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“Chegará um tempo 
em que um povo, para 
combater a corrupção, 
talves tenha que 
retroagir uns vinte ou 
trinta anos no judiciário, 
pois é nele que se 
perpetua o mal”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Filósofo de origem fl orentina 
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O Ministério da Saúde 
não cogita em decretar 
situação de emergência 

em saúde pública nos nove 
estados do Nordeste devido 
aos riscos que a contamina-
ção das praias, manguezais, 
costões marítimos e desembo-
caduras de rios atingidos pelo 
óleo de origem desconhecida 
representa para a população. 
Segundo o diretor substituto 
do Departamento de Saúde 
Ambiental do Ministério da 
Saúde, Marcus Vinícius Quito, 
a pasta vem monitorando a 
situação e, até o momento, 

Ministério não vê motivos 
para decretar emergência 
em saúde no Nordeste

considera o quadro como de 
baixo risco para a saúde pública.

“Na nossa análise, não é 
adequada a declaração de 
emergência de saúde pública. 
Considerando os elementos 
que temos, não é isso que vai 
fazer com que as ações [que 
já vêm sendo desenvolvidas] 
sejam mais efetivas ou con-
tundentes do ponto de vista 
da saúde pública”, disse em 
audiência pública na Câmara 
para discutir a presença de um 
volume ainda incerto de óleo 
na costa brasileira.

Jorge Seif Júnior, garantiu 

que, até o momento, todo o 
peixe e fruto do mar estão 
livres de contaminação. “Todo 
o material recepcionado nas 
plantas habilitadas pelo Serviço 
de Inspeção Federal e que vai 
ao mercado, seja ele congela-
do, fresco ou processado, está 
apto para o consumo humano, 
não apresentando níveis de 
contaminação por hidrocarbo-
netos ou por metais pesados”, 
garantiu 

Seif tabém informou que, 
ainda este mês, pescadores 
das regiões afetadas pelo óleo 
e que estiverem cadastrados 

A pasta vem monitorando a situação e, até o momento, considera o quadro como

de baixo risco para a saúde pública.

no Ministério da Agricultura, 
receberão a primeira de duas 
parcelas de R$ 998 que serão 

liberados a título de auxílio 
emergencial, que também 
será dado para marisqueiros 

e catadores de caranguejos 
prejudicados pelo surgimento 
do petróleo cru (ABr).

O Serviço Europeu de Mu-
dança Climática Copernicus 
informou que o mês passado 
foi o outubro mais quente já 
registrado no planeta. Segundo 
a instituição, este é o quinto 
mês consecutivo em que a 
temperatura é recorde ou ex-
tremamente alta. Globalmente, 
as temperaturas em outubro de 
2019 sofreram um aumento de 
0,69ºC em comparação com a 
média do período de 1981 a 
2010.

De acordo com os dados, 
os elevados índices foram re-
gistrados em grande parte do 
Ártico. Em toda a Europa, as 
temperaturas também estão 

acima da média, com exceção 
da maioria das áreas do norte 
e noroeste do continente. 
Além disso, boa parte do 
oeste dos Estados Unidos e 
do Canadá registrou tempe-
raturas bem abaixo da média. 

O mês de junho de 2019 
já havia sido o mais quente 
entre os meses de junho. 
Já julho também atingiu o 
recorde absoluto. O Serviço 
de Mudança Climática do 
Copernicus publica relatórios 
climáticos mensais que rela-
tam as mudanças observadas 
na temperatura global do ar 
na superfície e em outras 
variáveis (ANSA).

Temperaturas sofreram um aumento de 0,69ºC.

Saque do FGTS
A Caixa inicia hoje (8), uma 

nova etapa do calendário de pa-
gamentos do Saque Imediato do 
FGTS. Os trabalhadores nascidos 
em abril e maio poderão realizar o 
saque de até R$ 500 de cada conta 
ativa ou inativa do FGTS. Mais 
de 8,8 milhões de pessoas serão 
alcançadas nessa nova fase, com 
liberação de aproximadamente 
R$ 3,4 bilhões.

Os novos servidores públicos 
não terão estabilidade auto-
mática, afi rmou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que 
participou ontem (7), em Bra-
sília, do evento Diálogos com 
o TCU – Visões sobre o Brasil 
e a Administração Pública. O 
tempo para se atingir a estabi-
lidade será defi nido para cada 
carreira. “O novo servidor não 
terá estabilidade automática, 
ele precisará ser testado por 
três, quatro, cinco anos. Vai 
depender da carreira, do que 
a pessoa faz, do que entrega”, 
disse.

Guedes afi rmou que a refor-
ma administrativa também vai 
reduzir o número de carreiras 
de cerca de 300 para algo em 
torno de 20 e que os salários 
para quem entrar na carreira 
pública serão menores.O go-
verno está trabalhando para 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O Brasil quebrou ontem (7) 
uma tradição de quase três 
décadas e se posicionou a favor 
da manutenção do embargo 
econômico a Cuba, em uma vo-
tação realizada na Assembleia 
Geral das Nações Unidas. 

O posicionamento inédito 
partiu de uma orientação do 
presidente Jair Bolsonaro e 
da tentativa do novo gover-
no brasileiro de se alinhar a 
Washington contra o regime 
socialista de Cuba. Desde 1992, 
a Assembleia da ONU vem 

aprovando anualmente uma 
resolução que pede o fi m do 
embargo econômico. 

