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“O problema com 
o mundo é que 
os estúpidos são 
excessivamente 
confi antes, e os 
inteligentes são 
cheios de dúvidas”.
Bertrand Russell (1872/1970)
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Até segunda-feira (7), 
a Petrobras já havia 
recolhido 133 tonela-

das de resíduos contamina-
dos pela mancha de óleo de 
origem indeterminada que 
atinge diversas praias do 
Nordeste. Segundo o Ibama, 
o material oleoso é petróleo 
cru que, desde o dia 2 de 
setembro, se espalhou por 
nove estados nordestinos 
(Alagoas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe).

Ontem (8), ao participar 
de uma audiência pública 
realizada pela Câmara, o 

Petrobras recolhe mais 
de 133 toneladas de 
resíduo oleoso de praias

presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
disse que análises labora-
toriais confirmaram que a 
substância não provém da 
produção da estatal petro-
lífera. “Nossos laboratórios 
analisaram 23 amostras e, 
em nenhuma delas, pode-
-se afirmar tratar-se de óleo 
produzido ou comercializado 
pela Petrobras”, disse. “Até 
agora, é um fenômeno muito 
estranho. Não há sinais de 
que esteja retrocedendo. É 
um desastre realmente muito 
preocupante para todos nós”, 
acrescentou Castello Branco.

Também ontem, o presiden-

te Jair Bolsonaro disse que o 
óleo pode ter sido despejado 
‘criminosamente’. “É um 
volume que não está sendo 
constante. Se fosse de um 
navio que tivesse afundado 
ainda estaria saindo óleo. 
Parece que, criminosamente, 
algo foi despejado lá”, disse  ao 
deixar o Palácio da Alvorada, 
após reunião com o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, que comentou o volu-
me de material já recolhido 
pela Petrobras, ao explicar 
que o movimento do óleo tem 
sido de ida e volta do mar para 
a costa. “Nosso papel é agir 
rápido para retirar aquilo que 

O material oleoso é petróleo cru que se espalhou por nove estados nordestinos. Análises 

laboratoriais confi rmaram que não provém da produção da estatal petrolífera.

está em solo”, disse o ministro. 
Bolsonaro destacou que o 

óleo não é produzido e nem 
comercializado no Brasil e que 

há uma suspeita sobre o seu 
país de origem. Porém, voltou 
a dizer que essa é uma informa-
ção reservada. “Eu não posso 

acusar um país e vai que não é 
aquele, eu não quero criar um 
problema com outros países”, 
disse (ABr).

Uma das maiores manifesta-
ções religiosas do Brasil, o Círio 
de Nazaré começou ontem (8), 
em Belém. A expectativa é que, 
até o fi m do mês, o evento atraia 
83 mil turistas que prestigiarão a 
procissão que, entre moradores 
da região e de fora, costuma reu-
nir milhões de pessoas. Em 2018, 
só a principal das 12 romarias em 
homenagem a Nossa Senhora de 
Nazaré reuniu cerca 2 milhões de 
turistas e romeiros. O Dieese cal-
cula que, este ano, o evento mo-
vimentará em torno R$ 1 bilhão, 
benefi ciando principalmente a 
hotelaria e o comércio local.

Para garantir a tranquilidade, 
um forte esquema foi montado. 
Em sua página na internet, a 
prefeitura de Belém informa 
que mais de 25 mil servidores 
de órgãos municipais, estaduais 
e federais, incluindo das Forças 

Armadas, atuarão de forma in-
tegrada até o fi m do mês para 
garantir a segurança e organiza-
ção ao longo dos trajetos – que 
incluem uma procissão fl uvial e 
uma moto romaria, entre outras 
manifestações de fé.

O videomonitoramento será 
acompanhado do Centro In-
tegrado de Operações para 
que, em caso de necessidade, 
o agente de segurança mais 
próximo do local da ocorrência 
possa ser acionado e atue de 
forma rápida. Apesar do apa-
rato de segurança, a Guarda 
Municipal de Belém recomenda 
que os romeiros evitem usar 
celulares e outros objetos que 
chamem a atenção, e que, em 
situação de perigo, não reajam 
e, tão logo seja possível, pro-
curem um agente público ou 
liguem 153 (ABr).

O Dieese calcula que o evento movimentará R$ 1 bilhão, 

benefi ciando  a hotelaria e o comércio local.

