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“A beira de um 
precípício só há 
uma maneira de 
andar para frente: 
dar um passo 
atrás”.
Michel de Montaigne (1533/1592)
Escritor francês
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O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem 
(31) que a assinatura 

do contrato de concessão da 
Ferrovia Norte-Sul, no trecho 
entre Porto Nacional (TO) e 
Estrela D’Oeste (SP), vai ba-
ratear de forma substancial o 
frete de mercadorias no país. 
A ferrovia é um dos principais 
canais para escoamento da 
produção agrícola do país e a 
previsão é que as operações 
no tramo central tenham iní-
cio até o fi nal de 2019.

Com um total de 1.537 KM, 
o trecho é dividido em dois 
tramos. O primeiro, central, 
entre Porto Nacional e Aná-
polis, com extensão de 855 

Contrato de concessão 
da Ferrovia Norte-Sul é 
assinado em Anápolis

km; e o tramo sul, abrangendo 
o trecho Ouro Verde de Goiás 
(GO) e Estrela D’Oeste (SP), 
com extensão de 682 km. A 
previsão é que este segundo 
entre em operação em 2021.

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro comentou ainda o fato 
de o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ter 
citado seu filho, Eduardo 
Bolsonaro, possível indicado 
para ser embaixador do Brasil 
nos EUA, durante uma con-
versa com a imprensa norte-
-americana. Em São Paulo, o 
secretário de Comércio dos 
Estados Unidos, Wilbur Ross, 
disse que os Estados Unidos 
têm interesse em fechar um 

acordo de livre comércio com 
o Brasil. 

Após a cerimônia, Bolsonaro 
falou sobre o novo contingen-
ciamento no orçamento da 
União de R$ 1,442 bilhão. O 
ministério mais atingido foi o 
da Cidadania, que teve mais
R$ 619,166 milhões congelados. 
Em seguida, vem a Educação, 
com R$ 348,471 milhões. “Se 
não fi zer isso vamos descum-
prir a Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, disse. “Eu não quero 
culpar quem nos antecedeu, 
mas pegamos a União, o Estado 
quebrado e temos que buscar 
maneira de solucionar.”, afi r-
mou o presidente.

Na avaliação do ministro da 

A Norte-Sul vai potencializar o transporte ferroviário no país, duplicando a sua

participação no transporte de mercadorias em oito anos.

Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, a Norte-Sul vai 
potencializar o transporte fer-
roviário no país, duplicando a 
sua participação no transporte 

de mercadorias em oito anos. 
“Vamos criar competição e a 
participação do modo ferro-
viário vai sair dos atuais 15% 
pra quase 30%, em oito anos. 

No futuro, vamos sair da Zona 
Franca de Manaus e entregar 
a carga em Porto Alegre. Va-
mos ligar o Brasil por trilhos”, 
acrescentou (ABr).

A Prefeitura de São Paulo sus-
pendeu o projeto que extinguia 
a função de cobrador de ônibus 
na cidade. A decisão foi tomada 
para atender reivindicação dos 
trabalhadores do transporte 
coletivo, que tinham anunciado 
uma greve para ontem (31). A 
administração voltou atrás na 
proposta e o Sindimotoristas 
desistiu da paralisação.

Em junho, uma portaria 
havia estipulado que os novos 
ônibus adquiridos para a reno-
vação da frota deveriam estar 
preparados para circular sem 
cobrador. Segundo o texto, 
atualmente apenas entre 5% 

e 6% dos passageiros usam 
dinheiro para pagar as pas-
sagens, e 44% dos coletivos 
já não têm mais a função de 
cobrador.

A portaria instituiu a criação 
de um grupo de trabalho para 
a formatação oe projeto de 
requalifi cação de mão de obra 
para os cobradores, de forma 
a realocar os funcionários em 
outras atividades. O grupo foi 
mantido e a discussão sobre a 
readaptação dos cobradores vai 
continuar. Porém, os novos ôni-
bus serão adquiridos conforme 
o modelo que prevê o exercício 
da função (ABr).

Atualmente, apenas entre 5% e 6% dos passageiros usam 

dinheiro para pagar as passagens.

A amamentação é capaz de 
reduzir em 13% a mortalidade 
infantil por causas evitáveis em 
crianças menores de 5 anos, 
afi rma o Ministério da Saúde, 
que abriu hoje (1º) a Semana 
de Incentivo à Amamentação. O 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, resumiu todas as 
ações da pasta para incentivar 
o aleitamento materno, que 
ele considera um dos pilares 
da saúde básica, junto com a 
vacinação. 

