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“A maioria das 
pessoas não sabe 
ou não quer saber 
a verdade, porque 
há ilusões que não 
queremos deixar 
ir”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da Psicanálise
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A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) 
reduziu pela metade 

sua previsão de crescimento 
do PIB para este ano. No 
Informe Conjuntural relativo 
ao segundo trimestre do ano, 
divulgado ontem (25), os 
economistas da CNI sugerem 
que, “em um cenário sem 
mudanças mais substantivas 
na política econômica”, a 
economia brasileira crescerá 
0,9%. Em abril, considerando 
os principais indicadores do 
primeiro trimestre, a CNI pre-
via que a atividade econômica 
aumentaria 2% em 2019. 

A entidade também revisou 
para baixo sua estimativa 

CNI reduziu pela metade 
sua previsão de crescimento 
da economia brasileira

de crescimento da atividade 
industrial. Ao invés do 1,1% 
previsto no primeiro trimestre, 
a situação constatada no segun-
do trimestre sugere que o PIB 
industrial não deve se expan-
dir além de 0,4%. A indústria 
reduziu de 2,2% para 1,5% a 
previsão de crescimento do 
consumo das famílias e de 4,9% 
para 2,1% a estimativa para a 
expansão do investimento.

Em função do que classifi ca 
como “o marasmo que dominou a 
economia” ao longo do primeiro 
semestre, a confederação esti-
ma que a taxa de desemprego 
continuará elevada, atingindo 
a 12,1% da força de trabalho. A 
taxa de desemprego recuou de 

12,5% da força de trabalho para 
12,3%, na passagem de abril para 
maio. A entidade considera que a 
lentidão com que o mercado de 
trabalho vem reagindo à crise é 
um “refl exo do baixo dinamismo 
da economia brasileira”. 

O crescimento do rendimen-
to médio real e da massa salarial 
real desacelerou nos primeiros 
cinco meses do ano, na compa-
ração com igual período do ano 
passado. A CNI defende que os 
poderes Executivo e Legislati-
vo prossigam tocando a agenda 
de reformas, que a entidade 
considera fundamentais para 
permitir o crescimento a longo 
prazo. No entanto, a adoção de 
medidas para reativar a deman-

A lentidão com que o mercado de trabalho vem reagindo à crise é um

“refl exo do baixo dinamismo da economia brasileira”.

da a curto prazo não devem ser 
deixadas de lado.

Na avaliação da CNI, o saque 
de até R$ 500 por conta, a 
partir de setembro, pode im-

pulsionar o consumo, mas não 
prescinde de ações estruturais 
que favoreçam a retomada do 
crescimento sustentado, tais 
como a conclusão da aprovação 

da reforma da Previdência, a 
reforma tributária, os avan-
ços nas privatizações e o 
aperfeiçoamento dos marcos 
regulatórios (ABr).

Em 13 anos, o uso abusivo de 
bebida alcoólica aumentou no 
país, chegando a atingir 17,9% 
da população adulta. De acor-
do com dados do Ministério 
da Saúde, no ano passado, o 
percentual era 14,7% maior 
do que o registrado em 2006 
(15,6%). O maior crescimento 
se deu entre as mulheres. O 
percentual (11%), porém, 
continua sendo mais baixo do 
que o dos homens (26%). No 
início da análise, os percen-
tuais eram de 7,7% e 24,8%, 
respectivamente.

Há preponderância entre ho-
mens de 25 a 34 anos (34,2%) 
e mulheres de 18 a 24 anos 
(18%). Já entre mulheres 
com mais de 65 anos, o per-
centual é de somente 2%, o 
que representa 5,2% a menos 

O maior crescimento foi observado entre mulheres.

Bolsonaro: investir em 
edução vai além de 
oferecer verba

O presidente Jair Bolsonaro 
participou ontem (25) da en-
trega de medalhas da Olimpía-
da Internacional de Matemática 
Sem Fronteiras 2019, no Colé-
gio Militar da Polícia Militar V, 
em Manaus, e destacou que o 
investimento em educação vai 
além de disponibilizar mais 
recursos para a área. “Investir 
na educação é dar meios para 
que o professor possa exercer 
sua autoridade em sala de aula. 
E, dessa forma, poder fazer 
com que os alunos realmente 
aprendam”, afi rmou.

Bolsonaro defendeu o desen-
volvimento econômico aliado à 
preservação ambiental da Ama-
zônia para alavancar a economia 
brasileira. “Ao casar o desen-
volvimento com a preservação 
ambiental, nós seremos a alma 
econômica do Brasil. Aqui tem 
tudo para alavancar o Brasil ao 
local de destaque que ele tem e 
merece. Temos biodiversidade, 
riquezas minerais, água potável, 
grandes espaços vazios, áreas 
turísticas inimagináveis, temos 
tudo para alavancar a nossa 
economia, partindo aqui da 
região amazônica”.

