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“Nem todos os 
anos que passam 
se vivem: uma 
coisa é contar
os anos, outra
é vivê-los”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor português
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O Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) e a 
União Europeia (UE) 

concluíram a negociação e 
fecharam na sexta-feira (28), 
o acordo de livre comércio 
entre os dois blocos. Segun-
do estimativas do Ministério 
da Economia, o acordo re-
presentará um incremento 
do PIB brasileiro de US$ 
87,5 bilhões em 15 anos. De 
acordo com o ministério, esse 
valor pode chegar a US$ 125 
bilhões se se considerarem 
a redução das barreiras não 
tarifárias e o incremento 
esperado na produtividade 
total dos fatores de produção. 

O aumento de investi-

Finalmente, Mercosul e 
União Europeia fecham
acordo de livre comércio

mentos no Brasil, no mesmo 
período, será da ordem de 
US$ 113 bilhões. Com rela-
ção ao comércio bilateral, as 
exportações brasileiras para 
a UE apresentarão quase 
US$ 100 bilhões de ganhos 
até 2035. Em nota conjunta 
dos ministérios da Economia 
e das Relações Exteriores, o 
governo brasileiro destaca que 
o acordo é um marco histórico 
no relacionamento entre o 
Mercosul e a União Europeia, 
que representam, juntos, cerca 
de 25% do PIB mundial e um 
mercado de 780 milhões de 
pessoas. 

“Em momento de tensões e 
incertezas no comércio interna-

cional, a conclusão do acordo 
ressalta o compromisso dos 
dois blocos com a abertura eco-
nômica e o fortalecimento das 
condições de competitividade”, 
diz a nota. O acordo entre os 
dois blocos foi fechado após 
dois dias de reuniões ministe-
riais em Bruxelas. Representa-
ram o Brasil os ministros das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, e da Agricultura, Tereza 
Cristina, e o secretário Especial 
de Comércio Exterior, Marcos 
Troyjo.

“O acordo comercial com a 
UE constituirá uma das maio-
res áreas de livre comércio do 
mundo. Pela sua importância 
econômica e a abrangência de 

Principais termos do tratado ainda não

são conhecidos.

suas disciplinas, é o acordo 
mais amplo e de maior com-
plexidade já negociado pelo 
Mercosul”, ressalta o governo 
brasileiro. No Twitter, o presi-

dente Jair Bolsonaro, destacou 
a liderança do embaixador 
Ernesto Araújo e parabenizou 
também as equipes da ministra 
Tereza Cristina e do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, 
pelo empenho no fechamen-
to do acordo. “Histórico!”, 
escreveu Bolsonaro na rede 
social (ABr).

A França bateu na sexta-feira 
(28) seu recorde de calor, com 
uma temperatura de 44,3ºC re-
gistrada na cidade de Carpentras, 
no sul do país, por volta de 14h 
(horário local). O recorde anterior 
era de 44,1ºC e havia sido mar-
cado no departamento de Gard, 
também na França meridional. 

A Europa enfrenta desde o 
meio da semana uma das frentes 
de calor mais intensas das últi-
mas décadas, e o governo francês 
pediu para a população evitar 
deslocamentos desnecessários. 
As temperaturas extremas já 
causaram três mortes na Itália 

e duas na Espanha, dois dos 
países mais afetados pelo calor. 
“O mundo não pode mais espe-
rar progressos graduais contra 
as mudanças climáticas”, disse 
Patricia Espinosa, secretária-
-executiva da convenção-quadro 
da ONU sobre o clima. 

O Acordo de Paris, assinado em 
2015, estabelece em 1,5ºC o limite 
para o aumento da temperatura 
média do planeta neste século em 
relação aos níveis pré-industriais. 
Mas, para atingir esse objetivo, 
seria preciso cortar 45% das emis-
sões de gases do efeito estufa até 
2030, segundo a ONU (ANSA).

Jatos de água refrescam pedestres nos arredores da Torre Eiffel.

O brasileiro está menos con-
fi ante em relação à expectativa 
de emprego e endividamento, 
revela o Índice Nacional de Ex-
pectativa do Consumidor (Inec), 
divulgado na sexta-feira (28) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O levantamen-
to, que é trimestral, mostra que o 
índice recuou para 47 pontos em 
junho, número 1,4 ponto abaixo 
do registrado em abril.