Segundo Mandetta, as taxas 
de amamentação nos municí-
pios serão levadas em conta 
para o pagamento dos profi ssio-
nais do programa Médicos pelo 
Brasil, que está sendo lançado 

A Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) prevê desaceleração 
da economia na maioria dos pa-
íses da região. Segundo estudo 
anual divulgado ontem (31), 
devido ao fraco desempenho 
em investimentos, exportações 
e consumo interno, a projeção 
de expansão do PIB na região é 
0,5% para 2019, valor inferior a 
0,9% observado em 2018.

“Esse desempenho é atri-
buído aos efeitos de um en-
fraquecimento sincronizado 
da economia global, que tem 
implicado em um cenário in-
ternacional desfavorável para 
a região. No âmbito interno, 
o baixo crescimento é devido 
ao pouco dinamismo apresen-
tado pelo investimento, pelas 
exportações e por uma queda 

do gasto público e do consumo 
privado”, diz o estudo. Segundo 
a Cepal, diferentemente de 
anos anteriores, em 2019 a de-
saceleração será generalizada 
e afetará 21 dos 33 países da 
América Latina e do Caribe. 

Em média, a América do Sul 
deverá crescer 0,2%, a América 
Central 2,9% e o Caribe 2,1%. 
Para ao Brasil, a previsão de 
crescimento do PIB é 0,8%. 
Em 2018, a economia brasileira 
cresceu 1,1%. Na avaliação da 
Cepal, é necessário expandir o 
espaço de políticas para enfren-
tar a desaceleração e contribuir 
para o crescimento econômico, 
com medidas tanto na área 
fi scal, como na monetária e re-
lacionadas com o investimento 
e a produtividade, nos países da 
América Latina (ABr).

A desaceleração será generalizada e afetará 21 dos 33 países

da América Latina e do Caribe.

Fed corta taxa de juros
O Federal Reserve (Fed) anunciou 

ontem (31) um corte de 0,25 ponto 
percentual na taxa básica de juros dos 
Estados Unidos. Trata-se da primeira 
redução desde 2008, o que coloca os 
juros no patamar de 2% a 2,25%. A 
decisão foi tomada para estimular a 
economia e em meio às incertezas 
do cenário atual. A medida satisfaz 
os pedidos do presidente dos EUA, 
Donald Trump, que, desde o ano 
passado, vinha fazendo campanha 
para a redução da taxa de juros. 

Rovena Rosa/ABr

Alan Santos/PR

Reprodução

Os clientes da Caixa pagarão 
menos juros nas principais li-
nhas de crédito e terão acesso 
a um pacote de serviços com 
taxas mais baixas. A redução 
valerá tanto para pessoas fí-
sicas como para empresas. A 
taxa máxima do cheque espe-
cial passará de 13,45% ao mês 
(pessoa física) e 14,95% ao mês 
(empresas) para 9,99% para os 
dois tipos de clientes. 

Os correntistas que aderirem 
a um novo pacote de serviços, 
o Caixa Sim, pagarão juros 
ainda menores para o cheque 
especial: 8,99% ao mês. O ban-
co público também diminuiu a 
taxa mínima do crédito pessoal 
de 4,99% ao mês para 2,29% ao 
mês, o que representa redução 
média de 21%. Nessa modalida-

Banco também lança pacote de serviços com taxas menores.
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Casos de sarampo 
aumentam em SP

O número de casos confi r-
mados de sarampo este ano 
em todo o estado de São Paulo 
subiu para 633, conforme ba-
lanço divulgado pela Secretaria 
Estadual de Saúde. O balanço 
inclui dados contabilizado até 
terça-feira (30). Três em cada 
quatro casos foram registrados 
na capital, onde foram notifi ca-
dos 484 casos no ano. 

Por isso, a campanha de 
vacinação contra o sarampo 
continua em curso na capital 
e em 14 cidades da Grande 
São Paulo. O objetivo é vacinar 
jovens e adultos entre 15 e 29 
anos. A meta é vacinar 4,4 mi-
lhões de pessoas até o próximo 
dia 16. Desde o dia 10 de junho, 
apenas 799,9 mil pessoas dessa 
faixa etária foram imunizadas 
na região.

