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“Por vezes as pessoas 
não querem ouvir 
a verdade porque 
não desejam que as 
suas ilusões sejam 
destruídas”.
Friedrich Nietzsche (1844/1900)
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O número de pontos 
críticos da malha ro-
doviária pavimenta-

da brasileira aumentou em 
75,6% entre 2018 e 2019. 
Essa situação, associada a 
outros fatores como falta de 
investimentos e má qualidade 
das pistas, prejudica a com-
petitividade dos produtos 
brasileiros, aumentando em 
28,5% o custo operacional 
dos produtos que têm, nas 
rodovias, sua principal forma 
de escoamento. Os números 
constam da 23ª Pesquisa CNT 
(Confederação Nacional do 
Transporte) de Rodovias, 
divulgada ontem (22). Foram 
avaliados mais de 108 mil km 
de rodovias em todo o país. 

Segundo o levantamento, fo-
ram identifi cados, em 2019, 797 

CNT: número de pontos 
críticos nas rodovias do 
país aumenta em 75,6%

pontos críticos nas rodovias bra-
sileiras. Destes, 130 são erosões 
na pista, 26 quedas de barreira, 2 
pontes caídas e 639 trechos com 
buracos grandes. 59,0% da malha 
rodoviária pavimentada apre-
sentam algum tipo de problema, 
motivo pelo qual foi considerada 
regular, ruim ou péssima. 41,0% 
da malha são consideradas óti-
mas ou boas. A entidade aponta 
que 52,4% da extensão de todo 
pavimento avaliado apresentam 
problemas, e que 47,6% têm 
condição satisfatória. 

No que se refere à sinaliza-
ção, em 48,1% da extensão das 
rodovias ela foi considerada 
regular, ruim ou péssima; e em 
51,9% foi considerada ótima ou 
boa. “A faixa central é inexis-
tente em 6,6% da extensão e as 
faixas laterais são inexistentes 

em 11,5%”, aponta do estudo. 
Na avaliação da geometria da 
via – que considera o tipo e o 
perfi l da rodovia, a presença 
de faixa adicional, de curvas 
perigosas e de acostamento – 
76,3% da extensão foram con-
sideradas defi citários, e 23,7%  
avaliados como ótimos ou boas. 
As pistas simples predominam 
em 85,8% da extensão e, em 
45,5% dos trechos avaliados 
falta acostamento.

A CNT alerta que não há 
acostamento em 41,7% dos 
trechos com curvas perigosas. 
Diante desse quadro, a enti-
dade estima que em 2018, o 
prejuízo gerado pelos acidentes 
fi cou em R$ 9,73 bilhões. No 
mesmo período, acrescenta 
a CNT, o governo teria gasto 
R$ 7,48 bilhões com obras de 

Haverá, em 2019, um “consumo desnecessário” de 931,8 milhões de litros

de diesel devido à má qualidade do pavimento.

infraestrutura rodoviária de 
transporte. A má qualidade do 
pavimento aumenta o consumo 
– e o desperdício - de combus-
tíveis. Haverá, em 2019, um 
“consumo desnecessário” de 
931,8 milhões de litros de diesel 
devido à má qualidade do pavi-

mento, o que resultará em um 
aumento de R$ 3,3 bilhões nos 
custos para os transportadores.

O levantamento avalia que se-
rão necessários R$ 38,6 bilhões 
em investimentos em “ações 
emergenciais de manutenção 
e reconstrução” para a recupe-

ração das rodovias brasileiras. 
No entanto, complementa o 
estudo, dos R$ 6,2 bilhões 
em recursos autorizados pelo 
governo federal para a infra-
estrutura rodoviária, apenas 
R$ 4,78 bilhões (77,1%) foram 
investidos até setembro (ABr).

O imperador Naruhito pro-
clamou ontem (22) sua entro-
nização no Palácio Imperial de 
Tóquio, no Japão. A suntuosa 
cerimônia contou com a pre-
sença de mais de dois mil con-
vidados, entre eles o presidente 
Jair Bolsonaro. Aos 59 anos de 
idade, Naruhito se tornou o 126º 
imperador do Japão no dia 1º 
de maio, um dia após seu pai, 
Akihito, de 85 anos, ter deixado 
o trono. A abdicação foi um epi-
sódio inédito em mais de dois 
séculos da monarquia do país.

“Depois de ter herdado an-
teriormente o trono com base 
na Constituição e na lei da Casa 
Imperial, ao país e ao mundo 
proclamo minha entronização. 
Prometo aqui que sempre reza-
rei pela felicidade do povo japo-

nês e pela paz mundial”, disse 
Naruhito durante a cerimônia, 
que durou cerca de 30 minutos. 
O novo soberano japonês ainda 
afi rmou que permanecerá “ao 
lado da população para cumprir 
obrigações de símbolo da nação 
e da unidade do povo do Japão”.