De acordo com a CNI, é a 
segunda queda consecutiva do 
indicador que, no entanto, con-
tinua acima da média histórica 
(46,1 pontos). Variando de 0 
a 100 pontos, o Inec, quando 

Piorou a percepção dos 

brasileiros sobre o emprego e 

aumentou o endividamento 

das famílias.

Tarifas de pedágio 
A partir da zero hora desta 

segunda-feira (1º de julho) entra 
em vigor o reajuste contratual 
anual das tarifas de pedágio das 
rodovias estaduais paulistas. Será 
aplicado o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulado nos últimos doze meses 
de 4,66%. A nova tabela é válida 
para veículos de passeio e, em caso 
de veículos comerciais, por eixo. 

O presidente da República 
em exercício, Hamilton Mou-
rão, disse na sexta-feira (28), 
que o governo deve promover 
a volta de educação moral e 
cívica aos currículos escolares, 
em discussão no MEC. Para ele, 
o ministério tem sido “um local 
de combate”, mas que a volta 
da disciplina está no “radar” do 
presidente Jair Bolsonaro. “O 
ministério tem sido um lugar 
de combate direto. Não se des-
mancha tudo que existe lá da 
noite pro dia. Tem que ser um 
trabalho bem organizado. Mas 
é determinação e a diretriz do 
presidente que matérias dessa 
natureza retornem”.

Mourão deu uma palestra 
na Associação Comercial do 
Paraná e respondeu perguntas 
da plateia. Contou que estudou 
nos Estados Unidos duran-
te sua adolescência e havia 
uma disciplina semelhante 

O Ministro de Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
recebeu na sexta-feira (28), 
a honraria máxima do estado 
de São Paulo, a Medalha da 
Ordem do Ipiranga, no grau 
Grã-Cruz. O governador João 
Doria destacou a cooperação 
do ministro na transferência de 
lideranças da facção criminosa 
PCC para presídios federais, e 
o trabalho de Moro como juiz 
da Operação Lava Jato.

“Essa parceria permitiu que 
ao 34º dia de sua função como 
ministro e eu como governador 
de São Paulo, colocássemos 22 
chefes do PCC em presídios 
federais. Nenhuma notícia va-
zou, nenhuma informação foi 
compartilhada em sites”, lem-
brou Doria, ao acrescentar que 
a homenagem é também um 
reconhecimento aos serviços 
prestados por Moro como juiz 
da Lava Jato. “Se não fosse este 
homem, liderando um grupo de 
patriotas, como juízes, desem-

bargadores e promotores, não 
teríamos a Lava Jato”, afi rmou.

A homenagem ocorre em 
meio aos vazamentos de con-
versas entre o então magis-
trado e o procurador Deltan 
Dallagnol, que coordena a 
força-tarefa, feitas pelo site de 
notícias The Intercept Brasil. 
O ministro Sergio Moro afi rma 
que não reconhece a autenti-
cidade dos diálogos e diz que 
as conversas podem ter sido 
“editadas e manipuladas” por 
meio de ataques de hackers. 

Moro agradeceu a honraria 
e referiu-se à cerimônia como 
uma manifestação de apoio. Ele 
disse que desde o início da Lava 
Jato enfrenta ataques. “Mais 
recentemente, ataques recor-
rentes de invasões criminosas, 
que estão sendo investigadas. A 
Polícia Federal deve chegar aos 
responsáveis”, disse. Apesar 
dos ataques, Moro tem recebido 
muitas manifestações de apoio 
(ABr). 

Sergio Moro recebeu de João Doria a honraria máxima do 

estado de São Paulo, a Medalha da Ordem do Ipiranga.
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O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Ca-
nuto, anunciou na sexta-feira 
(28) o Programa de Renovação 
de Frota do Transporte Público 
Coletivo Urbano de Passageiros 
sobre Trilhos (Retrem). Será 
disponibilizado R$ 1 bilhão do 
FGTS para fi nanciar a compra 
ou reforma de composições 
para transporte sobre trilhos 
pelo Poder Público ou setor pri-
vado. O crédito também poderá 
ser usado para melhoria dos 
sistemas, como a aquisição de 
tecnologia de monitoramento 
e comunicação.

“Precisamos melhorar o 
transporte coletivo nas cida-
des, a situação está cada vez 
pior”, enfatizou Canuto ao 
apresentar o projeto na Fiesp. 
Os projetos deverão atender 
uma cota mínima de produção 
nacional, com a intenção de 

O programa será fundamental para a recuperação do setor,

que sofreu forte retração nos últimos anos.
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Programa vai liberar R$ 1 bilhão para 
transporte urbano sobre trilhos

sas de trens de passageiros dei-
xaram de fazer investimentos e 
as que transportam carga estão 
evitando novos gastos devido à 
aproximação do fi m de período 
de grande parte das concessões 
públicas.

