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COLUNA DO HERÓDOTO

Sob o ponto de vista do 

século XIX ser um país 

sem saída para o mar 

era uma catástrofe. Toda 

a  economia trafegava 

pelo mar desde a 

passagem da idade 

média para a moderna.

O Mar Mediterrâneo foi 
um eixo econômico 
importante durante 

os séculos 14 e 15. Só perdeu 
a preponderância comercial 
quando os países ibéricos 
lideraram as navegações no 
Atlântico e o eixo  econômico 
se deslocou  do mar para o 
oceano. Toda a riqueza do pla-
neta circulava pelos oceanos  
e ganhou um  grande impulso 
com os navios movidos por 
máquinas a vapor.

Vapor virou sinônimo de 
navio. 

Por isso as grande potencias 
se estruturavam geo politica-
mente fi ncando bases e colô-
nias nos pontos considerados 
estratégicos para as rotas de 
comércio e desenvolveram 
poderosas esquadras para 
defender seus interesses e 
ameaçar as nações mais frá-
geis. Não era agradável ter 
uma frota nos portos da cida-
de com os canhões de grosso 
calibre dispostos a disparar. 
Calcutá, Hong Kong, Tóquio 
e Rio de Janeiro sabem bem 
o que signifi ca ser ameaçado 
por uma esquadra de navios 
de guerra. Portanto sem saída 
para o mar não tinha saída para 
o crescimento.

O termo mediterrâneo tam-
bém se aplica a um ‘país que 
não tinha acesso ao mar’. Na 
América  do Sul o caso mais 
emblemático é o Paraguai. 
Espremido entre vizinhos que 
tinham acesso ao Atlântico ou 
ao Pacífi co. A ele não sobrava 
outra alternativa para se en-
caixar no fl uxo comercial se 
não utilizar os rios que dão 
acesso  ao Atlântico, porém 
que corriam em territórios de 
outras nações. A geo política 
da época recomentava obter 

uma saída para o mar e para 
isso era necessário preparar 
uma força militar capaz de 
empurrar as fronteiras até a 
praia mais próxima. 

Sob essa doutrina o gover-
no paraguaio, liderado pelo 
Marechal Lopes, estruturou 
um aparato militar capaz de 
impor aos vizinhos a política 
de ‘romper com o mediter-
ranismo do Paraguai’. Houve 
resistência e se seguiu a 
Guerra da Tríplice Aliança. 
Ela só terminou em 1870 com 
o Paraguai arrasado econômica 
e populacionalmente. O impé-
rio  do Brasil também entrou 
em profunda crise econômica 
pelo esforço da guerra e caiu 
diante de um golpe liderado 
pelos militares. 

O que era uma desvantagem 
paraguaia hoje se torna uma 
vantagem competitiva. Está no 
coração do sul do continente 
sul americano, e, ou faz fron-
teira ou está muito próximo 
de todos os seus vizinhos. 
Graças ao atual crescimento 
econômico, que cavalga na 
atração de capitais e investi-
dores, um sistema tributário 
amigável e relativa paz interna 
o Paraguai apresenta níveis de 
crescimento único  na américa 
do Sul. Empresas brasileiras 
mudaram de mala e cuia para 
as terras guarani e exportam 
para ... o Brasil. 

Graças ao desenvolvimento 
rodoviário e aéreo mercadorias 
circulam com rapidez e che-
gam com preços competitivos 
no território dos vizinhos. A 
atual face do Paraguai joga 
por terra o estigma do “uísque 
paraguaio” ou o paraíso das 
muambas, tralhas, pirataria. É 
verdade que isso ainda existe 
na cidades livres das frontei-
ras, mas é preciso conhecer 
o coração do Paraguai, com 
exportação do agro negócio e 
produtos manufaturados. 

O Paraguai destruiu o mito que 
país mediterrâneo está desti-
nado ao subdesenvolvimento .

