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O velho bruxo
Heródoto Barbeiro (*)
Os prestadores de serviços, responsáveis por 70 %
do produto nacional bruto,
perderam faturamento. Até
setores imprescindíveis como
o transporte recuaram. O nível
de produção da indústria está
congelado nos mesmos números do ano anterior. E o produto
interno bruto, recuou deixando os súditos preocupados
com o crescimento do reino.
As filas dos postos de saúde
são imensas e a qualidade do
ensino ruim. Por mais impostos
que os súditos paguem não são
capazes de saciar a fome de
uma máquina estatal imensa
a que o povo chama de saco
sem fundo.
Os súditos ficaram sem
saber em quem acreditar. Se
na palavra do rei anunciada
com pompa, circunstância e
clarins, ou nas notícias divulgadas. Como pode o reino viver
as duas realidades ao mesmo
tempo? Uma delas só pode
ser fruto da fantasia. O reino
se dividiu entre os que proclamavam a volta do crescimento,
da bonança, dos bons tempos e
os que insistiam em dizer que
tudo aquilo não era sustentável
e resultaria em uma crise sem
precedentes.
Depois de árduos debates
nas praças, mercados, estrebarias, campos de trigo,
chegaram à conclusão que
uns veem o copo meio cheio
e outros meio vazio. Otimistas
versos pessimistas. Diante da
persistência do impasse apelaram para o Velho Bruxo. Depois
de algum tempo de reflexão ele
disse que havia uma terceira
visão sobre o copo. A questão
não era discutir a quantidade
de líquido. Se ele estivesse
cheio de um veneno mortal,
mesmo tendo sido esvaziado
na metade, a outro metade
continuava perigosa. Beber o
copo cheio ou apenas metade
dele certamente provocariam
o mesmo resultado.
Assim não restou outra saída
para o rei e seus acólitos a
não ser juntar o que podiam
carregar e entregar o reino a
algum salvador que viesse em
socorro dos súditos.

Imagine um país bem
distante onde o rei se
esforça para ganhar
a admiração dos seus
súditos.
ão mede esforços em
divulgar as realizações
do seu governo. Quer
deixar o seu nome na história
do país, pelo menos não sair
pela porta dos fundos. Com
muita pompa, junta a população na praça e, com ajuda
de seus assessores, faz um
discurso que inebria a todos.
Anuncia que a inflação registrada está abaixo do 3% ao
mês. A liberação das contas
inativas do Fundo de Garantia
e a antecipação do saque do
PIS-PASEP injetou bilhões de
reais na economia. Atendeu a
mais de 14 milhões de famílias,
com a Bolsa Família. Mais de 38
mil casas entregues por mês.
O país colheu as duas maiores safras agrícolas da história.
Renovou a frota de ambulâncias, concluiu a integração
do São Francisco. Conseguiu
aprovar uma reforma trabalhista e a base nacional comum
curricular. Com tantas realizações em tão pouco tempo, o
rei se coloca como o homem
que sozinho, sem dispor de
um tostão dos impostos pagos
pela população, mudou a face
do reino. Diante de tantas
notícias boas e favoráveis o
que ele espera dos súditos é
que vivam felizes para sempre.
Imagine um país bem distante onde o rei se esforça
para ganhar a admiração de
seus súditos. Para isso precisa
esconder os números ruins do
seu reinado. Contrata os mais
fantásticos manipuladores de
números e opiniões. Ainda
assim, a realidade insiste em
desmenti-lo. Um a cada quatro
súditos não consegue pagar a
dívida do cartão de crédito, e
o número de desempregados
chegou a 13 milhões e 700 mil.
Mais de 400 mil tinham a carteira assinada. Muitos foram
demitidos da construção civil,
que tem 40 % de sua capacidade de produção inativa. Mesmo
com o anúncio de créditos mais
em conta.
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(*) - É âncora e editor chefe do Jornal
da Record News em multi plataforma.

