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“Sempre vejo anunciados 
cursos de oratória. 
Nunca vi anunciado 
curso de escutatória. 
Todo mundo quer 
aprender a falar... 
Ninguémquer aprender 
a ouvir”.
Rubem Alves (1933/2014) 
Escritor brasileiro
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faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O Ministério da Agri-
cultura (Mapa) di-
vulgou que a cota-

ção da arroba (15 quilos) do 
boi gordo diminuiu de valor 
no final de dezembro, que-
da média de 15%. A arroba 
do boi gordo estava cotada 
a R$ 180 no último dia 30. 
No início do mês passado, 
chegou a R$ 216. Segundo 
o ministério, o cenário “in-
dica uma acomodação dos 
preços no atacado, com 
reflexos positivos a curto 
prazo no varejo”, descreve 
nota que acrescenta que a 
alcatra teve “4,5% de queda 
no preço nos últimos sete 
dias”.  

Preço da carne caiu para 
o consumidor, insiste o 
Ministério da Agricultura

A arroba vai ficar entre R$ 
180 e R$ 200 nos próximos 
meses. A queda do valor 
interrompe a alta de 28,5% 
que salgou o preço da carne 
nos últimos seis meses. A 
perspectiva, porém, é de 
que o alimento não volte 
ao patamar inferior. “Es-
tamos fazendo a leitura de 
que isso veio para ficar, um 
outro patamar do preço da 
carne”, avalia o diretor do 
Departamento de Abaste-
cimento do Mapa, Sílvio 
Farnese. “Eu tenho certeza 
que o preço não volta ao 
que era”, concorda Alis-
son Wallace Araújo, dono 
de dois açougues e uma 

distribuidora de carne em 
Brasília.

Há mais de uma razão 
para a provável estabiliza-
ção dos preços em valores 
mais altos do que há um 
ano. O mercado interna-
cional tende a comprar 
mais carne brasileira, os 
produtores estão tendo 
mais gastos ao adquirir 
bezerros. Só em novem-
bro, mais cinco frigoríficos 
foram autorizados pelos 
chineses a exportar carne. 
Em outros países também 
houve avanços. Mais oito 
frigoríficos foram aceitos 
pela Arábia Saudita no 
mesmo mês.

A carne brasileira é com-
petitiva no mercado interna-
cional porque é mais barata 
que a carne de outros países 
produtores, como a Austrá-
lia e os Estados Unidos, cujo 

o gasto de criação dos bois é 
mais oneroso por causa do 
regime de confinamento e 
alimentação. O gado brasi-
leiro é criado solto em pasto. 
O Brasil produz cerca de 9 

milhões de toneladas de 
carne por ano, 70% é con-
sumida internamente. Mas 
a venda para o exterior é 
atrativa para os produtores 
e pressiona valores (ABr).

No entanto, valor não deve voltar ao patamar do início de 2019.

Alistamento militar
As inscrições para o alistamento 

militar online já podem ser feitas 
no site (https://www.alistamento.
eb.mil.br/) com o número do CPF 
e preenchimento do formulário. O 
alistamento é obrigatório e deve 
ser feito no ano em que o jovem 
(sexo masculino) completa 18 anos. 
Quase 2 milhões de jovens devem 
realizar o alistamento, sendo que 
100 mil serão incorporados na Mari-
nha, no Exército ou na Aeronáutica.

O presidente Jair Bolso-
naro disse na sexta-feira (3) 
que não há prazo para o envio 
da reforma administrativa ao 
Congresso. Disse que ainda 
falta um “polimento” final 
na proposta. A expectativa é 
que o texto avance em uma 
nova reunião com sua equipe 
de governo nos próximos 
dias. Uma das preocupação 
é tratar o tema com mais 
sensibilidade, pois não pode 
estar limitado a números 
porque esbarra na situação 
de pessoas que compõem o 
serviço público no país. 