(*) É escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com
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O mito 
mediterrâneo

Brasil volta 
ao ‘top 3’ do 
ranking da 
Fifa

A seleção brasileira voltou a 
aparecer entre as três melhores 
seleções do mundo no ranking 
da Fifa divulgado ontem (20). 
Com as quatro vitórias consecu-
tivas sob o comando do técnico 
Tite, o Brasil passou a Bélgica 
e chegou aos 1.410 pontos no 
cálculo da entidade. Já a Ar-
gentina se mantém na ponta, 
com 1.621 pontos, seguida pela 
Alemanha, com 1.465. 

Os outros sul-americanos que 
aparecem entre os 10 melhores 
do mundo são a Colômbia (5º 
lugar), Chile (6º) e o Uruguai 
(9º). A Itália se manteve na 13ª 
colocação do ranking após os 
jogos das Eliminatórias da Copa 
do Mundo da Rússia. A anfi triã 
do próximo Mundial, aliás, caiu 
15 posições na tabela e está na 
pior colocação de sua história, 
o 53º lugar.

Confi ra a lista das 10 melhores 
seleções do mundo: 1. Argen-
tina; 2. Alemanha; 3. Brasil; 4. 
Bélgica; 5. Colômbia; 6. Chile; 7. 
França; 8. Portugal; 9. Uruguai; 
10. Espanha (ANSA)

Estima-se que há hoje no 
mundo cerca de 21 milhões 
de pessoas vítimas de tráfi co, 
segundo o Parlamento Eu-
ropeu. Além disso, avalia-se 
que o tráfi co de seres huma-
nos - com fi ns de exploração 
sexual, trabalho forçado ou 
outras atividades – movimen-
te cerca 117 bilhões de euros 
por ano.

Segundo a ONU, mais de 2 
milhões de pessoas são vítimas 
de tráfi co humano a cada ano. 
O tráfi co humano ocorre tanto 
no âmbito doméstico dos pa-
íses quanto no internacional.

Cerca de 68% foram sub-
metidas a trabalhos forçados 
e 22% à exploração sexual. 
Os 10% restantes foram ví-
timas de remoção de órgãos, 
servidão doméstica, mendi-
cidade, entre outros abusos. 
As mulheres constituem 95% 
das vítimas de exploração 
sexual, enquanto 70% das 
vítimas de trabalhos forçados 
são homens. Quanto à origem, 
56% são provenientes da Ásia 
e Pacífi co; 18% da África; 9% 
da América do Sul e Caribe; 

As mulheres constituem 95% das vítimas de exploração sexual.

A medida também fez com 
que mais de 230 mil 
motoristas profi ssionais 

mudassem de categoria ou não 
renovassem sua CNH. Os dados 
foram divulgados pelo Instituto 
de Tecnologia para o Trânsito 
Seguro (ITTS), que apresentou 
balanço sobre os seis meses da 
obrigatoriedade do exame.

Nestes seis meses, foram 
testados cerca de 650 mil 
profi ssionais no  país. Apenas 
profi ssionais do Tocantins e de 
Mato Grosso do Sul não estão 
fazendo os exames, resguar-
dados por liminares. A taxa 
de positividade fi cou em torno 
dos 9% para os motoristas 
candidados a emprego em re-
gime de CLT e em 2,5% para os 
motoristas que renovaram suas 
carteiras de habilitação. Neste 
último grupo, o baixo índice 
está diretamente relacionado 
ao fato de que mais de 33% dos 
condutores profi ssionais não 
renovaram suas carteiras ou 
migraram para categorias em 
que o exame não é exigido.

Em apenas seis meses, 33,4% dos motoristas não renovaram as 

carteiras e 11% deles migraram para as categorias A e B.

A partir do dia 1º de novem-
bro, com os novos valores, 
previstos a partir da alteração 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro, infrações gravíssimas, 
cujo valor de multa atual está 
em R$ 191,54, passarão a R$ 
293,47; multas a serem pagas 
por infração grave passarão 
dos atuais R$ 127,69 para R$ 
195,23. As multas cobradas por 
infrações consideradas médias 
aumentarão de R$ 85,13 para 

R$ 130,16. As leves serão re-
ajustadas dos atuais R$ 53,20 
para R$ 88,38.

