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“Meus fi lhos terão 
computadores, sim, 
mas antes terão livros. 
Sem livros, sem leitura, 
os nossos fi lhos serão 
incapazes de escrever – 
inclusive a sua própria 
história”.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft
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O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Man-
detta, disse ontem 

(24) que o governo fará 
análises para ver se o óleo 
que vem sendo encontrado 
no litoral nordestino está 
afetando a cadeia alimentar 
marítima. Unidades de saú-
de têm recebido casos de 
pessoas relatando problemas 
de saúde após terem manipu-
lado o produto encontrado 
nas praias. De acordo com o 
ministro, o óleo encontrado 
apresenta uma quantidade 
baixa de compostos químicos, 
“infi nitamente inexpressiva”, 
se comparados às dimensões 
oceânicas.

Ministro da Saúde diz que 
governo vai avaliar efeito
do óleo em cadeia alimentar

“Essa substância tem na 
sua composição química uma 
quantidade baixa que, no meio 
ambiente, dentro da água e na 
diluição de um oceano, é infi -
nitamente inexpressiva”, disse 
o ministro comparar o caso ao 
rompimento das barragens de 
Mariana e Brumadinho. Segun-
do o ministro, a característica 
do material encontrado nas 
praias é diferente dos outros 
tipos de óleo que costumam 
fi car na superfície, de onde po-
dem ser retirados com a ajuda 
de bombas de sucção. “Agora, 
se isso não fl utua, é preciso ver 
como está a parte de baixo, e 
se está afetando a cadeia ali-
mentar; se tem impregnação 

no coral ou no fundo”.
Para fazer essa avaliação, o 

Ministério da Saúde trabalha 
com a Secretaria da Pesca, 
de forma a fazer análises do 
pescado, da ostra, do mexilhão 
e da lagosta, que são parte da 
cadeia alimentar de quem está 
no litoral. Mandetta disse que 
unidades de saúde têm sido 
procuradas por pessoas que 
manipularam a substância. “Aí, 
é claro que a pessoa terá irri-
tação na pele, coceira, alergia, 
inalação, porque é um contato 
intensivo”, afi rmou.

Algumas dessas pessoas 
informaram ter usado subs-
tâncias ainda mais abrasivas do 
que o próprio óleo para fazer 

Unidades de saúde receberam casos de pessoas relatando problemas de saúde

após terem manipulado o produto encontrado nas praias.

a limpeza da pele – no caso, 
benzina, gasolina e querosene, 
entre outros. “Por isso, temos 

recomendado o uso de água 
e sabão, fricção mecânica ou 
mesmo óleo de cozinha, que 

temos em casa mesmo, para 
retirar essa substância da 
pele” (ABr).

Ilham Tohti superou concorrência brasileira

e faturou o Sakharov.

Os restos mortais do ditador 
espanhol Francisco Franco 
foram exumados ontem (24) 
do luxuoso mausoléu localizado 
em Madri, onde estavam havia 
mais de 40 anos. Os trabalhos 
de exumação no Vale dos Ca-
ídos começaram pela manhã 
e os restos mortais de Franco 
serão novamente sepultados 
no cemitério de El Pardo, onde 
está enterrada sua esposa, 
Carmen Polo.

“É uma grande vitória da dig-
nidade, da memória, da justiça, 
da reparação e, portanto, da 
democracia espanhola”, disse o 
primeiro-ministro da Espanha, 
Pedro Sánchez. O governo do 
premier espanhol colocou a 

exumação de Franco como 
uma de suas prioridades. O 
objetivo é evitar que o local se 
tornasse uma área de peregri-
nação da extrema-direita para 
o ex-ditador ser “enaltecido ou 
homenageado”.

O processo era para ter sido 
feito em 2018, mas a exumação 
foi adiada em mais de um ano 
por conta da batalha judicial ini-
ciada por sete netos de Franco. 
A família do ex-ditador queria 
que ele fosse levado para a 
Catedral de Almudena. Franco 
foi um militar responsável por 
integrar o golpe de Estado que, 
em 1936, marcou o começo da 
Guerra Civil no país europeu 
(ANSA).

Corpo do ex-ditador irá para mesmo cemitério

onde jaz sua esposa.
O primeiro compromisso de Bolsonaro foi uma visita

à Grande Muralha da China.