“Queremos uma reforma 
administrativa que não cause 
nada de abrupto na socie-
dade”, disse Bolsonaro, ao 
afiançar que os ajustes finais 
vão unificar o que pretende 
a equipe econômica e o que 
ele quer, na condição de 
governante. “Acho que já 
amadureceu o que a equipe 
econômica quer. Às vezes há 
problema de entendimento 
porque eles veem números 

Mais de R$ 1,3 bilhão 
foram investidos pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) nas obras e 
ações dos eixos principais 
do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco, em 2019. 
Os recursos foram concen-
trados na recuperação de 
etapas que já apresentavam 
100% de execução física, 
mas que exigiram interven-
ções e reparos no sistema, 
com objetivo de avançar 
na conclusão do maior em-
preendimento hídrico em 
construção no país.

“Felizmente, as águas do 
‘Velho Chico’ voltaram a 
percorrer os trechos e estão 
seguindo rumo aos estados 
que serão contemplados 
nos dois eixos – Norte e 
Leste”, disse o ministro do 

O Eixo Norte está 97% finalizado para levar água para 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O ataque dos Estados Uni-
dos que resultou na morte, 
no Iraque, de um militar de 
alta patente do Irã, o general 
Qassem Soleimani, e a tensão 
disparada com o ato repercu-
tiram entre líderes mundiais. 
O tema ganhou visibilidade 
devido aos riscos da escala-
da do conflito entre as duas 
nações. O presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
buscou justificar o ato. 

Em sua conta no Twitter, 
declarou que Soleimani ma-
tou ou feriu “milhares de 
americanos por um período 
estendido de tempo e pla-
nejava matar muito mais” e 
acusou-o de participar da 
morte de manifestantes ira-
nianos em seu país. “Embora 
o Irã não admitisse isso, Solei-
mani era odiado e temido em 
seu país”. Trump acrescentou 
que as pessoas do Iraque 
“não querem ser dominadas 
e controladas pelo Irã”.

Também pelo Twitter, o 
líder supremo do Irã, aiatolá 

Marcello Casal Jr/ABr
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Integração do São Francisco recebeu 
mais de R$ 1,3 bilhão, em 2019

localizado entre Verdejante 
(PE) e Penaforte (CE). Até 
o final deste trimestre, será 
disponibilizada ao reserva-
tório Jati, em solo cearense. 
O sistema vai garantir a se-
gurança hídrica de mais de 
4,5 milhões de pessoas nas 
regiões do Rio Jaguaribe e 
Metropolitana de Fortaleza”.

No Eixo Leste, em 2019, os 
investimentos somaram R$ 
77,3 milhões. Destinaram-se 
à execução de serviços com-
plementares de engenha-
ria consultiva, programas 
ambientais e recuperação 
de estruturas. Além disso, 
o Ramal do Agreste – que 
levará água do Eixo Leste 
para mais de 2,2 milhões de 
habitantes em Pernambuco 
– contou com aporte de R$ 
591 milhões da União (ABr).

Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, ao fazer um 
balanço das ações realizadas 
no âmbito do projeto, no ano 
passado. Nos dois trechos, 
cerca de 2 mil trabalhadores 
atuaram intensamente, in-
clusive com turnos 24 horas. 

O Eixo Norte está 97% 
finalizado e vai levar a água 
para os estados de Pernam-
buco, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. 

“Atualmente, as águas 
seguem por gravidade rumo 
ao reservatório Milagres, 

As gravações de uma câ-
mera de segurança instalada 
na entrada da casa de Carlos 
Ghosn em Tóquio, mostram 
que ele saiu do imóvel an-
dando e desacompanhado. A 
informação foi divulgada na 
sexta-feira (3) pela emissora 
pública japonesa NHK, que 
cita fontes próximas às in-
vestigações. A câmera filmou 
o ex-presidente da aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi 
saindo de casa ao meio-dia 
de 29 de dezembro, sozinho.

A polícia do Japão suspeita 
que Ghosn teria se encon-
trado logo em seguida com 
outra pessoa para pegar um 
avião. A notícia desmente 

os rumores divulgados pela 
imprensa libanesa de que o 
executivo franco-brasileiro 
havia fugido escondido em 
uma mala para instrumentos 
musicais.

