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“Aquele que não 
conhece a verdade 
é simplesmente um 
ignorante, mas aquele 
que a conhece e diz que 
é mentira, este é um 
criminoso”.
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão
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O governo federal lançou 
ontem (12), em ceri-
mônia no Palácio do 

Planalto, o programa ‘Previne 
Brasil’ que altera procedimen-
tos de repasse de recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para os municípios. A iniciativa 
visa incluir mais pessoas nos 
programas de atenção primá-
ria. A expectativa é incluir 50 
milhões de pessoas em dife-
rentes programas dos SUS. A 
previsão é de que os repasses 
para os municípios tenham 
um aporte de R$ 2 bilhões, 
passando de R$ 18,3 bilhões 
para mais de R$ 20 bilhões.

Programa ‘Previne Brasil’ 
quer incluir 50 milhões 
de brasileiros no SUS

O novo modelo vai aportar 
mais recursos para os municí-
pios que melhorarem a saúde 
dos brasileiros, especialmente 
nos serviços de saúde da aten-
ção primária, que cuida dos 
problemas mais frequentes, 
como diabetes e hipertensão, 
através de consultas médicas, 
exames e vacinação. Antes, a 
distribuição de recursos era 
feita com base na quantidade de 
pessoas residentes e de serviços 
existentes em cada município, 
sem considerar o atendimento 
efetivamente prestado pelas 43 
mil Equipes de Saúde da Família 
que atuam no país. 

Atualmente esses profis-
sionais atendem cerca de 90 
milhões de pessoas. A avaliação 
do governo é de que as equipes 
podem atender até 140 milhões 
de pacientes. Os recursos serão 
distribuídos com base em três 
critérios: o número de pessoas 
acompanhadas nos serviços 
de saúde; foco no tratamento 
de doenças crônicas como 
diabetes e redução de mortes 
de crianças e mães; e ainda a 
adesão a programas estratégi-
cos, como Saúde Bucal e Saúde 
na Hora.

Outro ponto a ser alterado é 
a forma de cadastramento dos 

A expectativa é incluir 50 milhões de pessoas em diferentes

programas dos SUS.

usuários do SUS, que poderá 
ser feito também pelo CPF e 
não apenas pelo Cartão SUS. 

Isso vai facilitar que os pro-
fi ssionais de saúde realizem 
a busca ativa dos pacientes 

em casos de retornos sobre 
exames, consultas, situação 
vacinal, dentre outros (ABr).

Ex-presidente boliviano Evo Morales chegou ontem (12) ao 

aeroporto da Cidade do México.

O ex-presidente da Bolívia, 
Evo Morales, desembarcou 
ontem (12) no México, país 
que lhe concedeu asilo político. 
O avião militar fornecido pelo 
governo mexicano aterrissou 
por volta de 11h (horário lo-
cal), após ter feito uma escala 
técnica no Paraguai e passado 
pelo espaço aéreo brasileiro.

Ao desembarcar, Morales 
voltou a dizer que é vítima 
de um “golpe de Estado”. “É 
necessário continuar a luta, 
e estamos certos de que os 
povos do mundo têm o direito 
de se libertar e colocar fi m à 
opressão, mas há grupos que 
não respeitam a vida nem a 
pátria”, afi rmou.

O ex-presidente também 
agradeceu ao México por ter 
“salvado sua vida”. Morales go-

vernava a Bolívia desde janeiro 
de 2006, mas renunciou após 
ter sido pressionado por sindi-
catos, pelas Forças Armadas e 
pela Polícia. Ele tentava obter 
um quarto mandato nas urnas e 
chegou a ser declarado vence-
dor da eleição presidencial de 
20 de outubro, mas o candidato 
de oposição, Carlos Mesa, não 
reconheceu o resultado e foi às 
ruas para protestar. 