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, e secretário de 

Educação do MEC, Ariosto Antunes.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, não descartou 
que a divisão dos recursos do 
leilão do pré-sal, seja feita por 
meio de um projeto de lei. Há 
disputa entre governadores 
sobre a divisão dos recursos, 
já que o critério utilizado na 
PEC leva em conta o Fundo 
de Participação dos Estados 
(FPE), que privilegia as regiões 
Norte e Nordeste.

Maia disse que vai conversar 
com líderes partidários e com 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, na busca de um 
acordo. Um projeto tem tra-
mitação mais acelerada que 
uma PEC, o que resolveria de 

Rodrigo Maia: “o que eu 

discordo é que se faça a 

divisão por MP”.

Wilson Dias/ABr
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A Câmara dos Deputados 
da Itália aprovou ontem (8), 
de maneira definitiva, um 
projeto de reforma constitu-
cional que reduz o número de 
parlamentares em 36%. Com 
um placar de 553 a 14, além 
de duas abstenções, a medida 
teve o apoio tanto do governo 
quanto da oposição. A proposta 
era uma bandeira do populista 
Movimento 5 Estrelas (M5S). 

“É o dia que esperávamos 
desde sempre. Com o ‘sim’ 
transversal das forças políticas 
à redução dos parlamentares, o 
M5S faz história neste país, es-
crevendo uma estupenda página 
de democracia”, comemorou o 
subsecretário da Presidência 
do Conselho dos Ministros, 
Riccardo Fraccaro, expoente 
do Movimento 5 Estrelas e 

autor da reforma. “É um passo 
concreto para reformar nossas 
instituições. Para a Itália, é uma 
jornada histórica”, reforçou o 
premier Giuseppe Conte. 

A quantidade de deputados 
passará de 630 para 400, en-
quanto a de senadores cairá 
de 315 para 200. A medida 
também reduz o número de 
parlamentares eleitos no ex-
terior de 18 (12 deputados e 
seis senadores) para 12 (oito 
deputados e quatro senadores). 
Ainda não se sabe como será a 
nova distribuição de represen-
tantes da comunidade italiana 
nos outros países. Atualmente, 
a América do Sul conta com 
quatro deputados, incluindo os 
ítalo-brasileiros Luis Roberto 
Lorenzato e Fausto Longo, e 
dois senadores (ANSA).

Parlamentares italianos comemoram aprovação de projeto que 

reduz número de assentos no Legislativo.

O acordo para distribuir de 
forma igualitária os recursos 
do leilão da cessão onerosa do 
pré-sal, entre estados e muni-
cípios, está bem avançado no 
Congresso. A informação foi 
dada pelo recém-eleito presi-
dente nacional do MDB, o depu-
tado federal Baleia Rossi (SP), 
que se reuniu ontem (8) com 
o presidente Jair Bolsonaro.    

“Existe já um pré-acordo, 
que está bastante avançado, 
de 15% para os municípios, 
de 15% para os estados, e eu 
entendo que esta é uma divisão 
justa, uma divisão boa, que o 
governo federal acaba ajudan-
do os estados e municípios e 
também fi ca com uma parte 
signifi cativa. Esse é um bom 
entendimento para todos”, 
afi rmou a jornalistas após a 

ANSA

Adema/Governo de Sergipe

Recém-eleito 

presidente 

nacional do MDB, 

Baleia Rossi.

Hélio Alef/GP1

O Ministério da Educação 
(MEC) vai ofertar mais 1,5 
milhão de vagas em educação 
profi ssional e tecnológica até 
2023. O aumento das vagas 
faz parte do programa Novos 
Caminhos, lançado ontem (8). 
Com o programa, as atuais 1,9 
milhão de vagas passarão para 
3,4 milhões em todo o país, 
representando um aumento de 
80%. O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, assinou 
quatro portarias para dar an-
damento ao programa.

O objetivo é acabar com pre-
conceitos em relação a cursos 
técnicos e melhorar a qualifi -
cação dos profi ssionais. Essas 
vagas deverão ser ofertadas 
tanto no ensino médio quanto 
para jovens e adultos que já 
estão fora da escola. A pasta 
vai articular, também, a oferta 
dos cursos com a demanda do 
mercado.  O programa prevê 

MEC abrirá 1,5 milhão de vagas em 
educação profi ssional e tecnológica

21 mil vagas para formação de 
professores de ciências e de 
matemática.

Serão reconhecidos mais de 
11 mil diplomas de pessoas que 
concluíram a formação técnica, 
desde 2016, mas não tinham 
chancela da pasta por conta 
da ausência de ordenamento 
jurídico.