Acusado de fraude fiscal 
no Japão, Ghosn estava 
em liberdade condicional 
e fugiu para o Líbano, país 
onde também tem cidadania, 
alegando ser vítima de um 
“complô” e de uma “perse-
guição política”. Segundo o 
executivo, ele organizou sua 
fuga sozinho. Ghosn é alvo 
de um mandado de prisão 
da Interpol e teria chegado 
ao Líbano com uma conexão 
na Turquia (ANSA).

Ghosn violou condicional e fugiu do Japão para o Líbano.

EPA

Câmera mostra que Ghosn 
saiu de casa sozinho

Bolsonaro: reforma 
administrativa vai contemplar 

“números e pessoas”

Ataque dos EUA ao 
Irã gera tensão 

entre líderes mundiais
e a gente vê número e pes-
soas”.

“A reforma administrativa 
tem que ser dessa maneira. 
Não vai atingir 12 milhões de 
servidores. A reforma é daqui 
para a frente. Mas como essa 
mensagem vai chegar junto 
aos servidores? Temos de tra-
balhar primeiro a informação 
para depois nós chegarmos a 
uma decisão”, acrescentou. 

Perguntado sobre o Fundo 
Eleitoral, ressaltou que se 
trata de uma decisão de 2017, 
prevista em lei. Ele afirmou 
ser “escravo da Constituição” 
e disse que, como presiden-
te, tem que executar as leis 
e buscar hamonia entre os 
Poderes. “O valor [do Fundo) 
tem de estar de acordo com 
a legislação, e assim o fez 
o TSE. Não vi ninguém ser 
contra o Fundão em 2017. 
A imprensa inclusive apoiou 
dizendo que ia acabar com 
a interferência da iniciativa 
privada [nas eleições]”, disse 
(ABr).

O ex-piloto alemão Micha-
el Schumacher, sete vezes 
campeão mundial de Fór-
mula 1, completou na sexta-
-feira (3) 51 anos de idade 
e ganhou nas redes sociais 
uma homenagem da Ferrari, 
sua ex-equipe. A escuderia 
italiana publicou um post 
desejando feliz aniversário 
para o ex-piloto e reafirmou 
sua proximidade ao alemão.

“Feliz aniversário, Micha-
el. Estamos todos com você”, 
escreveu a Ferrari. Além de 
ter sido heptacampeão de 

F1, Schumacher conquistou 
91 vitórias - 72 correndo 
pela Ferrari - na principal 
categoria do automobilismo 
mundial, o maior número de 
triunfos de um piloto.

A vida do alemão mudou 
quando em dezembro de 
2013, enquanto curtia férias 
nos Alpes suíços, colidiu 
violentamente com uma ro-
cha em uma pista de esqui. 
Schumi ficou seis meses em 
coma e até hoje seu verda-
deiro estado de saúde é um 
mistério (ANSA).

Schumacher completa 
51 anos e é homenageado

O ex-piloto alemão Michael Schumacher aniversariou 
na sexta-feira (3).

Tony Gentile/Reuters

Ali Khamenei, postou que o 
país vai “honrar a memória do 
Major Soleimani” e declarou 
três dias de luto. O presiden-
te da República Islâmica do 
Irã, Hassan Rouhani, acres-
centou que a “resistência 
contra os excessos dos Esta-
dos Unidos vai continuar” e 
que “o Irã vai se vingar deste 
crime hediondo”.

Representantes do gover-
no russo criticaram o ato e 
manifestaram apoio ao Irã. 
O diretor do Conselho da 
Europa para Relações Ex-
teriores, Carl Bildt, apontou 
que a situação enfraquece o 
Iraque e faz o país mais pro-
penso à atuação de grupos 
terroristas, como o Estado 
Islâmico. O secretário-geral 
da ONU, Antônio Guterres, 
manifestou preocupação 
com a situação e advogou 
pela redução do aprofun-
damento dos conflitos no 
Golfo (ABr).