Ainda em Manaus, Bolsona-
ro participou da reunião do 
Conselho de Administração da 
Suframa. Na pauta de discus-
sões, 88 projetos industriais, 
sendo 26 de implantação e 62 
de ampliação, atualização ou 
diversifi cação (ABr).

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, disse 
que um acordo com os cami-
nhoneiros deve ser fechado na 
próxima semana. A proposta 
envolve a realização de “acordos 
coletivos” entre a categoria e 
transportadoras e embarcado-
res para resolver o ajuste no piso 
mínimo de frete de transporte 
rodoviário de cargas .

Segundo a categoria, a reso-
lução da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
só trazia a previsão do custo 
mínimo para o frete, deixando 
de fora a remuneração do cami-
nhoneiro autônomo pela carga 
transportada. As reuniões da 
próxima semana estão marca-
das para ocorrer de segunda 
(5) a quarta-feira (7). A ideia 
é fazer uma espécie de acordo 
coletivo entre os segmentos.

“Os embarcadores toparam, 
os transportadores toparam e 
os autônomos também”, disse o 
ministro. “A vantagem é que o 
acordo gera o consenso e a partir 
daí se estabelece um patamar de 
valor que efetivamente vai ser 
praticado, o que não aconteceu 
até agora com a história da tabe-
la de frete. Se gerava um valor 
que não era efetivamente pago”.

Os caminhoneiros demons-
traram confi ança no fechamen-
to de um acordo que contemple 
os interesses de cada segmen-
to. Segundo o presidente da  
Fetrabens, Norival de Almeida, 

Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas.

Sem dinheiro, CNPq 
suspende seleção
de bolsistas

O Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecnoló-
gico (CNPq) suspendeu, até o dia 
30 de setembro, a segunda fase 
de um processo de seleção de 
bolsistas no Brasil e no exterior, 
por falta de recursos. A retomada 
do fi nanciamento de projetos 
depende, agora, da liberação de 
um crédito suplementar. 

Chamada pública criou opor-
tunidades para que propostas de 
doutorado e pós-doutorado  fos-
sem fi nanciadas. O valor global é 
estimado em R$ 60 milhões, mas 
a liberação do dinheiro depende 
de disponibilidade orçamentária 
e fi nanceira do conselho.

A primeira fase da chamada 
pública foi cumprida e a pre-
visão é que as bolsas sejam 
concedidas até agosto. Para 
essa fase, foram liberados
R$ 51 milhões. Para a segunda 
fase, que foi suspensa, as bolsas 
começariam a ser pagas entre 
setembro deste ano e fevereiro 
de 2020. De acordo com a pre-
visão global do edital, restam 
R$ 9 milhões a serem liberados.

“O processo foi suspenso no 
aguardo de uma recomposição 
orçamentária, tendo em vista 
que o orçamento aprovado para 
2019 tem um défi cit de cerca de 
R$ 300 milhões na rubrica de 
bolsas. Se houver um crédito su-
plementar destinado ao CNPq, 
as bolsas poderão ser concedi-
das, no limite dos recursos que 
forem destinados”, destacou, 
em nota, o CNPq (ABr).

José Paulo Lacerda/CNI/ABr
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O embaixador da Itália em 
Brasília, Antonio Bernardini, 
afirmou ontem (25), que o 
Brasil representa para seu país 
um “fenômeno único no cenário 
internacional”. A declaração foi 
dada durante a 13ª Conferência 
de Embaixadores e Embaixa-
doras, evento bienal realizado 
em Roma pelo Ministério das 
Relações Exteriores da Itália. 
Bernardini também destacou o 
papel das empresas italianas no 
Brasil e as ligações que unem 
os dois países.

“Para a Itália, o Brasil repre-
senta um fenômeno único no 
cenário internacional. Somos 
o maior investidor estrangeiro 
no país, as empresas italianas 
são protagonistas em muitos 
setores da atividade produtiva 
no Brasil. Na energia elétrica, 
temos a Enel; nas telecomu-

nicações, a TIM; no setor au-
tomotivo, a Fiat; em pneus, a 
Pirelli; no aço, a Techint. São 
muitas as empresas italianas 
enraizadas no país e que fazem 
da Itália uma líder econômica 
importantíssima na América 
Latina”, declarou o diplomata.

Bernardini ainda lembrou que 
1% da população da Itália vive 
no Brasil e que o país tem cerca 
de 30 milhões de descenden-
tes de italianos. “Em um país 
que tem essa grande presença 
italiana, todas as informações 
provenientes do nosso país são 
sempre recebidas com muita 
atenção. Essa iniciativa da Ansa 
de difundir notícias em portu-
guês é uma vantagem enorme 
e assegura uma capacidade 
de recepção da informação da 
Itália particularmente elevada”, 
acrescentou (ANSA).

Antonio Bernardini na conferência de embaixadores em Roma.

