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“Os comunistas 
são as pessoas 
que leram Marx e 
Engels; os anti-
comunistas são os 
que entenderam”.
Ronald Reagan (1911/2004)
40º presidente dos Estados Unidos
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Um estudo inédito 
divulgado na sexta-
-feira (29), pelo IBGE 

revela que as regiões Sudes-
te e Sul do país concentram 
a maior parte das áreas 
suscetíveis a deslizamentos. 
Intitulado ‘Suscetibilidade 
a Deslizamentos do Brasil: 
Primeira Aproximação’, o 
mapeamento foi feito levan-
do em conta a geologia, a 
geomorfologia, a pedologia, 
a cobertura e o uso da terra, 
a vegetação, a declividade e 
a pluviosidade.

O Brasil tem 5,7% do seu 
território com suscetibilida-
de muito alta a deslizamen-
tos. Outros 10,4%, alta sus-
cetibilidade. Quando se olha 

Regiões Sudeste e Sul 
concentram áreas com 
risco de deslizamento

para cada região, no entanto, 
os dados são bem discrepan-
tes. Enquanto 23,2% das áreas 
do Sudeste têm suscetibilida-
de muito alta a deslizamento 
e 24,6% suscetibilidade alta, 
no Norte esses percentuais 
são respectivamente de 1,6% 
e 6%. O mapeamento mostra 
a Região Sul na segunda po-
sição, atrás do Sudeste. 

Ela tem 15,6% do território 
com suscetibilidade a desliza-
mento muito alta e 24,5% sus-
cetibilidade alta. Já o Centro-
-Oeste e o Nordeste registram, 
respectivamente, 3,6% e 3,8% 
de áreas com suscetibilidade 
muito alta e 8,2% e 10,1% de 
áreas com suscetibilidade alta. 
A declividade foi a variável que 

teve o maior peso na constru-
ção do mapa. 

“Sul e Sudeste concentram 
as maiores áreas de susceti-
bilidade alta ou muito alta a 
deslizamento, por serem re-
giões serranas ou planálticas 
edifi cadas em terrenos geoló-
gicos de grande mobilidade e 
fragilidade crustal”, destaca o 
órgão. O Rio de Janeiro, com 
53,9% de seu território; Espí-
rito Santo com 44,9%, e Santa 
Catarina com 33,7%, foram os 
estados que mais se mostraram 
altamente suscetíveis.

O clima tropical e a alta 
pluviosidade, faz com que o 
Brasil apresente um conjunto 
de fatores que favorece, em 
algumas regiões, o desenca-

O clima tropical e a alta pluviosidade apresente um conjunto de fatores que favorece

fenômenos de deslizamentos.

deamento de fenômenos de 
deslizamentos. “Soma-se a 

esse cenário uma dinâmica 
de uso e ocupação da terra 

muitas vezes desordenada”, 
acrescenta o órgão (ABr).

O governo publicou na sexta-
-feira (29) no Diário Ofi cial da 
União uma medida provisória 
(MP) que institui o auxílio 
emergencial a pescadores de 
municípios afetados pelas man-
chas de óleo que atingiram o 
litoral brasileiro. O auxílio é de 
R$ 1.996,00 e o pagamento será 
feito em duas parcelas iguais. 

A MP defi ne que o pagamento 
contemplará pescadores de 
municípios listados no site do 
Ibama. Atualmente são 126 mu-
nicípios afetados pelas manchas 

de óleo, em 803 localidades.
O pagamento do auxílio será 

devido ainda que o benefi ciário 
tenha direito a outro valor pago 
pela União no mesmo período e 
seu recebimento não impedirá 
o recebimento cumulativo de 
benefícios fi nanceiros de outras 
políticas públicas. 

Até o momento, a origem 
do óleo não foi identifi cada. O 
impacto da contaminação para 
a saúde humana e a economia 
das cidades litorâneas ainda é 
incalculável (ABr).

Atualmente são 126 municípios afetados pelas manchas de óleo, 

em 803 localidades.

Ainda dá tempo de par-
ticipar da campanha Papai 
Noel dos Correios. Vários 
estados prorrogaram o pe-
ríodo de adoção das cartas 
das crianças. O site (http://
www2.correios.com.br/hot-
sites/papainoeldoscorreios/
default.cfm) apresenta a lista 
com os endereços dos postos 
de atendimento, telefones, 
horários de funcionamento.

Os Correios recebem as car-
tinhas de crianças que enviam 
seus pedidos diretamente 
ao Papai Noel. Após lidas e 
selecionadas, as cartas são 

disponibilizadas nas unida-
des da empresa. Este ano, os 
Correios devem disponibilizar 
aproximadamente 800 mil 
cartas para adoção. 

A campanha é promovida há 
30 anos. De acordo com a em-
presa, já foram atendidas mais 
de 6 milhões de cartinhas. A 
campanha une esforços de 
empresas, empregados e vo-
luntários da sociedade para 
atender, dentro do possível, 
aos pedidos de presentes da-
queles que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social (ABr).

Cartas das crianças estão disponíveis nos

postos de atendimento.

Banido do futebol
O ex-presidente da CBF, Ricardo 

Teixeira, foi banido para sempre na 
sexta-feira (29) do futebol pela Fifa 
por ter violado o código de ética da 
entidade. Teixeira foi considerado 
culpado das acusações de propina 
durante a preparação do Brasil para 
receber a Copa do Mundo de 2014. 
Além disso, o cartola foi multado em 
1 milhão de francos suíços (R$ 4,2 
milhões). A defesa do ex-dirigente 
vai recorrer da decisão. Teixeira foi 
presidente da CBF entre 1989 e 2012. 

