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“Impossível progredir 
sem mudança, e 
aqueles que não 
mudam suas
mentes não podem
mudar nada”.
Bernard Shaw (1856/1950)
Escritor irlandês

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

A Agência Nacional de 
Transportes Terres-
tres (ANTT) divulgou 

ontem (14) que a adoção de 
medidas de desburocrati-
zação vai resultar em uma 
economia de aproximada-
mente R$ 590 milhões em 
cinco anos. 

Após mapeamento e classi-
fi cação, a agência reguladora 
revogou 1.419 resoluções de 
um total de 6.077 e simplifi -
cou processos relacionados 
à habilitação de transportes 
de passageiros; ao fi nancia-
mentos dos contratos das 
concessões de rodovias e 
ferrovias; às autorizações de 

ANTT revogou mais de 1400 
resoluções, simplifi cou processos 
e economizou R$ 590 milhões

investimentos em ferrovias; e 
também à adoção de um sis-
tema remoto de fi scalização e 
monitoramento.

Durante o processo de clas-
sifi cação, a ANTT verifi cou que 
pouco mais de 2% das normas 
mapeadas (136 resoluções) 
tinham caráter normativo de 
fato. Com relação à economia 
gerada com as mudanças,  
disse que, do total, R$ 373 
milhões serão obtidos com 
a automação do sistema de 
habilitação de transportes de 
passageiros. O processo foi 
simplifi cado e o prazo passou 
de 10 dias para um dia.

A agência estima que ou-

tra mudança, voltada para o 
processo de autorização de 
investimentos em ferrovias, 
vai gerar uma economia de 
R$ 128 milhões. O prazo de 
autorização de investimentos 
pela ANTT foi reduzido de 90 
para cinco dias. Outros R$ 48 
milhões devem ser economi-
zados com a adoção de um 
manual de anuência prévia 
em fi nanciamentos contrata-
dos por concessionárias de 
rodovias e ferrovias federais 
concedidas. 

A medida vai dar “maior 
previsibilidade e correta alo-
cação de riscos decorrentes da 
racionalização e padronização 

A operação remota de pesagem otimizou processos, reduzindo em 30.000 horas por

ano as interrupções desnecessárias em transportes de cargas.

das análises, estima-se que o 
custo imposto ao setor regulado 
será reduzido em 59%”, disse a 
agência. Outros R$ 45 milhões 

virão da adoção de um sistema 
remoto de fi scalização e moni-
toramento. Segundo a ANTT, a 
operação remota de pesagem 

otimizou processos, reduzindo 
em 30.000 horas por ano as in-
terrupções desnecessárias em 
transportes de cargas (ABr).

Um relatório produzido pelo 
Unicef revelou que 26% das 
adolescentes brasileiras se ca-
saram ou foram morar com seus 
parceiros antes de completar 
18 anos de idade. O número é 
próximo da média na América 
Latina, de 25% de casamentos 
infantis e uniões precoces. A 
média da região é a mesma nos 
últimos 25 anos. E caso ela se 
mantenha, a América Latina 
terá, em 2030, a segunda maior 
taxa de casamentos infantis do 
mundo, atrás apenas da África 
Subsaariana.

O relatório alerta que a prá-
tica compromete o desenvolvi-
mento dessas jovens nos anos 
seguintes. “As uniões precoces 
ou o casamento infantil tornam 
mais difícil para as meninas 
terem um projeto de vida”, 
disse o diretor regional do 
Unicef, Bernt Aasen. Segundo o 

estudo, essas jovens têm maior 
probabilidade de viver em áreas 
pobres, rurais e com menos 
acesso à educação.

O documento mostra a re-
lação entre a união precoce 
e a gravidez na adolescência. 
Mais de 80% delas deram à 
luz antes do aniversário de 
20 anos. Para Shelly Abdool, 
assessora regional do escritó-
rio do Unicef, o futuro dessas 
meninas é colocado em risco, 
alavancado pelo “forte impacto 
sobre a maternidade precoce, 
os altos riscos de violência 
por parte dos parceiros e as 
consequências de abandonar 
a escola”. Para a ONU, é ne-
cessária criação de programas 
para apoiar a autonomia dessas 
adolescentes, além da formula-
ção de políticas que impeçam o 
casamento infantil e as uniões 
precoces (ABr).