Comércio deve ter movimento tímido
na Copa do Mundo, dizem lojistas
A menos de um mês para o início da Copa do Mundo na Rússia, ainda é pequeno o movimento do
comércio lojista especializado em produtos verde e amarelo
expectativa dos lojistas é de que as vendas
cresçam 1% durante a
competição, expectativa que
pode aumentar à medida que
o Brasil avance.
É o que revela pesquisa do
Centro de Estudos do Clube
dos Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDL-Rio), que ouviu
500 lojistas do município do Rio
de Janeiro, dos ramos de eletroeletrônicos, artigos esportivos,
decoração, roupas, calçados,
papelaria e brinquedos para
conhecer a expectativa dos
empresários com a Copa do
Mundo.
De acordo com a pesquisa
92% dos empresários ouvidos
disseram que televisores, artigos esportivos (camisas da seleção, meias, calções, bermudas,
bonés, bolas), calçados (especialmente tenis), brinquedos
(bonecos alusivos à Copa e
miniaturas dos jogadores da
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seleção) e artigos de decoração
devem ser os produtos mais
vendidos. Dos entrevistados
97% acham que o movimento
de vendas nos dias de jogos do
Brasil será reduzido.
O presidente do Clube de
Diretores Lojistas do Rio, Aldo
Gonçalves, disse que os lojistas

Israel anuncia novos
assentamentos na
Cisjordânia
O ministro da Defesa de Israel,
Avigdor Lieberman, anunciou
ontem (24), no Twitter, a construção de novos assentamentos na
Cisjordânia. "Na próxima semana,
levaremos ao Conselho Superior
um projeto de 2,5 mil casas, 1,4
mil das quais para serem feitas
imediatamente", escreveu.
"Estenderemos as construções
por toda a área de Judeia e Samaria, de norte a sul, em pequenos e
grandes povoados. Continuaremos
a desenvolver ações assim na
região", acrescentou. No entanto,
como a Cisjordânia não é anexada
oficialmente por Israel, a instalação de novas casas no território é
considerada ilegal pelos palestinos
e por boa parte da comunidade
internacional. A Autoridade Nacional Palestina (ANP), órgão que
governa a Cisjordânia, vê o ato
como uma "agressão".
Nesta semana, o ministro palestino de Relações Exteriores, Riyad
al-Maliki, pediu ao Tribunal Penal
Internacional (TPI) que investigue
supostos crimes de guerra na região determinada pelo Mar Morto
e pelo Rio Jordão. Além disso,
descreveu os assentamentos como
"a ameaça mais perigosa às vidas e
aos recursos palestinos" (ANSA).

estão preocupados com as
vendas, principalmente nos
dias de jogos do Brasil. “Na
última Copa, em 2014, o fraco
desempenho da equipe brasileira refletiu negativamente no
comércio de produtos verde-amarelo. Isso resultou em um
estoque encalhado da ordem

Casos de câncer devem
aumentar 58% até 2035

Um relatório do Fundo
Mundial de Pesquisa sobre o
Câncer alerta para o grande
aumento de casos de câncer
nos próximos anos. O documento intitulado “Dieta,
Nutrição, Atividade Física e
Câncer: uma Perspectiva Global”, divulgado ontem (24),
ressalta o excesso de peso e
a obesidade, somados a estilos
de vida com pouco exercício
e muita comida “rápida” e
processada, como principais
fatores no desenvolvimento
do câncer.
Em 2012, foram registrados cerca de 14,1 milhões de
casos de câncer em todo o
mundo (7,4 milhões de casos
em homens e 6,7 milhões em
mulheres). De acordo com
o documento, este número
deverá alcançar os 24 milhões
de casos até 2035, o que representa um alarmante aumento
de 58%. O Fundo e o Instituto
Americano de Pesquisa do
Câncer lançaram também recomendações para a redução
do risco de desenvolvimento
da doença.
Baseadas nos estudos mais
recentes disponíveis, as recomendações são: ter um

Recomendações são para ter um peso saudável; ser fisicamente
ativo; comer cereais integrais, frutas, legumes e grãos.

peso saudável; ser fisicamente
ativo; comer cereais integrais,
frutas, legumes e grãos; limitar
o consumo de fast-foods assim
como de carnes vermelhas e
processadas; evitar o consumo
de bebidas adoçadas, priorizando o consumo de água e bebidas
sem açúcar; limitar o consumo
de álcool; optar por satisfazer
as necessidades nutricionais
por meio de dietas, em vez
de consumir suplementos
alimentares; amamentar, que
é saudável tanto para a mãe,
quanto para o bebê.
“As recomendações de prevenção do câncer são a peça
central do nosso novo relatório.