Neste ano, o texto foi apro-
vado por 187 votos a favor, 3 
contras e 2 abstenções. Além 
do Brasil, votaram pela manu-
tenção do embargo Estados 
Unidos e Israel. As abstenções 
foram da Colômbia e da Ucrâ-
nia. Na administração de Bara-
ck Obama, os EUA passaram a 
se abster na votação, posição 
adotada pela primeira vez em 
2016 (ANSA).

Governo Bolsonaro rompeu posição do Brasil de 27 anos.

ANSA

EPA

Marcelo Camargo/ABr

Pesquisa divulgada ontem 
(7) pela Secretaria Nacional 
de Aviação Civil, do Ministério 
da Infraestrutura, mostra que 
aumentou a satisfação dos pas-
sageiros com a infraestrutura 
aeroportuária nos 20 maiores 
aeroportos do país. Por esses 
terminais passam 87% do total 
de passageiros transportados 
no Brasil. De acordo com a 
pesquisa, feita entre julho e 
setembro, a nota média para os 
aeroportos foi de 4,42, contra 
4,36 do levantamento anterior, 
realizado entre abril e maio. 

Pela escala, a nota 1 signifi ca 
“muito ruim” e a 5, “muito bom”. 
Segundo a a secretaria, o resulta-
do signifi ca que os aeroportos são 
considerados “bons” ou “muito 
bons” para 91% dos 25.461 
passageiros entrevistados. Entre 
os terminais cuja avaliação geral 

Itens avaliados em 20 terminais incluem atendimento e serviços.
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A Petrobras recebeu oferta 
de R$ 3,7 bilhões para a venda 
de sua participação acionária na 
Liquigás Distribuidora. O grupo 
formado pela Copagaz, Itaúsa e 
Nacional Gás Butano apresentou 
a melhor oferta fi nal para aqui-
sição da empresa. A venda faz 
parte do processo competitivo de 
desinvestimento da companhia.

A transação ainda será sub-
metida à aprovação pelos ór-
gãos internos da Petrobras e as 
etapas subsequentes do projeto 
serão divulgadas ao mercado 
oportunamente. De acordo com 

nota da estatal, “a operação 
está alinhada a` otimização do 
portfólio e a melhoria de apli-
cação do capital da companhia, 
visando a` geração de valor para 
os nossos acionistas”.

A Liquigás atua no mercado 
como distribuidora de gás lique-
feito de petróleo (GLP). Além 
do gás para uso doméstico, a 
empresa fornece produtos e 
serviços para diversos seto-
res da indústria, comércio e 
agricultura, pecuária, aviários, 
condomínios, hotéis, entre 
outros (ABr).

A transação ainda será submetida à aprovação pelos órgãos 

internos da Petrobras.

Fernando Frazão/ABr

Pesquisa mostra aumento da satisfação 
com infraestrutura aeroportuária

(0,7%), Curitiba (0,7%), Ma-
naus (0,5%), Porto Alegre 
(0,5%), Rio-Santos Dumont 
(0,4%) e São Paulo-Congonhas 
(0,1%)”, informou a secretaria.

A pesquisa ouviu passageiros 
sobre sua experiência em voos 
domésticos e internacionais, 
avaliando diversos itens de 
infraestrutura aeroportuária, 
atendimento e serviços, além 
de processos como check-in, 
inspeção de segurança e resti-
tuição de bagagem. 

O levantamento serve como 
um referencial para a admi-
nistração dos aeroportos. De 
acordo com a secretaria, dos 38 
indicadores pesquisados, 79% 
(30) obtiveram média superior 
a 4 (bom), fi cando dentro da 
meta estabelecida pela Comis-
são Nacional de Autoridades 
Aeroportuárias (ABr).

melhorou em relação ao tercei-
ro trimestre do ano passado, 
estão os de Florianópolis, com 
evolução de 9%; o de Belém, 
com 5,7%; e o de Fortaleza, 
com 4,7% de aumento da nota 

média dos usuários. 
“Também registraram me-

lhora os aeroportos de Goiâ-
nia (1,7%), Brasília (1,5%), 
Vitória (1,3%), Maceió (1%), 
Cuiabá (0,8%), Campinas 

ONU: Brasil quebra 
tradição e vota

por embargo a Cuba

Último mês foi o 
outubro mais

quente do planeta

Novos servidores ‘não 
terão’ estabilidade 

automática

Petrobras recebe 
oferta de R$ 3,7 

bilhões por Liquigás

enfrentar os grandes gastos 
públicos. Ele destacou a apro-
vação da reforma da Previdên-
cia e a redução de gastos com 
juros em R$ 100 bilhões entre 
este ano e 2020, por meio do 
controle de gastos. 

“Controlamos a previdência, 
derrubamos a segunda torre 
do inimigo, que é o excesso 
de juros”, disse. O terceiro 
grande gasto do governo é com 
o funcionalismo público e por 
isso, a necessidade de reforma 
administrativa. Guedes defen-
deu outras reformas como a do 
pacto federativo para dar maior 
autonomia a governadores e 
prefeitos aplicarem os recursos 
públicos e a reforma tributária.

Para Guedes, a necessida-
de da reforma tributária já é 
reconhecida. “Está madura, 
todo mundo sabe, todo mundo 
quer. A ideia é um Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA)”, 
afi rmou, ao comentar sobre a 
tentativa frustrada de recriar 
um imposto parecido com a 
extinta CPMF. Também, defen-
deu a simplifi cação do IR, com 
o fi m das deduções de saúde e 
educação, em troca de alíquotas 
menores. “Hoje todo mundo jun-
ta um monte de papelzinho para 
abater do imposto. É melhor 
não juntar nada e já pagar uma 
alíquota menor”, disse (ABr).

Fabio Rodrigues/ABr