As uniões precoces tornam mais difícil para as meninas

terem um projeto de vida.

O número de homicídios caiu 
22% em todo o país durante o 
primeiro semestre, em compa-
ração com o mesmo período de 
2018. A informação foi divulga-
da ontem (14), em Brasília, pelo 
Ministério da Justiça, com base 
em dados do Sistema Nacional 
de Informações de Segurança 
Pública(Sinesp). O resultado já 
havia sido parcialmente anteci-
pado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, que usou sua conta no 
Twitter para comemorar o que 
classifi cou como um dos pontos 
positivos de seu governo. 

Segundo o presidente, no 
primeiro semestre foram re-
gistrados 5.423 assassinatos a 
menos que no mesmo período 

de 2018. Segundo o ministério, 
a redução no total de ocorrên-
cias também foi verifi cada nos 
outros oito tipos de crimes 
registrados na plataforma que 
reúne informações fornecidas 
pelos estados e pelo Distrito 
Federal, a partir de boletins de 
ocorrência das polícias civis.

Os casos de estupro caíram 
12%. Tentativas de homicídio fo-
ram reduzidas em 9,4%. Também 
houve queda no total de latrocí-
nios (-23,8%); lesão corporal se-
guida de morte (-3,2%); roubos 
contra instituições fi nanceiras 
(-40,9%); roubo de carga (-25,7); 
roubo de veículo (-27%) e furto 
de veículo (-9,9%) (ABr).

No primeiro semestre foram registrados 5.423 assassinatos a 

menos que no mesmo período de 2018.

Comércio das Crianças
Dados da Boa Vista mostram 

que, neste ano, as vendas do 
comércio para o Dia das Crianças 
cresceram 3,1% em relação a 
2018. Também registrou o melhor 
desempenho do ano em relação às 
demais datas comemorativas. Dia 
das Mães, Dia dos Namorados e Dia 
dos Pais registraram crescimento 
das vendas de 1,7%, 1,4% e 1,2%, 
respectivamente, na comparação 
com 2018.

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) afirmou on-
tem, segunda-feira (14), que 
o combate à corrupção pode 
ser duramente atingido pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em julgamentos que 
devem ocorrer até o final 
do ano. Entre as ações que 
estarão na pauta do Supre-
mo, Alvaro Dias mencionou 
a que questiona a legalidade 
do cumprimento da pena de 
prisão a partir da segunda 
instância de decisão, antes 
do trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 

Senador Alvaro Dias 

(Podemos-PR).
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O presidente Jair Bolsona-
ro reuniu-se ontem (14), no 
Palácio do Planalto, com os 
advogados eleitorais Karina 
Kufa e Admar Gonzaga para 
discutir o pedido de prestação 
de contas direcionado ao PSL. 
Na sexta-feira (11), Bolsonaro 
e mais 21 parlamentares da 
legenda requereram que o 
diretório nacional apresente 
informações sobre as contas 
da sigla.

O líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), disse 
que Bolsonaro e o grupo de 
parlamentares querem mais 
transparência do partido no 
uso dos recursos partidários. 
E que apenas após a prestação 
de contas, o presidente e par-

Presidente da República Jair Bolsonaro em visita ao submarino 

Riachuelo S40, no último dia 11.

Isac Nobrega/ABr
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Pedaços de óleo na praia.

O governador em exercício 
do estado da Bahia, João Leão, 
assinou ontem (14) três docu-
mentos que visam ajudar o es-
tado a conter a mancha de óleo 
que se espalha rapidamente 
pelo litoral da Região Nordes-
te. Entre eles, a declaração de 
emergência nos municípios afe-
tados pelo desastre ambiental. 
O decreto permite que verbas 
contingenciais sejam usadas 
na contenção do óleo. Leão 
assinou também um termo de 
recebimento de ajuda da socie-
dade civil e uma carta pedindo 
apoio ao Governo Federal.