Durante o primeiro dia de 
sua visita ofi cial a Pequim, 
o presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou ontem (24) que está 
em um país “capitalista”. A 
visita do brasileiro à China 
acontece no mesmo mês em 
que é celebrado os 70 anos da 
Revolução Comunista. Ao ser 
questionado por jornalistas 
sobre a pressão que tem sofrido 
por parte de seus eleitores para 
dar explicações sobre o fato de 
viajar para um país comunista, 
Bolsonaro afi rmou que a nação 
é “capitalista”. 

Durante sua campanha 
eleitoral, em 2018, Bolsonaro 
chegou a dizer que os chineses 
estavam “comprando o Brasil”. 
Hoje, no entanto, ele preferiu 
adotar uma postura neutra 
sobre a guerra comercial en-
tre o governo de Xi Jinping 
e os Estados Unidos. “Nós 
queremos nos inserir sem 
qualquer viés ideológico nas 

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, voltou a dizer ontem (24), 
em São Paulo, que vai respeitar 
a decisão do STF com relação 
à prisão em segunda instância, 
mas que considera fundamental 
a decisão favorável a ela para o 
enfrentamento da corrupção e 
da criminalidade. “Qualquer de-
cisão que seja tomada tem que 
ser respeitada, embora possa 
sofrer críticas. A execução [da 
pena] em segunda instância foi 
uma inovação em 2016, um pas-
so importante contra a corrup-
ção e para o enfrentamento da 
criminalidade em geral”, disse.

Segundo o ministro, a execu-
ção da pena ao fi nal do processo 
é algo “problemático” no Brasil 
porque o processo judicial no 
país “é extremamente lento”. 
“Particularmente acho funda-
mental”, disse Moro aos con-
vidados do Brazil Summit, da 
revista The Economist. “Espero 
que o Supremo tome a melhor 
decisão”. Ele voltou a falar do 
pacote anticrime, dizendo espe-
rar que o Congresso coloque o 
projeto em discussão e votação.

O ministro também falou 
sobre a melhoria dos índices de 
criminalidade no Brasil, dizendo 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.
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Erradicação da Poliomielite
Em um evento na sede da OMS, 

em Genebra, o presidente da Co-
missão Global Independente para 
a Certifi cação da Erradicação da 
Poliomielite, professor David Sa-
lisbury, informou ontem (24) que 
a  poliomielite selvagem tipo 3 foi 
erradicada do mundo. O anúncio foi 
considerado pela OMS um “marco 
para a saúde global”. Agora, os es-
forços são para erradicar o último 
tipo de poliomielite ainda em circu-
lação, que é a poliomielite tipo 1. 

O Parlamento da União Eu-
ropeia anunciou ontem (24) o 
economista uigure Ilham Tohti 
como vencedor do Prêmio 
Sakharov em 2019 por sua de-
fesa da minoria muçulmana na 
China. Criada em 1988, a hon-
raria é concedida anualmente 
pelo poder Legislativo da UE a 
personalidades que simbolizem 
a liberdade de pensamento e a 
luta pelos direitos humanos.

Tohti, que completa 50 anos 
hoje (25), superou os brasilei-
ros Raoni, Marielle Franco e 
Claudelice Silva dos Santos e 
um grupo de cinco estudantes 
do Quênia que desenvolveram 
um aplicativo para ajudar víti-
mas da mutilação genital. “O 
Parlamento decidiu entregar 

o Prêmio Sakharov pela liber-
dade de pensamento a Ilham 
Tohti. Pedimos que ele seja 
libertado imediatamente pelas 
autoridades chinesas”, disse o 
presidente do Europarlamento, 
o italiano David Sassoli.

Defensor da minoria uigure, 
que habita sobretudo a região 
de Xinjiang, no noroeste da 
China, o economista foi conde-
nado à prisão perpétua em 2014 
por “alimentar o ódio étnico, 
apoiar a violência e instigar o 
terrorismo” por meio de suas 
aulas e de um site sobre essa 
etnia. A China é acusada de 
internar centenas de milhares 
de muçulmanos em “campos 
de reeducação” em Xinjiang 
(ANSA).