O MEC criará um escritório 
para atuar na articulação entre 
os setores público e privado. 
Esse escritório deverá esti-
mular a pesquisa aplicada, a 
inovação e a iniciação tecno-
lógica. Serão lançados editais 
para estudantes, professores 
e pesquisadores com investi-
mento total de R$ 60 milhões 
até 2022. Além disso, a pasta 
anunciou a criação de cinco 
polos de inovação nos institutos 
federais voltados para em-
preendedorismo e pesquisas 
aplicadas.

uma série de ações, que incluem 
mudanças na regulação da ofer-
ta de cursos técnicos, formação 
de professores e ampliação de 
cursos profi ssionais e técnicos. 

A meta da pasta também é a 
de preparar 40 mil professores 

da rede pública até 2022 com 
aulas sobre atualização tecno-
lógica, técnicas pedagógicas 
voltadas para a educação pro-
fi ssional, empreendedorismo e 
orientação vocacional e profi s-
sional. Serão abertas também 

Itália aprova redução de 
um terço no número

de parlamentares

Começou a programação do 
Círio de Nazaré em Belém

Acordo para cessão 
onerosa ‘está avançado’ 

no Congresso

Maia: projeto poderá 
defi nir divisão de 
verbas do pré-sal

maneira mais rápida a disputa 
entre os estados sobre os re-
cursos. A divisão dos recursos 
do pré-sal também poderá 
destravar a análise da reforma 
da Previdência no Senado.

“Esse encaminhamento [via 
projeto] é possível. O que eu 
discordo é que se faça [a divisão 
dos recursos] por MP. Qualquer 
outra construção que respeite 
o Parlamento terá o acordo 
dos líderes e da Presidência da 
Câmara”, disse Maia, ao desta-
car que a proposta precisa ter 
apoio das duas Casas e tem de 
atender os interesses de esta-
dos do Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste, não contemplados com 
a divisão dos 15% dos recursos 
pelo Fundo de Participação dos 
Estados.

“No Senado, o Norte e o Nor-
deste têm maioria. Na Câmara, o 
Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste 
têm maioria. Se não construir 
um acordo, as coisas não vão 
caminhar”, disse Maia, ao avaliar 
que o apoio das três regiões não 
contempladas pelo FPE, que rei-
vindicam recursos para compen-
sar as perdas com desonerações 
de exportações previstas na Lei 
Kandir, é fundamental para o 
equilíbrio na divisão dos recursos 
(Ag.Câmara).

reunião no Planalto. Segundo 
Rossi, Bolsonaro concorda com 
essa proposta. “O presidente 
está absolutamente tranquilo 
no sentido de ajudar nessa 
composição”, acrescentou. 

Firmado pela Petrobras e a 
União em 2010, o contrato de 
cessão onerosa garantia à estatal 
explorar 5 bilhões de barris de 
petróleo em áreas do pré-sal pelo 
prazo de 40 anos. Em troca, a 
empresa antecipou o pagamento 
de R$ 74,8 bilhões ao governo. 
Os excedentes são os volumes 
descobertos de petróleo, que 
ultrapassam os 5 bilhões de 
barris inicialmente estipulados. 

É o percentual de divisão 
desse recurso que precisa ser 
aprovado pelo Congresso. “Vou 
trabalhar junto com o presiden-
te [da câmara] Rodrigo Maia, 
com os demais líderes, para 
que a gente possa buscar um 
entendimento, uma solução, 
para que o mais rápido possível a 
gente possa votar a cessão one-
rosa, para que os prefeitos e os 
governadores possam receber 
recursos para investir nas suas 
prioridades”, afi rmou Rossi, ao 
adiantar que, com relação à re-
forma tributária, “Vamos buscar 
um entendimento, precisa ter 
um grande diálogo” (ABr).

Nobel de Física
Os estudos no campo do Cosmos 

de James Peebles, por um lado, e 
de Michel Mayor e Didier Queloz, 
por outro, foram premiados ontem 
(8), em Estocolmo, com o Nobel 
da Física. Eles dividirão o prêmio 
equivalente a R$ 3,72 milhões. 
Peebles é canadense e os outros 
dois cientistas nasceram na Suíça. 
O prêmio foi atribuído aos três 
cientistas por novas teorias em 
cosmologia e pela descoberta do 
planeta extra-sistema solar na 
órbita de uma estrela como o Sol.