Também a partir de novembro 
serão reajustados os valores das 
multas aplicadas a motoristas 
suspeitos de dirigir alcoolizados, 
que se recusarem a fazer o teste 
do bafômetro. Nesse caso, a mul-
ta passará de R$ 1.915 para R$ 
2.934,70. O motorista terá ainda 
a habilitação suspensa pelo pra-
zo de 12 meses (ABr).

País tem 49 
produtos com 
certifi cação
de origem

O Brasil tem 49 produtos com 
certifi cação com Indicação de 
Procedência ou Denominação 
de Origem. São itens produzi-
dos em uma região geográfi ca 
específi ca do país, que são cer-
tifi cados pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial 
(Inpi), a pedido de associações, 
sindicatos e cooperativas de 
produtores locais. O dado foi 
divulgado ontem (20) pelo 
IBGE.

É o caso dos vinhos tintos, 
brancos e espumantes produ-
zidos no Vale dos Vinhedos, no 
Rio Grande do Sul, que foram os 
primeiros a receber certifi cação 
com Indicação de Procedência 
no país, em 2002. Isso signifi ca 
que apenas os vinhos produzi-
dos nessa região gaúcha podem 
ostentar o título de vinho do 
Vale dos Vinhedos. O caso mais 
recente de certifi cação foi o 
café verde, torrado e moído da 
Região de Pinhal, em São Paulo, 
em 19 de julho de 2016.

Entre os produtos certifi ca-
dos no país estão o vinho, café, 
carne, cachaça, uva, camarão, 
cajuína, calçados, queijo e 
até serviços de tecnologia de 
informação. Vinte estados 
têm produtos regionais com 
certifi cação. O Rio Grande do 
Sul lidera o ranking com dez 
produtos, seguido por Minas 
Gerais, com oito (ABr).
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O Ministério da Saúde lançou 
ontem (20) uma ação nacional 
de combate à sífi lis. A pro-
posta é mobilizar gestores e 
profi ssionais de saúde sobre a 
importância da detecção e do 
tratamento da doença durante 
o pré-natal. A estratégia prevê, 
entre outros aspectos: o incen-
tivo à realização do pré-natal 
precoce no primeiro trimestre 
da gestação; a ampliação do 
diagnóstico por meio de testes 
rápidos; o tratamento oportuno 
para a gestante e seu parceiro; 
e o incentivo à administração 
de penicilina benzatina.

A pasta apresentou campa-
nha publicitária a ser veiculada 
em mídias sociais chamando 
atenção para ações de preven-
ção à sífi lis. “Nosso objetivo é 
reunir a sociedade no esforço 
de combate à sífi lis. Assim, po-
deremos incentivar a testarem 
principalmente as grávidas para 
evitar a transmissão vertical 

Exame para caminhoneiros reduziu 
em 38% acidentes nas estradas

A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profi ssionais, implantada há apenas seis 
meses, já conseguiu reduzir em mais de 38% o número de acidentes nas estradas federais de todo o país

a um só tempo”. O que se 
pode imaginar, segundo ele, 
é que “haja uma positividade 
escondida de 25%, uma vez 
que todas as etapas anteriores 
à implantação do calendário 
legal do exame, em que fomos 
às ruas buscar conhecer a taxa 
de positividade nos motoristas 
profi ssionais, ela variava entre 
15% e 33%”.

Estudo desenvolvido em pa-
ralelo pela Polícia Rodoviária 
Federal constatou que, de mar-
ço a julho, comparativamente a 
igual período do ano passado, 
o número de acidentes envol-
vendo caminhões nas estradas 
federais do país diminuiu de 18 
mil para 11 mil, o que dá uma 
redução de 38%. “A gente sabe 
que a positividade no país é alta, 
até porque os motoristas não se 
drogam por lazer, mas, sim, para 
cumprir o tempo de jornada 
de trabalho, que é própria de 
regime escravagista. E isso tem 
que acabar”, disse o presidente 
do Instituto de Tecnologia para 
o Trânsito Seguro (ABr).