Abate considera que a exi-
gência de um percentual míni-
mo de produção nacional para 
os projetos fi nanciados pelo Re-
trem é necessária para garantir 
o equilíbrio na concorrência 
com as empresas estrangeiras, 
em especial, as asiáticas. “O que 
a gente precisa é que essas fá-
bricas se instalem no país para 
que eles tenham as mesmas 
condições de mercado que nós 
temos”, disse em relação aos 
concorrentes internacionais, 
acreditando que até 2021 o 
setor consiga retomar o nível 
de produção e de emprego de 
três anos atrás (ABr).

também apoiar as empresas 
brasileiras do setor.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Ferroviária (Abifer), Vicente 
Abate, o programa será funda-
mental para a recuperação do 
setor, que sofreu forte retração 
nos últimos anos. 

“Tanto na área de passageiro 

quanto na de carga nós temos 
uma ociosidade que gira em tor-
no de 60% da nossa capacidade 
instalada total. Nós estamos em 
uma situação crítica”, ressaltou. 
Em três anos, as fábricas do 
ramo fecharam 3 mil postos de 
trabalho, o equivalente a 15% de 
toda a mão de obra empregada 
diretamente no setor. As empre-

Moro recebe honraria de 
Doria e agradece apoio

França registra temperatura 
mais alta de sua história

Retorno do ensino de 
‘educação moral e cívica’

à educação moral e cívica, 
acrescentando que não se 
trata de algo relacionado a um 
campo ideológico específi co. 
“A matéria chamada civics, era 
ensinar a Constituição, forma-
ção da nacionalidade, todas as 
coisas que eram ensinadas em 
educação moral e cívica. Isso 
não é uma coisa da direita nem 
da esquerda, isso é educação”.

Mourão disse ainda que o go-
verno trabalha com três eixos. O 
primeiro é o econômico, a cargo 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. O segundo é o da segu-
rança pública, sob o comando do 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro. E o tercei-
ro é a agenda de costumes. “É 
um projeto caro ao presidente, 
e isso está sendo conduzido por 
ele, pessoalmente”.

O presidente em exercício, 
reconheceu, no entanto, que a 
pauta dos costumes é delicada, 
e que é preciso cuidado para 
não tirar o governo do rumo 
que pretende seguir. Para Mou-
rão, Bolsonaro tem tido “foco” 
e tem cumprido os objetivos 
propostos para sua viagem ao 
Japão, na cúpula do G20. “Estou 
acompanhando essa viagem ao 
Japão, ele tem batido todos os 
objetivos que nós nos propuse-
mos nesse período. As coisas 
vão fi car cada vez no rumo que 
todos nós esperamos” (ABr).

Presidente 

em exercício, 

Hamilton 

Mourão.

Brasileiro está menos 
confi ante quanto a 

emprego e endividamento
abaixo de 50 pontos, mostra que 
consumidores estão sem con-
fi ança. “A queda da confi ança 
em junho é resultado, especial-
mente, da piora da percepção 
dos brasileiros sobre o emprego 
e o aumento do endividamento 
das famílias”, informou, por 
meio de nota a CNI.

Segundo o levantamento, o 
índice de expectativas em re-
lação ao desemprego registrou 
variação de 54,7 pontos para 
56,4 pontos; e o índice de en-
dividamento passou de 49 para 
51 pontos. Nesses casos, valores 
acima de 50 pontos indicam que 
maior é a expectativa de aumen-
to do desemprego nos próximos 
seis meses e maior o nível de 
endividamento das famílias.

A Região Nordeste foi a que 
apresentou o mais baixo índice: 
45,3 pontos. No Norte/Centro-
-Oeste, o índice fi cou em 47,7 
pontos; no Sudeste, em 47; e 
no Sul, em 49,3. Na faixa de 
população com idade entre 35 
e 44 anos, o Inec caiu 2,7 pontos 
entre abril e junho, fi cando em 
45,9 pontos. O índice também 
recuou em todos os graus de 
instrução, principalmente entre 
as pessoas com ensino médio e 
superior. Se o recorte focar nos 
que têm ensino superior, o Inec 
caiu 2,1 pontos, baixando para 
47,5 pontos (ABr).