“O decreto tem o intuito de 
nos ajudar a resolver o proble-
ma. Ele trata da participação do 
Estado e dos municípios neste 
processo para nos habilitar a 
receber recursos federais. O 
segundo documento é sobre 
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Bahia decreta estado de emergência 
por manchas de óleo no litoral

composta por bombeiros, 
Defesa Civil e funcionários 
municipais. “Estamos intensi-
fi cando o trabalho nas regiões 
onde há difi culdade de acesso, 
porque nas zonas mais urbanas 
as prefeituras têm atuado junto 
com o Governo do Estado”, de-
clarou o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, coronel 
Francisco Telles.

O governo da Bahia emitiu, 
ainda, um alerta para a popu-
lação para que não entre em 
contato direto com o óleo e 
não toque ou remova resídu-
os contaminados. A Polícia 
Federal (PF), a Marinha e os 
órgãos ambientais do Brasil 
tentam agora esclarecer 
como o material chegou às 
águas territoriais brasileiras 
e poluiu trechos do litoral 
nordestino (ABr).

a cooperação dos capelães do 
Brasil, que nos ofereceram 5 mil 
pessoas. Já o terceiro solicita o 
apoio da Petrobras, que é quem 
entende do assunto”, explicou 
o governador. 

De acordo com a secretaria 
de Meio Ambiente do Estado 
da Bahia, 35 toneladas de óleo 
já foram retiradas do litoral. A 
coleta do material contaminado 
é feita por uma força-tarefa 

26% das adolescentes 
brasileiras casam-se 
antes dos 18 anos

Homicídios e crimes violentos 
caíram no 1º semestre

Bolsonaro discutiu 
pedido de prestação 

de contas ao PSL

Alvaro Dias: STF 
pode ‘enfraquecer’ o 
combate à corrupção

Ele chamou a atenção para 
o fato de que, se houver alte-
ração nesse posicionamento, 
não apenas os chamados cri-
minosos do colarinho branco 
serão beneficiados. “São 
estupradores, são seques-
tradores, narcotraficantes, 
assassinos de toda natureza, 
assaltantes de toda espécie. 
Poderão ser beneficiados no 
grande ‘saidão’, porque se-
riam, segundo prognósticos, 
cerca de 170 mil beneficia-
dos, se houver alteração de 
entendimento, da parte do 
Supremo Tribunal Federal”, 
afirmou.

Além disso, acrescentou 
Alvaro Dias, caberá ao STF 
confirmar ou não decisão 
liminar do presidente do tri-
bunal, ministro Dias Toffoli, 
que proibiu, sem autorização 
judicial, o uso de informações 
do antigo Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf) em inquéritos para 
apurar crimes de lavagem de 
dinheiro e corrupção. Por 
fim, continuou o senador, 
o Supremo deve se reunir 
para analisar liminar do mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
que proibiu os auditores da 
Receita Federal de investi-
garem 133 autoridades (Ag.
Senado).

lamentares vão decidir sobre 
a permanência no partido. 
“Temos que tomar ciência de 
onde os recursos do PSL es-
tão sendo empregados. Houve 
uma mudança muito grande da 
legislatura passada para esta. 
Um partido que só tinha um 
deputado federal no começo da 
legislatura passada para mais 
de 50 agora”, disse o deputado.

O porta-voz do Palácio do 
Planalto, Otávio Rêgo Barros, 
disse que o presidente não 
pretende, por enquanto, to-
mar a decisão de sair do PSL. 
“Qualquer decisão nesse sen-
tido seria unilateral”, afi rmou. 
Bolsonaro também se reuniu 
com pelo menos 15 deputados 
federais do partido para discu-
tir a situação da legenda. 

A advogada eleitoral Karina 
Kufa afi rmou que há desgaste 
na relação entre o presidente 
e dirigentes nacionais do PSL. 
Ela e o ex-ministro do TSE, 
Admar Gonzaga, também 
participaram da reunião de 
Bolsonaro com parlamentares 
do PSL e disseram que estudam 
uma forma de os deputados 
deixarem a sigla sem serem 
punidos com a perda de man-
dato por causa da regra sobre 
infi delidade partidária (ABr).