Para o presidente do ins-
tituto, Márcio Liberbaum, é 
razoável concluir que parte 
signifi cativa desses motoristas 
que evitaram o exame do fi o de 
cabelo seja de usuário regular 
de drogas e que permanece di-
rigindo profi ssionalmente sem a 
carteira de habilitação compatí-
vel, burlando a fi scalização, sem 
o documento renovado. “Em 

apenas seis meses, 33,4% dos 
motoristas não renovaram as 
carteiras e 11% deles migraram 
para as categorias A e B. Mas é 
signifi cativo que 24% simples-
mente não renovaram”.

Liberbaum ressaltou o fato 
de que, “mais de 2,5 milhões 
deles fi cariam sem a renovação 
da carteira, se todos os exames 
já tivessem sido realizados 

Cerca de 21 milhões de pessoas 
são vítimas de tráfi co no mundo

7% da União Europeia e países 
desenvolvidos; 7% do resto da 
Europa e Ásia Central; e 3% do 
Oriente Médio.

O estudo mostrou que, ao lon-
go dos três anos analisados (2010 
a 2012), mais de 70% dos sus-
peitos de tráfi co humano eram 
homens e 69% eram cidadãos 
da UE. No período pesquisado, 
8.805 pessoas foram processadas 
por tráfi co de seres humanos e 

3.855 foram condenadas. Esse 
tipo de crime afeta todas as 
regiões do mundo, segundo o 
estudo Global Report on Traffi -
cking in Persons 2014, realizado 
pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC). Entre 2010 e 2012, 
foram identifi cadas vítimas de 
tráfi co de 152 nacionalidades 
diferentes em 124 países do 
mundo (ABr).

Multas de trânsito fi carão mais 
caras em novembro

Saúde lança ação nacional de 
combate à sífi lis

da doença. Trazemos soluções 
factíveis no compromisso que 
assinamos hoje”, avaliou o 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros. A detecção da sífi lis, de 
acordo com o ministério, é feita 
atualmente no Brasil por meio 
de testes rápidos disponíveis 
no SUS. 

No caso das gestantes, a in-
dicação da realização do teste 
rápido ocorre já na primeira 
consulta do pré-natal – daí a 
importância de conscientizar 

mães e parceiros a iniciar o 
acompanhamento no primei-
ro trimestre da gravidez. No 
Brasil, todos os tipos de sífi lis 
são de notifi cação obrigatória 
há pelo menos cinco anos. Em 
2015, a taxa de detecção foi de 
42,7 casos para cada 100 mil 
habitantes, sendo a maioria 
em homens – 136.835 casos 
(60,1%). No período de 2010 
a junho de 2016, foi registrado 
um total de 227.663 casos de 
sífi lis adquirida (ABr).

Após dias de silêncio, o 
cantor norte-americano Bob 
Dylan fi nalmente reconheceu 
que venceu o prêmio Nobel 
de Literatura deste ano, que 
foi anunciado pela Academia 
sueca, responsável pela premi-
ação. Na página do site ofi cial do 
artista que promove seu novo 
livro, “The Lyrics: 1961 - 2012”, 
obra que reúne mais de 50 anos 
de letras das canções de Dylan, 
foi acrescentado um subtítulo 
em letras garrafais onde se lê 

“vencedor do prêmio Nobel de 
Literatura”.

No entanto, esse discreto e 
indireto reconhecimento por 
parte do cantor não signifi ca que 
ele tenha aceitado o prêmio ou 
que ele vá se pronunciar sobre 
o assunto no futuro. De acordo 
com a Academia sueca, após 
inúmeras tentativas, a entidade 
não conseguiu falar com o músico 
sobre o resultado da premiação e 
acabou desistindo de entrar em 
contato com ele (ANSA).

Bob Dylan reconhece
prêmio Nobel