Postos de vacinação volantes 
contra o sarampo foram mon-
tados em 12 linhas de trem 
e metrô da capital paulista e 
também no Terminal Metropo-
litano de São Mateus. A vacina 
tríplice viral protege contra 
sarampo, rubéola e caxumba. 
Há contraindicação para ges-
tantes e imunodeprimidos, 
como pessoas submetidas a 
tratamento de leucemia e pa-
cientes oncológicos.

O sarampo é uma doença in-
fecciosa aguda, provocada por 
vírus, grave e transmitida pela 
fala, tosse e espirro. A doença 
é extremamente contagiosa, 
mas pode ser prevenida pela 
vacina (ABr).

Camargo Corrêa 
assina acordo
de leniência

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Controladoria-Geral 
da União (CGU) anunciaram, 
ontem (31), a assinatura de 
um acordo de leniência com 
a empresa Camargo Corrêa, 
investigada na Operação Lava 
Jato. Pelo acordo, a empresa 
terá que pagar R$ 1,4 bilhão até 
janeiro de 2038 pelos prejuízos 
causados aos cofres públicos.

O montante será devolvido às 
empresas públicas lesadas e ao 
governo federal, em função dos 
desvios de recursos públicos, 
provocados por contratos frau-
dulentos fi rmados pela Camargo 
Correa. Pelo contrato, a empresa 
fi ca obrigada aprimorar a preven-
ção de atos ilícitos em sua gestão. 

Em caso descumprimento, a 
AGU poderá cancelar o acordo e 
pedir a execução antecipada da 
dívida, entre outras penalidades. 
A possibilidade de empresas 
investigadas assinarem acordos 
de leniência está prevista na Lei 
Anticorrupção. O acordo pode 
ser celebrado com empresas que 
colaborarem na investigação do 
processo administrativo instau-
rado para apurar desvios.

As empresas investigadas 
deverão identifi car os envol-
vidos em irregularidades para 
receber, em troca, redução 
nas punições administrativas, 
como a diminuição de dois 
terços de multa, além de não 
serem declaradas inidôneas 
para assinar novos contratos 
com o Poder Público (ABr).

Caixa Econômica Federal reduzirá até 
40% nos juros do cheque especial

ção de recursos do FGTS. Para 
as empresas, haverá redução de 
11% nos juros de linhas para 
capital de giro nas operações 
com aval de sócios e de 13% 
nas operações de capital de 
giro com aval de sócios para 
quem tem imóvel ou aplicação 
fi nanceira na caixa.

Para os clientes do pacote 
Caixa Sim, a redução dos juros 
do cheque especial chegará 
a 40% para empresas e 33% 
para pessoas físicas. Disponível 
tanto para pessoas físicas como 
para empresas, o novo pacote 
de serviços estará disponível 
a partir do próximo dia 19, e 
custará R$ 25 por mês. A ta-
rifa poderá ser convertida em 
bônus para linhas de celular 
(ABr).

de, as taxas variam conforme o 
perfi l do cliente.

A Caixa anunciou ainda a 
isenção da anuidade no cartão 

de crédito para pessoas físicas. 
Segundo a instituição, a isenção 
melhora a competitividade do 
banco num momento de libera-

Prefeitura suspende 
projeto que retira 

cobrador de ônibus

Cepal projeta desaceleração 
da economia na A. Latina

Começa no país a 
campanha de incentivo 

à amamentação
José Cruz/ABr

ofi cialmente pelo ministério, 
em Brasília. “Quando tivermos 
a discussão sobre pagamento 
da saúde básica, a amamen-
tação será um dos pilares”, 
afi rmou o ministro.

Um grupo de mães que 
amamentam participou da 
cerimônia de lançamento da 
campanha de incentivo ao 
aleitamento materno, entre 
elas a jornalista Nayane Ta-
niguchi, mãe de Lucas, de 11 
meses. O Ministério da Saúde 
vai habilitar 39 unidades de 
saúde como hospitais Amigo 
da Criança. Isso signifi ca que a 
pasta vai repassar a esses locais 
um total de R$ 11 milhões por 
ano para ajudá-los nas práticas 
que já adotam de incentivo à 
amamentação dentro e fora das 
unidades de saúde.

Entre as ações para expan-
dir a prática do aleitamento 
materno, a pasta da Saúde 
também pretende retomar 
levantamentos sobre amamen-
tação para saber como ocorre o 
ato em todo o Brasil. Segundo 
o ministro Mandetta, a última 
pesquisa do gênero foi realizada 
em 2008 (ABr).

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança a 

campanha anual de incentivo à amamentação.