O presidente em exercício, 
Davi Alcolumbre, disse ontem 
(24) que vai editar uma Medida 
Provisória (MP) para liberar 
recursos emergenciais aos mu-
nicípios nordestinos atingidos 
pela mancha de óleo. “Para 
que   os estados e municípios 
possam de fato promover um 
aporte num contingente de 
trabalhadores nessas regiões, 
que já tiraram mais de mil tone-
ladas desse rejeito das praias do 
Nordeste”, disse, em entrevista 
coletiva em Alagoas.

Alcolumbre viajou para Alago-
as e Sergipe para acompanhar 
a situação das praias da região. 
Ele esteve na praia da Barra de 
São Miguel, em Alagoas, e nesta 
tarde visita a praia de Aruana, 
em Aracajú. “Nós partimos do 
princípio de que uma MP pode 
sim, de fato, resolver imediata-
mente o custeio e a manutenção 
das despesas”, disse, explicando 
que essa é uma ferramenta 
efi caz no combate a episódios 
da natureza desse desastre 
ambiental. 

O presidente do Senado, 
no exercício da Presidência, 
também anunciou a assinatura 
de um decreto para prolongar, 
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Em visita ofi cial, Jair Bolsonaro diz 
que China é ‘capitalista’

em áreas cruciais, como infra-
estrutura e energia. No ano 
passado, o fl uxo de comércio 
entre os dois países bateu a 
marca histórica de U$98,9 
bilhões.

O primeiro compromisso 
de Bolsonaro foi uma visita à 
Grande Muralha da China. Logo 
depois, a comitiva brasileira 
se reuniu com empresários 
chineses em um evento organi-
zado pelo presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf. A programação 
ainda inclui a participação no 
Seminário Empresarial 45 anos 
construindo laços bilaterais; 
um encontro com Jinping, 
com o primeiro-ministro Li 
Keqiang e com o presidente da 
Assembleia Nacional Popular, 
Li Zhanshu, bem como uma 
cerimônia de assinatura de atos 
bilaterais, no Grande Palácio 
do Povo; e a participação em 
um jantar em sua homenagem 
(ANSA).

economias do mundo”, disse. 
Bolsonaro ainda destacou que 
“a prioridade número um” do 
governo brasileiro e de Pequim 
é aumentar o comércio entre 
os países.

A expectativa é de que Bol-
sonaro encontre o presidente 

chinês, Xi Jinping, do Partido 
Comunista, hoje (25). “O que 
for possível para o desenvolvi-
mento do país nós faremos”, 
acrescentou. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil 
e também um dos principais 
fornecedores de investimento 

Restos mortais de Francisco 
Franco são exumados

Ativista uigure vence 
prêmio da UE para 
direitos humanos

MP vai liberar recursos 
para cidades

atingidas por óleo

Sergio Moro volta a 
defender a prisão

em segunda instância

por mais 2 meses, o pagamento 
do seguro-defeso a 60 mil pes-
cadores afetados pela tragédia 
ambiental. O seguro-defeso é 
um benefício previdenciário 
destinado aos pescadores 
profi ssionais que fi cam impos-
sibilitados de desenvolver suas 
atividades durante o período 
de reprodução das espécies, 
quando a pesca é proibida. 
O valor do benefício é de um 
salário mínimo (R$ 998). Até 
a última terça-feira (22), mais 
de 1 mil toneladas de resíduos 
foram recolhidas das praias do 
Nordeste (ABr).

que isso se deve a uma ação 
mais efi cientes dos governos 
estaduais, mas também de 
uma atuação mais incisiva do 
governo federal contra o crime 
organizado. Outro tema pelo 
qual ele foi questionado foi sobre 
as denúncias do site The Inter-
cept à sua atuação na prisão em 
segunda instância. Segundo ele, 
as denúncias são “sensaciona-
listas” e “distorcidas”. 

“Temos ouvido falar muito 
recentemente nos abusos da 
Operação Lava Jato. Mas quais 
foram eles? Quem foi condena-
do injustamente? Quem foi pre-
so injustamente? Salvo radicais 
e partidários, que reclamam de 
uma condenação entre várias, 
não vejo ali ninguém que foi con-
denado injustamente”, disse, ao 
acrescentar que as denúncias 
contra sua atuação demonstram 
“falta de compreensão” sobre a 
Justiça brasileira e uma ‘missão 
para salvar corrupto’. “Se for 
pensar no tamanho do escân-
dalo, mais gente deveria ter 
sido presa”, disse, sob aplausos 
(ABr).