Elas formam um projeto global, um pacote que as pessoas
podem seguir para ajudar a
reduzir o risco de câncer. Elas
são úteis para os cientistas
porque podem ajudar a determinar futuras direções de
pesquisa e para os formuladores de políticas porque podem
instruir o desenvolvimento de
medidas para ajudar as pessoas. Elas também são úteis
para profissionais de saúde em
seu trabalho com pacientes
com câncer e com o público
em geral”, afirma Kate Allen,
diretora executiva de ciência
e relações públicas do Fundo
(ABr).
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Trump cancela reunião histórica
com líder da Coreia do Norte

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, cancelou ontem (24) a reunião
histórica com o ditador da
Coreia do Norte, Kim Jong-un,
que estava prevista para o dia
12 de junho em Singapura. O
republicano enviou uma carta
a Kim na qual diz que tomou a
decisão com base na “tremenda
raiva e hostilidade aberta” manifestada em uma declaração
recente feita por autoridades
norte-coreanas.
De acordo com o texto,
Trump disse que “estava
aguardando muito estar lá”
com o ditador norte-coreano,
mas sente que ‘”é inapropriado, neste momento, realizar
essa reunião há muito tempo
planejada”. O chefe de Estado
norte-americano ainda ressaltou que tomou a decisão ‘pelo
bem das duas partes, mas
em detrimento do mundo’.
“O mundo e, em particular a
Coreia do Norte, perde “uma
grande oportunidade para uma
paz duradoura”. “Este é um
momento muito triste para a
história”.
O anúncio de Trump ocorre

Artigos esportivos, brinquedos e artigos de decoração podem ser
os produtos mais vendidos.

de R$ 12,8 milhões no estado
do Rio e de R$ 5,7 milhões
na cidade, entre camisetas,
cornetas, canetas, chinelos,
boné, bandeira para carro, bola
e outros itens temáticos”.
Gonçalves lembra também
que nas Olimpíadas realizadas
no Rio, em 2016, o comércio
esperava um aumento de 5%
e vendeu menos de 2%. “Isso
mostra que eventos dessa
grandiosidade acabam tirando o foco das pessoas para o
consumo. As vendas acabam
ficando concentradas nos setores de alimentação e entretenimento. Além disso, o nosso
principal adversário no campo
das vendas é a informalidade
que tomou conta da cidade e
que sempre aumenta muito em
épocas com essa. É uma concorrência desleal, que prejudica
bastante o comércio formal,
que emprega, paga aluguel e
impostos”, acrescentou (ABr).
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Consumidor pode denunciar
aumento abusivo do combustível

Encontro com Kim Jong-un estava previsto para 12 de junho.

no mesmo dia em que a Coreia
do Norte destruí seu centro de
testes nucleares de Punggye-ri, após ter acordado iniciar
o processo de “desnuclearização” na cúpula com a Coreia do
Sul, no último dia 27 de abril.
Na última quarta-feira (23),
Pyongyang disse que dependia
dos Estados Unidos a decisão
de se encontrar “na mesa de
negociação ou no confronto
nuclear”.
“Você fala sobre suas capaci-

dades nucleares, mas a nossa
é tão massiva e poderosa que
rezo a Deus para que ela nunca
precise ser usada”, respondeu
Trump na carta. Hoje, em
mais uma polêmica, a vice-chanceler da Coreia do Norte,
Choe Son-hui, fez diversas
críticas ao governo de Trump
e chamou o vice-presidente
norte-americano, Mike Pence,
de “político burro” após falar
que Pyongyang pode acabar
como a Líbia (ANSA).

O Procon-SP informou ontem
(24) que o consumidor que
flagrar postos de combustível
adotando novos preços em função da greve dos caminhoneiros
poderá denunciar à entidade. De
acordo com o órgão, a denúncia
deve ser feita exclusivamente
pela internet no site do Procon
e é fundamental anexar na denúncia imagem do cupom fiscal
ou, na falta dele, o máximo de
informações sobre o estabelecimento (nome/bandeira), endereço, data de compra e preços
praticados, se possível com fotos.
A greve dos caminhoneiros
provoca uma corrida a postos de
gasolinas em algumas cidades.
Os motoristas temem que haja
desabastecimento. Há registros
de postos fechados pois os estoques já estão zerados.
Ontem (24), a Petrobras
anunciou a terceira redução
consecutiva do preço da gasolina. A partir de hoje, o litro do
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A greve dos caminhoneiros provoca uma corrida
a postos de gasolinas.

combustível passará a custar R$
2,016 nas refinarias da estatal,
uma queda de 0,72% em relação
ao preço atual (R$ 2,0306). Em
três dias, o preço da gasolina
acumula queda de 3,39%. Apesar disso, o combustível acumula
alta de 12,14% em maio.
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O Procon informa que o
aumento nos preços é considerado prática abusiva, prevista no Código de Proteção
e Defesa do Consumidor que
trata da elevação de preços de
produtos e serviços sem justa
causa (ABr).
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