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“É melhor ser 
infeliz, porém 
estar inteirado 
disso, do que ser 
feliz e viver sendo 
feito de idiota”.
Fiódor Dostoiévski (1821/1881)
Escritor russo
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A Associação de Co-
mércio Exterior do 
Brasil (AEB) infor-

mou ontem (17) que revi-
sou suas estimativas para a 
balança comercial brasileira 
em 2019. O superávit, que 
havia sido estimado em US$ 
32,7 bilhões, subiu para US$ 
52,2 bilhões na nova proje-
ção, resultado 10,9% abaixo 
dos valores de 2018 (US$ 
58,6 bilhões). As projeções 
para exportações subiram 
de US$ 209,1 bilhões para 
US$ 223,7 bilhões, uma que-
da de 6,7% em relação aos 
US$ 239,8 bilhões estimados 

Comércio exterior: previsto 
superávit de US$ 52,2 bilhões 
na balança comercial

anteriormente. 
No que se refere às impor-

tações, as projeções recuaram 
de US$ 186,3 bilhões para US$ 
171,5 bilhões, uma queda de 
5,4% em comparação ao resul-
tado de 2018. O presidente da 
AEB, José Augusto de Castro, 
destacou que a corrente de 
comércio projetada em US$ 
395,266 bilhões para este ano 
fi cará abaixo dos US$ 421,114 
bilhões apurados no ano pas-
sado, e distante do recorde 
de US$ 482,292 bilhões de 
2011. “O que gera a atividade 
econômica não é o superávit 
e, sim, a corrente de comércio 

que, em queda, faz a atividade 
econômica cair.”

Agumas “surpresas” contri-
buíram para a revisão, para 
baixo, da balança comercial. 
Entre elas, a queda da barra-
gem da mineradora Vale, em 
Brumadinho; a guerra comer-
cial entre China e Estados 
Unidos; a crise na Argentina, 
que acelerou este ano; o PIB 
brasileiro, cuja previsão inicial 
era de 2,5% e caiu para menos 
de 0,8%; além do crescimento 
da China, que será menor do 
que em anos anteriores.

“O conjunto contribuiu 
para oscilações das commo-

A pauta de exportações brasileiras continua concentrada em commodities

e não em manufaturados, de maior valor agregado.

dities (produtos minerais e 
agrícolas comercializados no 
exterior). No caso do Brasil, 
foi mais para baixo do que 
para cima”, disse Castro. Ele 
lembrou que a peste suína 
na China teve impacto na 

exportação de carnes e de 
soja brasileira. A pauta de ex-
portações brasileiras continua 
concentrada em commodities 
e não em manufaturados, 
de maior valor agregado. A 
aprovação das reformas es-

truturais previdenciária e 
tributária é importante, mas 
seu efeito só será sentido 
mais adiante, disse Castro. 
“Cria expectativa para o fu-
turo, mas é difícil ter impacto 
ainda em 2019” (ABr).

ONU: 1,7 milhão 
de pessoas foram 
infectadas pelo HIV

O Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids 
(Unaids) divulgou que cerca de 
1,7 milhão de pessoas em todo 
o mundo foram infectadas pelo 
vírus em 2018 – uma redução de 
16% em relação a 2010. O es-
tudo, lançado em Genebra, na 
Suíça, e em Eshowe, na África 
do Sul, alerta, entretanto, que, 
enquanto alguns países têm 
avanços acentuados, outros 
observam o aumento de novas 
infecções pelo vírus e de mortes 
relacionadas à aids. 

“A epidemia do HIV pôs em 
foco muitas falhas da socieda-
de. Onde há desigualdades, 
desequilíbrios de poder, vio-
lência, marginalização, tabus, 
estigma e discriminação, o HIV 
toma conta”, avalia a diretora 
do Unaids, Gunilla Carlsson. 
O panorama da epidemia no 
mundo está mudando: em 2018, 
mais da metade de todas as 
novas infecções por HIV foram 
em pessoas que integram as 
chamadas populações-chave, 
que incluem profi ssionais do 
sexo, pessoas que usam drogas, 
homens gays, transexuais e 
presidiários – e seus parceiros.

Globalmente, as novas infec-
ções por HIV entre mulheres 
jovens (com idade entre 15 e 24 
anos) caíram 25% entre 2010 e 
2018. “Esta é uma boa notícia, 
mas, é claro, continua a ser 
inaceitável que 6 mil meninas 
adolescentes e mulheres jovens 
sejam infectadas pelo HIV toda 
semana (ABr).

O Palácio do Planalto infor-
mou que o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, vai 
ao Arquipélago de Fernando 
de Noronha hoje (18), para 
vistoriar os serviços prestados 
pela concessionária EcoNoro-
nha, empresa que administra 
as visitas ao parque marinho. 
Salles será acompanhado pelo 
presidente do Embratur, Gilson 
Machado.