A OEA apontou irregularida-
des na apuração da eleição, e 
Morales chegou a convocar um 
novo pleito, mas não foi sufi cien-
te para evitar sua queda. Além 
dele, também renunciaram o 
vice-presidente Álvaro García 
e os mandatários do Senado 
(Adriana Salvatierra) e da Câma-
ra (Victor Borda), esvaziando a 
linha sucessória (ANSA).

Comida de rua 
A Prefeitura está com inscrições 

abertas para comerciantes de 
comida de rua e food trucks atua-
rem durante os eventos na cidade. 
Foi retirada a obrigatoriedade do 
Cadastro Municipal de Vigilância 
em Saúde para cadastramento no 
edital. O processo seleciona interes-
sados em comercializar produtos 
alimentícios ou bebidas durante 
os eventos organizados pela Pre-
feitura. Inscrições, presenciais ou 
por e-mail, vão até amanhã (14).

A cidade de Veneza enfren-
tou ontem (12) mais um dia 
de alagamentos. Dessa vez, o 
fenômeno conhecido como “ac-
qua alta” fez com que a Basílica 
de São Marco acumulasse 70 
centímetros de água. Por volta 
das 10h30 locais, o volume de 
água atingia seu pico em alguns 
pontos de Veneza, com 1,27m. 
Para hoje (13), o nível pode 
chegar a 1,45m. 

Trata-se de um dos piores 
alagamentos dos últimos anos, 
de acordo com especialistas. 
Em 1 de fevereiro de 1986, 
a cidade enfrentou a marca 
recorde de 1,56m. Na Basílica 
de São Marco,  os 70 centíme-

tros de água foram registrados 
no “nártex” - zona de entrada 
do templo- e podem provocar 
danos às colunas do edifício e 
às placas de mármore recém-
-trocadas. 

Apesar de ocorrem com 
frequência em determinadas 
épocas do ano, os alagamentos 
em Veneza estão sendo inten-
sifi cados dessa vez devido às 
chuvas torrenciais que atingem 
o norte da Itália. Este é o quarto 
dia consecutivo de enchentes 
em Veneza. As águas cobriram 
cerca de 10% do centro históri-
co da cidade, formada por ilhas, 
cortada por canais e banhada 
pelo Mar Adriático (ANSA).

Águas atingiram um nível de 70 cm na entrada da Basílica.

Ao participar ontem (12) de 
evento na sede do BNDES, no 
Rio de Janeiro, o ministro de 
Infraestrutura, Tarcísio de Frei-
tas, disse que o governo tem se 
preocupado em criar  ambiente 
amigável para negócios, e que 
isso tem atraído investidores. 
Segundo ele, algumas mudan-
ças têm colaborado para isso, 
como a aprovação da reforma 
da Previdência.

De acordo com o ministro, já 
se observa uma expansão no 
varejo, na atividade industrial 
e recuperação moderada do 
emprego, que, com a retomada 
da economia deve crescer ainda 
mais. “Estamos realmente sen-
tindo os efeitos da retomada 

Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

A Caixa Econômica Federal 
anunciou, ontem (12), a redu-
ção da taxa de juros do cheque 
especial de 8,99% para 4,99% 
ao mês.

“A Caixa devolve à sociedade, 
e em especial aos mais humil-
des, os resultados recordes 
que teve, [com] redução para 
abaixo de 5% [a taxa do cheque 
especial]. 

É um banco preocupado com 
a igualdade, com a distribuição 
de renda. Isso é absolutamente 
matemático e meritocrático”, 
disse o presidente do banco, 
Pedro Guimarães. “Esse juros 
de 4,99% ainda é extremamen-
te elevado. Nós continuamos 
estudando a contínua melhora 
econômica do Brasil, e podere-
mos continuar abaixando, mas 
a eventual piora também leva 

ao aumento”, disse Guimarães.
A Caixa anunciou ainda uma 

nova linha de crédito imobiliário 
indexado ao IPCA, com taxas a 
partir de 2,95% ao ano mais o 
IPCA, representando uma par-
cela 40% menor em relação ao 
fi nanciamento indexado à TR. O 
lucro líquido da Caixa cresceu 
66,7% no terceiro trimestre 
do ano em comparação com o 
mesmo período de 2018. 