A cerimônia teve a presença 
de autoridades de 180 países. 
Além de Bolsonaro, também 
estiveram no palácio o rei Filipe 
VI, da Espanha, e o príncipe 
Charles, da Inglaterra. O presi-
dente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, enviou a secretária 
dos Transportes, Elaine Chao. 
Desde que ascendeu ao trono, 
Naruhito deu início a Era Reiwa 
(bela harmonia) e concluiu a 
Era Heisei (realização da paz) 
(ANSA).

Naruhito deu início a Era Reiwa (bela harmonia).

O presidente Jair Bolsonaro 
realizou ontem (22) uma reu-
nião com o seu homólogo ucra-
niano, Volodymyr Zelenski. O 
encontro foi em Tóquio e o 
comediante de 41 anos mani-
festou interesse em comprar 
aviões Super Tucano, utilizados 
em missões de ataque. Segundo 
o jornal “Valor Econômico”, 
citando o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
Zelensky ainda avaliou a pos-
sibilidade de também adquirir 

Consórcio arremata Lotex
O Consórcio Estrela Instantânea 

arrematou ontem (22) a concessão da 
loteria Lotex, mais conhecida como “ras-
padinha”, operada pela Caixa. É formado 
pela empresa americana Scientifi c Games 
International  e pela britânica Interna-
tional Game Technology, que tem como 
acionista majoritário o grupo italiano De 
Agostini. Foi o único concorrente no leilão, 
realizado na B3, e arrematou pelo lance 
mínimo, que prevê uma parcela inicial de 
R$ 96,9 milhões e sete prestações fi xas 
anuais de R$ 103 milhões. O prazo de 
concessão é de 15 anos.

Apesar da leve expansão, é o melhor resultado para

o mês desde 2014.

O comandante da Marinha, 
Ilques Barbosa, disse ontem 
(22) que o governo está con-
centrando as investigações 
sobre as causas da mancha de 
óleo nas praias do Nordeste 
em 30 navios de dez países 
diferentes. Mas, para ele, a 
maior probabilidade é que o 
vazamento partiu de um navio 
irregular, chamado de dark 
ship. No entanto, nenhuma pos-
sibilidade foi descartada, mas 
os esforços estão concentrados 
nessa linha de investigação. 

“O mais provável é de um 
dark ship ou um navio que teve 
um incidente e, infelizmente, 
não progrediu a informação 
como deveria”, disse, expli-
cando que, por convenção in-
ternacional, todo incidente de 
navegação deve ser informado 
pelo comandante responsá-
vel. Empresas e instituições 
estrangeiras e 11 autoridades 
marítimas estão apoiando o 
Brasil nas investigações. 

“É um tema que envolve 
agressão à nossa pátria e como 
é da nossa tradição, nós vamos 
encontrar”, disse. “Não posso 
assegurar se é breve ou longa 

Hipótese é a mais provável, 

mas nenhuma possibilidade 

foi descartada.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, afirmou 
na manhã de ontem (22) em 
coletiva de imprensa, em 
Recife, que o governo está 
empenhando grandes esforços 
para a limpeza das praias, desde 
o início do aparecimento das 
primeiras manchas de óleo, em 
meados de setembro. 

“O governo colocou todas as 
equipes, Ibama, Marinha, Petro-
bras, ICmBio, todos indicados a 
fazer o monitoramento dessas 
manchas e o recolhimento. 
Além disso, todos os esforços 
do ponto de vista de satélites 
– nacionais, estrangeiros, ame-
ricanos –, a guarda costeira, 
a Marinha desde o início em 
contato com outras guardas 

A arrecadação das receitas 
federais somou R$ 113,933 
bilhões, em setembro de 2019, 
informou ontem (22) a Re-
ceita Federal. O resultado 
fi cou praticamente estável em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, com crescimento de 
0,06% (descontada a infl ação). 
Apesar da leve expansão, é o 
melhor resultado para o mês 
desde 2014, quando chegou a 
R$ 118,829 bilhões.

Segundo o chefe de Estudos 
Tributários da Receita, Clau-
demir Malaquias, a estabilida-
de da arrecadação em setem-
bro é pontual. “Só pode dizer 
que é desaceleração quando 
há repetidos movimentos na 
mesma direção”. Em setem-
bro, a Receita destacou a 
arrecadação com o IR Retido 

ANSA

Valter Campanato/ABr
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Presidente Jair Bolsonaro.
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Com leve expansão, arrecadação federal 
é maior para setembro em 5 anos

foi o Imposto de Importação/
IPI-Vinculado. A arrecadação 
relativa ao mês de setembro, 
para ambos os impostos, somou 
R$ 5,551 bilhões, com cresci-
mento real de 3,85%.