De acordo com o porta-voz 
da Presidência da República, 
Otávio Rêgo Barros, o contrato 
em vigor será respeitado, mas a 
ideia é tentar buscar, de forma 
consensual, a redução de tarifas 
de visitação cobradas dos turis-
tas que frequentam o atrativo, 
“sem ofender os aspectos de 
proteção ambiental, que são 

tão importantes ao governo do 
presidente”.

Atualmente, o turista paga 
duas taxas para entrar na ilha. O 
governo de Pernambuco cobra 
R$ 73 por dia de permanência. 
Já o governo federal cobra R$ 
106 para brasileiros e R$ 212 
para estrangeiros.  De acordo 
com o ICMBio, que administra 
os parques nacionais, cerca de 
70% do valor arrecadado pela 
concessionária são aplicados 
em melhorias na unidade, como 
limpeza, manutenção e cons-
trução de trilhas e estrutura de 
acesso e proteção ambiental. 
No último fi m de semana, o 
presidente Jair Bolsonaro cri-
ticou o valor da taxas cobradas 
em Fernando de Noronha, que 
classifi cou de “roubo” (ABr).

Brasileiros respondem 
por 85% dos pedidos 
de cidadania na Itália

Os brasileiros respondem 
por 85% dos processos de 
reconhecimento de cidadania 
por direito de sangue (jus 
sanguinis) feitos na Itália. Os 
dados são do Ministério do In-
terior italiano. Em 2017, último 
ano com números consolidados 
disponíveis, 8.252 pessoas re-
conheceram sua cidadania jus 
sanguinis na Itália, sendo que 
7.014 eram do Brasil.

Na sequência, com 549 
indivíduos (6,7%), apare-
cem os argentinos, seguidos 
por marroquinos, com 109 
(1,3%), americanos, com 69 
(0,8%), e venezuelanos, com 
65 (0,8%). Cidadãos de outras 
nacionalidades correspondem 
a 5,4% dos processos. Os nú-
meros contemplam apenas os 
pedidos de reconhecimento 
de cidadania por direito de 
sangue feitos na Itália, ex-
cluindo os dados referentes 
aos processos que tramitam 
na rede consular. 

Quando se leva em conta 
todos os tipos de cidadania 
(por tempo de residência, 
casamento ou outros moti-
vos), os brasileiros caem para 
terceiro lugar no ranking. Em 
2017, a Itália registrou 146.605 
processos de aquisição de cida-
dania (termo técnico utilizado 
pelo Istat), sendo 27.112 de 
albaneses (18,5%), 22.645 de 
marroquinos (15,4%) e 9.936 
de brasileiros (6,8%) (ANSA).

Jair Bolsonaro, ao lado do presidentes Maurício Macri (Argentina).

Ao discursar na sessão ple-
nária da 54ª Cúpula de Che-
fes de Estado do Mercosul, 
em Santa Fé, na Argentina, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que vai trabalhar para 
acelerar a modernização do 
bloco sul-americano. O Brasil 
assume a presidência pro tem-
pore (rotativa) do grupo pelos 
próximos seis meses. “Quero 
fi rmar o compromisso do meu 
governo com a modernização 
e a abertura do nosso bloco, 
fazendo dele um instrumento 
de comércio com o mundo, 
sem viés ideológico. Vencemos 
essa barreira, e a conclusão do 
acordo de livre comércio com 
a União Europeia é resultado 
concreto dessa nova orienta-
ção”, disse.

Após o acordo com a UE, Bol-
sonaro disse que o bloco planeja 
concluir as negociações com a 
Associação Europeia de Livre 

O Ministério da Educação 
(MEC) quer criar um fundo 
de natureza privada, cujas co-
tas serão negociadas na Bolsa 
de Valores, para fi nanciar as 
universidades e institutos 
federais. Esse fundo contará, 
inicialmente, com R$ 102,6 
bilhões. A maior parte desses 
recursos, R$ 50 bilhões, virá do 
patrimônio da União. A inten-
ção é que esse esses recursos 
fi nanciem pesquisa, inovação, 
empreendedorismo e interna-
cionalização das instituições 
de ensino.

O fundo é a principal estra-
tégia do programa Future-se, 
apresentado ontem (17) pelo 
MEC. O fundo será composto 
ainda por R$ 33 bilhões de 
fundos constitucionais, por R$ 
17,7 bilhões provenientes de 
recursos angariados com leis 
de incentivos fi scais e depósitos 

Esses recursos deverão fi nanciem pesquisa, inovação e 

internacionalização das instituições de ensino.
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Uma hospedagem de cinco 
dias na cadeia montanhosa 
das Dolomitas, na Itália, com 
paisagens de tirar o fôlego, 
lagos turquesas e contato com 
a natureza. Tudo isso de graça. 
A oferta está sendo feita por 
municípios dos alpes italianos 
que se uniram em uma campa-
nha para promover o turismo. 