Segundo o balanço do tercei-
ro trimestre divulgado ontem 
(12), o lucro líquido chegou a R$ 
8 bilhões. Na comparação com o 
segundo trimestre, o lucro líqui-
do teve alta de 90,6%, quando 
foi registrado lucro de R$ 4,212 
bilhões. A Caixa ainda anunciou 
que mais de mil novos pontos 
de atendimento serão abertos 
até março de 2020 (ABr).

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anuncia redução das 

taxas de juros para o cheque especial.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
ontem (12), que a África é 
uma prioridade para a atuação 
externa brasileira. “Conforme 
o Brasil se restabelece de uma 
grave crise, essa aproximação 
retoma o seu sentido natural”, 
disse ao participar da abertura 
do Fórum Brasil-África 2019. 
Ele anunciou que em março 
de 2020 fará uma viagem aos 
países do continente.

Para ele, os países africanos, 
em crescimento econômico 
e populacional urbano, apre-
sentam uma série de opor-
tunidades para expansão de 
companhias brasileiras. Algu-
mas empresas já têm buscado 
abrir espaço nesses mercados. 
“Muitas têm expertise justa-
mente em setores de cons-

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
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Mourão diz que África é prioridade na 
atuação externa brasileira
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mamente complexo, a África 
destaca-se como continente 
que a economia mais cresce 
no mundo”, analisou.

Além das difi culdades eco-
nômicas, Mourão destacou que 
outros elementos têm causado 
incertezas no cenário interna-
cional. “Todas as nações estão 
em permanente estado de 
alerta.Confl itos aparecem em 
todas as regiões e as ameaças 
transnacionais se multiplicam. 
São epidemias, surtos migra-
tórios, guerra cibernética, 
crime organizado, catástrofes 
ambientais e climáticas”, 
enumerou. Nesse contexto, 
ressaltou que o Brasil tem agi-
do de maneira a se adaptar às 
diferentes situações, com foco 
nos resultados (ABr).

trução, energia e produção de 
alimentos. Algumas, inclusive, 
já atuam há anos em mercados 
africanos”, acrescentou.

Os países africanos represen-
tam uma oportunidade, na sua 
opinião, em um contexto global 

de pouco crescimento econô-
mico. “A economia global está 
em desaceleração, especial-
mente pela apreensão causada 
pelas tensões comerciais, pelo 
desemprego e o endividamento 
de muitos países. Em meio a 

Evo desembarca no 
México e promete 

‘continuar luta’

Alagamento atinge Basílica 
de São Marco, em Veneza

Aprovação da Reforma 
da Previdência

‘já atrai investidores’

Caixa reduz para 
4,99% a taxa de juros 
do cheque especial

da credibilidade. Credibilidade 
e investimento são coisas que 
caminham juntos”, afirmou, 
acrescentando que considera 
possível uma reavaliação em 
breve da classifi cação de risco.

“A economia está dando os 
primeiros impulsos na direção 
do crescimento, tenho certeza 
que a reclassifi cação de risco 
virá”, disse o ministro, ao 
participar da 2ª Conferência 
Anual Cebri-BNDES, na sede 
do banco. Para Freitas, o Brasil 
vive o momento propício para 
atacar um de seus principais 
problemas, a infraestrutura, 
que vai será alavancada para 
aumentar a produtividade. 

Neste ano, afi rmou, foram 
realizados 27 leilões de infraes-
trutura, todos bem-sucedidos. 
Para o próximo ano, a intenção 
é fazer entre 40 e 44 leilões. 
“Uma meta bastante ousada, 
mas possível, afi rmou”. Porém, 
o governo não pretende adian-
tar a realização de leilões para 
escapar de 2022.  A expectativa 
é que os leilões ocorram no 
fi nal de 2021 ou início de 2022, 
mas, para isso, o rito precisa ser 
seguido (ABr).