Nos nove meses do ano, a 
arrecadação chegou R$ 1,129 
trilhão, com aumento real de 
2,15%. O valor corrigido pela 
infl ação chegou a R$ 1,136 
trilhão, o maior volume arre-
cadado no período também 
desde 2014, quando chegou 
a R$ 1,149 trilhão, em valores 
corrigidos pela infl ação. As 
receitas administradas (como 
impostos e contribuições) che-
garam a R$ 111,523 bilhões, em 
setembro, com aumento real de 
0,2%, e acumularam R$ 1,083 
trilhão nos nove meses do ano, 
alta de 1,91% (ABr).

na Fonte sobre o Trabalho. A 
arrecadação desse imposto 
em setembro de 2019 foi R$ 9, 
817 bilhões, com crescimento 
real de 7,89% em comparação 
ao mesmo período do ano 
anterior. 

O IOF teve arrecadação de R$ 
3,452 bilhões, com crescimento 
real de 8,44%, em comparação 
ao mesmo período do ano an-
terior. O resultado “refl ete o 
bom desempenho na concessão 
de créditos”. Outro destaque 

Imperador Naruhito é 
entronizado no Japão

Vazamento de óleo pode ter 
partido de ‘navio irregular’

(o tempo de investigação), 
mas vamos continuar até onde 
necessário”, ressaltou, ao infor-
mar que a quantidade de óleo 
que já chegou à costa brasileira 
é muito menor  do que a capa-
cidade dos navios investigados, 
em torno de 300 mil toneladas. 
Até segunda-feira (21), foram 
recolhidas 900 toneladas de 
resíduos de óleo cru nas praias 
do Nordeste (ABr).

Salles reafi rma 
empenho federal em 

limpar e monitorar óleo

Em Tóquio, Bolsonaro 
faz reunião com 

presidente da Ucrânia
a aeronave KC-390, o maior 
cargueiro militar fabricado no 
Brasil.

Na única reunião bilateral 
realizada por Bolsonaro até 
o momento, Araújo revelou 
que o ucraniano manifestou 
admiração pelo brasileiro por 
conta do combate à corrupção 
e pelas reformas. Além de ter 
se encontrado com o presi-
dente ucraniano, Bolsonaro já 
prestigiou a cerimônia de en-
tronização do novo imperador 
Naruhito. A viagem  começou 
no sábado (19) e terá duração 
de 10 dias. O objetivo dela é 
buscar reforçar laços comer-
ciais com parceiros do Leste da 
Ásia e do Oriente Médio.

Bolsonaro está tendo com-
promissos no Japão e ainda 
passará por China, Emirados 
Árabes Unidos, Catar e Arábia 
Saudita. Hoje (23), está pre-
visto para Bolsonaro participar 
de um banquete oferecido pelo 
primeiro-ministro do Japão, 
Shinzo Abe, para todos os 
presidentes. Ao longo do dia, 
o político de 64 anos terá uma 
reunião com dirigentes das 
principais empresas japonesas, 
como Toyota, Honda, Mitsu-
bishi e Mitsui (ANSA).

marinhas de outros países pra 
fazer o reconhecimento e a 
identifi cação da origem deste 
óleo”, disse o ministro.

Salles destacou ainda que, 
desde o início, o Ministério fez 
a análise do óleo, a correlação 
com os barris que apareceram 
na costa e que nenhuma medida 
deixou de ser tomada. Salles 
está na região com militares do 
Exército, da Marinha, equipes 
do Ibama, Defesa Civil, prefei-
tura e voluntários. O Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
anunciou a liberação de R$ 2,58 
milhões para o estado de Ser-
gipe empregar na limpeza das 
praias atingidas pelo óleo cru.

A quantia representa pouco 
mais de 10% dos R$ 22 milhões 
que o governo estadual solicitou 
para custear as atividades de 
limpeza, monitoramento, con-
tenção e recolhimento do óleo 
que já vem realizando. O presi-
dente da República em exercício, 
Hamilton Mourão, disse que um 
grupo de cerca de 5 mil militares 
da 10ª Brigada de Infantaria 
Motorizada do Exército estão 
reforçando as ações de limpeza 
das praias atingidas (ABr).

Ministro do 

Meio Ambiente, 

Ricardo Salles.