Porém, para ser contemplado 
com a viagem, é preciso aceitar 
uma única condição: não usar 
(nem levar na mala) o celular e 
o computador, além de auxiliar 
como voluntário em obras de 
melhorias no território, que foi 
afetado em outubro de 2018 
por uma forte tempestade que 
provocou alagamentos, desmo-
ronamentos e queda de árvores. 

A inédita experiência está 
sendo oferecida por sete ci-
dades da região do Vêneto, da 
província de Belluno: Rocca 

Pietore (Marmolada), Alleghe 
(Monte Civetta), Colle Santa 
Lucia (Passo Giau), Livinallon-
go del Col di Lana - Arabba 
(Passo Campolongo), Cenceni-
ghe (Cima Pape), San Tomaso 
Agordino (Sasso Bianco), 
Taibon Agordino (Agner, Valle 
di San Lucano).

Batizada de “Recharge in natu-
re, in the Heart of the Dolomites” 
(“Recarregue as energias na 
natureza, no coração das Dolomi-
tas”, na tradução), a campanha 
prega que “somente a natureza 
sabe ensinar certas lições, como 
aprender a viver consigo mesmo, 
fazendo o bem a tudo e a todos”. 

A proposta prevê uma estadia 
gratuita entre os dias 13 e 17 
de setembro, em um refúgio de 
Alto Agordino. Os interessados 
devem se inscrever até dia 9 de 
agosto no site (recharge.hear-
tofthedolomites.org) - (ANSA).

O destino é a cadeia de montanhas Dolomitas,

nos alpes italianos.

Ivan Bueno/APPA/Reprodução

ANSA

Registro de crimes
Dados do Sistema Nacional de 

Segurança Pública mostram que a 
ocorrência de crimes no país caiu no 
1º trimestre, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Os 
que mais caíram foram os referentes 
aos crimes de roubo a instituições 
fi nanceiras (-41%); roubo de carga 
(-38%) e roubo de veículos (-30%). 
Quanto ao roubo de veículos, em 2018, 
foram 66.477 casos, contra 46.844 em 
2019. Também houve redução de 23% 
nos índices de latrocínio

Ministério da Educação quer criar fundo 
para fi nanciar universidades federais

lógica; aproximar as institui-
ções das empresas; estimular 
intercâmbio de estudantes e 
professores; fi rmar parcerias 
com instituições privadas 
para promover publicações de 
periódicos fora do país; entre 
outras ações. 

A adesão das universidades 
e institutos será voluntária. O 
MEC não detalhou os critérios 
de distribuição de recusos 
entre as instiuições.

O fundo será composto pelo 
patrimônio da União, como 
terrenos cedidos pelo Minis-
tério da Economia para esse 
fi m. Por isso, os recursos serão 
integralizado com fundos de 
investimento imobiliário. O mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, garantiu que a 
proposta não inclui a cobrança 
de mensalidade nas graduações 
das instituições públicas (ABr). 

à vista, por R$ 1,2 bilhão de 
recursos da cultura e por R$ 
700 milhões provenientes da 
utilização econômica do espaço 
público e fundos patrimoniais. 

Os recursos serão voltados 

para a instalação de centros 
de pesquisa e inovação, bem 
como parques tecnológicos; as-
segurar ambiente de negócios; 
criação de startups, ou seja, 
de empresas com base tecno-

Campanha premia com 
viagem à Itália para 

quem fi car sem celular

Ministro vai a Noronha discutir 
tarifa cobrada de turistas

Bolsonaro agirá pela 
‘modernização’ do Mercosul

Comércio e avançar nas conver-
sas com o Canadá, a Singapura 
e a Coreia. Destacou o acordo 
assinado que elimina a cobrança 
de roaming internacional de 
serviços de telecomunicações 
entre pessoas que residem nos 
países-membros do bloco. “Te-
mos aí um exemplo da diferença 
para melhor que o Mercosul 
pode fazer no cotidiano do ci-
dadão, eliminando difi culdades 
e burocracias”.

Bolsonaro também disse 
que o Brasil vai continuar o 
trabalho da presidência pro 
tempore argentina, de revisão 
da tarifa externa comum  para 
a modernização da política 
comercial do Mercosul e de 
reforma institucional do bloco 
com enxugamento do número 
de órgãos. Também afi rmou 
que, à frente da presidência 
rotativa do grupo, vai focar nas 
negociações externas. 

“Compartilhamos a visão de 
que para cumprir seu papel de 
motor do desenvolvimento o 
nosso bloco deve se concentrar 
em nas negociações externas 
– aí com grande apoio do meu 
ministro das Relações Exterio-
res, no zelo das indicações das 
embaixadas também sem o viés 
ideológico do passado. Então, 
focamos nisso, na nossa tarifa 
externa comum e em nossa 
reforma institucional” (ABr).