Após quase dois meses de 
protestos no Iraque, o primeiro-
-ministro Adel Abdul-Mahdi 
anunciou sua renúncia na 
sexta-feira (29), provocando 
uma onda de euforia entre 
os manifestantes reunidos na 
Praça Tahrir, centro de Bagdá. 
A decisão chega um dia depois 
de mais de 40 pessoas terem 
morrido durante a repressão 
aos protestos e horas após a 
maior autoridade xiita do país, 
o grande aiatolá Ali al-Sistani, 
ter pedido para o Parlamento 
trocar o premier.

Abdul-Mahdi disse em um 
pronunciamento que ouviu 
“com grande preocupação” 
o sermão de Sistani e que 
apresentará sua renúncia 

Iraquianos comemoram renúncia de Abdul-Mahdi.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, anun-
ciou na sexta-feira (29) que o 
governo vai disponibilizar R$ 
125 milhões em recursos extras 
para as universidades federais, 
sendo que 65% dos recursos se-
rão destinados para a aquisição 
de painéis solares e o restante 
para a conclusão de obras 
paradas ou em andamento. 
“Estamos liberando recursos 
para investimentos em energia 
fotovoltaica renovável e isso 
vai liberar orçamento na veia 
para as universidades”, disse 
o ministro.

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub.

É preciso incentivar o diagnóstico precoce para salvar vidas.

Diego Nigro/Reuters

Elza Fiúza/Arquivo/ABr
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Ao comemorar o Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, celebrado 
neste domingo (1), o Ministério 
da Saúde fez um alerta: 135 mil 
pessoas no Brasil convivem com 
o vírus HIV e não sabem. Na 
avaliação do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, houve 
ganhos importantes nos últimos 
anos, mas ainda há uma série 
de desafi os. 

”Temos uma epidemia esta-
bilizada em torno de 900 mil 
pessoas com casos de Aids, 
e podemos observar uma 
epidemia, principalmente em 
homens jovens, na faixa etária 
de 25 a 39 anos. É com essa 
população que precisamos tra-
balhar prioritariamente”, disse.

De acordo com os dados, 

Cerca de 135 mil pessoas convivem 
com HIV no país e não sabem

contaminados continua subin-
do no país: há um ano, eram 
866 mil pessoas. Somente no 
ano passado, foram notifi cados 
43,9 mil novos casos.

Ao ressaltar que o Brasil 
oferece acesso universal ao 
tratamento, não só de Aids, 
mas também HIV, o ministro da 
Saúde comemorou a redução 
nos casos e, também, na mor-
tandade causada pela doença. 
Foram evitados quase 12 mil 
registros de Aids entre 2014 e 
2018, e houve queda de mor-
talidade em 22,8% no período 
de cinco anos. HIV e Aids têm 
diferença. A primeira situação é 
quando a pessoa é portadora do 
vírus. Na segunda, o infectado 
já desenvolveu a doença (ABr).

das 900 mil pessoas com HIV, 
766 mil foram diagnosticadas, 
594 mil fazem tratamento com 

antirretroviral e 554 mil não 
transmitem o HIV. O balanço 
aponta ainda que o número de 

Auxílio emergencial a 
pescadores afetados 
por manchas de óleo

Campanha Papai Noel 
dos Correios segue
em vários estados

Premier do Iraque não 
resiste a protestos e 

renuncia

MEC vai liberar R$ 125 
milhões adicionais 
para universidades

ao Parlamento. O primeiro-
-ministro está no poder há 13 
meses, após um acordo entre 
diferentes blocos políticos, mas 
se viu acossado por uma revolta 
popular contra o desemprego, a 
corrupção e a baixa qualidade 
dos serviços públicos.

Em seu tradicional sermão 
de sexta-feira, Sistani havia 
dito que o Parlamento deveria 
“reconsiderar suas opções”, 
dando o golpe de misericórdia 
no premier. Apesar da alegria 
nas ruas com a renúncia de 
Abdul-Mahdi, os protestos mi-
ram toda a classe política que 
comanda o Iraque desde a queda 
de Saddam Hussein, em 2003.

As manifestações começa-
ram em 1º de outubro e, desde 
então, quase 400 pessoas já 
morreram, sobretudo jovens 
atingidos pelas forças de se-
gurança. “Não vamos parar 
no primeiro-ministro, ainda 
temos muito pelo que lutar”, 
disse a manifestante Amira, 
de 25 anos. Ex-ministro das 
Finanças e ex-vice-presidente, 
Abdul-Mahdi era visto como 
independente e foi o primeiro 
chefe de governo de fora do 
Partido Islâmico Dawa, em 12 
anos (ANSA).

Os recursos serão distri-
buídos para todas as 63 uni-
versidades federais, que em 
média receberão cerca de R$ 
2,5 milhões. Mas, segundo o 
secretário de Ensino Superior, 
Arnaldo Lima, terão acesso a 
um volume maior de recursos 
as universidades que estiverem 
melhor classifi cadas em um 
ranking do ministério que ava-
lia a qualidade e desempenho 
e que tenham o menor custo 
por aluno. 

O objetivo é benefi ciar as 
universidades que possuem 
menores condições orçamen-
tárias de realizar esse tipo de 
investimento. A estimativa 
do Ministério da Educação é 
que após a implantação dos 
painéis haja uma redução 
média nas contas de luz das 
universidades de até 25,5 
milhões por ano.

Durante a coletiva de impren-
sa para anunciar a liberação 
dos recursos, o ministro disse 
ainda que o Brasil não vai mais 
participar das reuniões do Mer-
cosul, grupo que reúne Brasil, 
Argentina, Uruguai, Paraguai 
e Venezuela, que tratam de 
educação. A decisão foi moti-
vada por não haver “resultados 
concretos” das reuniões. Para 
Weintraub, a realização de 
reuniões bilaterais são mais 
efetivas (ABr). 