Facebook multado 
em US$ 5 bilhões

O Facebook terá que pagar 
uma multa de US$ 5 bilhões para 
resolver um caso judicial nos Es-
tados Unidos envolvendo dados 
privados dos usuários da rede. 
O governo norte-americano in-
vestiga as práticas de proteção 
de dados do Facebook e exigiu 
uma reestruturação na política 
de privacidade.

A rede social de Mark Zucker-
berg aceitou um acordo com a 
Comissão Federal de Comércio 
dos EUA para pôr fi m às acusa-
ções de que não protegeu ade-
quadamente a privacidade dos 
usuários. Trata-se da maior multa 
já aplicada na história. Segundo 
as investigações, o Facebook 
violou a privacidade de ao menos 
87 milhões de usuários (ANSA).

ANSA

Após 16 anos de suspensão, 
o governo dos Estados Unidos 
(EUA) anunciou ontem (25) 
que retomará a execução de 
condenados à pena de morte 
por tribunais federais. Cinco 
presos devem ser executados 
a partir de dezembro. No ano 
passado, ocorreram 25 execu-
ções. Mas todas foram levadas a 
cabo por autoridades estaduais. 
A última execução pelo governo 
federal ocorreu em 2003. 

De acordo com o procurador-
-geral do país, William Barr, a 
retomada das execuções visa 
‘fazer justiça às vítimas dos 
crimes mais horríveis’. “O De-
partamento de Justiça respalda 
o Estado de direito e devemos 
às vítimas e às suas famílias le-
var adiante a sentença imposta 
pelo nosso sistema de justiça”. 
O procurador transmitiu sua 

decisão ao FBI e pediu ao di-
retor interino, Hugh Hurwitz, 
que programe as execuções de 
cinco presos que foram conde-
nadas à morte por assassinato, 
por crimes de tortura e estupro 
contra crianças e idosos.

O Supremo Tribunal resti-
tuiu a pena de morte em 1976 
e isso permitiu aos Estados 
mais conservadores do sul dos 
EUA, como Alabama e Missis-
sipi, implementar esta pena. 
Atualmente, há 61 pessoas no 
corredor da morte a nível fede-
ral. Entre os condenados estão 
o autor do atentado à Maratona 
de Boston em 2013, Dzhokhar 
Tsarnaev, e o atirador de Char-
leston, Dylann Roof, que matou 
nove pessoas no ataque à Igreja 
Metodista Episcopal Africana 
Emanuel, em junho de 2015 
(Deutsche Welle).

Atualmente, há 61 pessoas no corredor da morte a nível federal.
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R$ 3 bilhões à Petrobras
A força-tarefa da Operação Lava 

Jato devolveu, ontem (25), R$ 424 
milhões à Petrobras. O valor é re-
ferente ao pagamento de parcelas 
dos acordos de leniência realizados 
com empresas investigadas e que 
confessaram participação nos 
desvios ocorridos na estatal. A 
Petrobras já recebeu R$ 3 bilhões 
recuperados por meio da atuação 
do órgão em acordos de delação 
premiada, leniência e renúncias 
voluntárias de recursos desviados 
por investigados na operação.

Uso abusivo de bebida alcoólica 
cresceu 14,7% no país

bebidas, como doença hepática 
alcoólica. A vulnerabilidade 
dos homens está relacionada 
à embriaguez. Eles morrem 
aproximadamente nove vezes 
mais do que as mulheres por 
causas ligadas exclusivamente 
ao álcool.

Em coletiva, o secretário de 
Vigilância em Saúde, Wander-
son Oliveira, afi rmou que “a 
melhor estratégia” do poder 
público é orientar a população 
por meio de campanhas que 
evidenciem os malefícios das 
bebidas alcoólicas. Atualmen-
te, o governo federal oferece 
atendimento a pessoas que 
sofrem de dependência do 
álcool. O atendimento é dispo-
nibilizado gratuitamente, nas 
unidades do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS).

do que em homens da mesma 
idade (7,2%). Na perspectiva 
da OMS, não há volume de ál-
cool que possa ser classifi cado 
como “seguro”, uma vez que 
a substância é tóxica para o 

organismo humano.
O Ministério da Saúde cal-

cula que 1,45% do total de 
óbitos registrados entre 2000 
e 2017 pode ser “totalmente 
atribuído” à ingestão abusiva de 

EUA retomarão pena de 
morte em presídios federais

Para a Itália, ‘Brasil é 
fenômeno único’

Acordo com caminhoneiros 
‘fechado’ semana que vem

os caminhoneiros autônomos 
esperam resolver alguns pon-
tos da tabela de piso mínimo 
e chegar também a um ponto 
de equilíbrio entre o que é 
pleiteado e o que embarcado-
res e transportadores estão 
dispostos a negociar. O vice-
-presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), 
Flávio Benatti, também disse 
estar otimista com a possibili-
dade de um acordo (ABr).


