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“Abraçar é dizer 
com as mãos o 
que a boca não 
consegue, porque 
nem sempre existe 
palavra para dizer 
tudo”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro
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A ministra da Mulher, 
Damares Alves, afir-
mou que o Brasil “está 

diante do caos da epidemia de 
suicídio”. Para ela, o país pode 
fi car impressionado quando 
tiver números atualizados 
sobre o problema. “É possível 
que a gente se assuste. Que 
a gente esteja entre os cinco 
primeiros no mundo em suicí-
dio e automutilação”, afi rmou. 
Damares ressaltou que há um 
fenômeno dessas ocorrências 
entre crianças. 

“Nós temos registro de crian-
ças de seis anos no Brasil que 

Damares Alves alerta:
Brasil está enfrentando 
“epidemia de suicídio”

se suicidaram. A menina mais 
jovem que conversou comigo, 
que estava se automutilando e 
querendo se matar, tinha sete 
anos”, revelou. Em entrevista à 
jornalista Roseann Kennedy, no 
programa Impressões, que foi 
ao ar ontem (6), na TV Brasil, 
a ministra fez um apelo: “Essa 
geração está em profundo sofri-
mento. Nós vamos ter que enten-
der, saber o que está causando 
esse sofrimento. Essa geração 
não sabe lidar com confl itos”. 

Damares disse ainda que acre-
dita que enfrentar esse tema é 
um desafi o da humanidade e 

que o Brasil já amarga números 
absurdos. Lembrou que o país já 
é o oitavo no mundo, mas que 
o relatório é de um período em 
que havia subnotifi cação. Com a 
nova legislação será obrigatório 
informar suicídio, tentativa e o 
resultado de investigação crimi-
nal que comprove que a pessoa 
optou pela própria morte. A 
automutilação também terá de 
ser registrada.

“Vamos ter que fazer uma 
revisão de valores, ir para a 
escola, conversar com os pais, 
trazer todo mundo para esse 
debate. Temos que ter muito 

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

cuidado e delicadeza para fa-
lar. Obedecer protocolos. Nós 
precisamos começar a falar 

com os líderes religiosos que a 
oração é importante, a fé nesse 
processo é importante, mas a 

gente também está diante de 
uma questão de saúde mental”, 
alertou Damares (ABr).

O Ministério do Comércio da 
China anunciou que empresas 
do país suspenderam a com-
pra de produtos agrícolas dos 
Estados Unidos. A medida é 
uma resposta ao anúncio do 
presidente americano, Donald 
Trump, sobre novas taxas 
a importações chinesas. A 
China também não descarta a 
possibilidade de impor tarifas 
adicionais aos produtos agrí-
colas importados dos Estados 
Unidos.

No comunicado, Pequim 
afirmou que espera que os 
Estados Unidos cumpram sua 
promessa e criem as condições 
necessárias para a cooperação 
bilateral. A paralisação nas 
compras ocorreu alguns dias 
depois de Trump anunciar no-
vas sobretaxas de 10% sobre 

outros 300 bilhões de dólares 
em produtos importados da 
China. Trump alegou que os 
dirigentes de Pequim não 
cumpriram promessas de au-
mentar o volume de compras 
de produtos agrícolas dos EUA.

As novas tarifas atingem as 
importações que haviam sido 
poupadas até agora e se unem 
às sobretaxas de 25% já impos-
tas sobre 250 bilhões de dólares 
em produtos importados da 
China, país que exporta 500 
bilhões de dólares em bens para 
os Estados Unidos anualmen-
te. O Ministério do Comércio 
chinês afi rmou que as novas 
tarifas americanas representam 
uma “séria violação” na guerra 
comercial travada entre as duas 
maiores economias do mundo 
(ABr).

A China não descarta impor tarifas adicionais aos produtos 

agrícolas importados dos Estados Unidos.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (6) que a eco-
nomia está dando sinais de 
recuperação e reafi rmou que 
está trabalhando para des-
burocratizar e facilitar a vida 
dos empresários brasileiros, 
ao falar a executivos do setor 
automotivo durante a abertura 
do 29º congresso da Federação 
Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fena-
brave), em São Paulo.

“A economia, como dá sinais 
fortes de reação, devemos sim, 
em grande parte, ao Ministério 
da Economia, que temos a 

Bolsonaro falou a empresário 

do setor automotivo no 

Congresso da Fenabrave,

em São Paulo.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos 
Neto, disse ontem (6), ao par-
ticipar, em Brasília, de evento 
organizado pelo jornal Correio 
Braziliense, que é preciso fazer 
com que os juros baixos che-
guem na ponta, ao consumidor 
fi nal, e que o cheque especial e 
o rotativo do cartão de crédito 
ainda têm juros muito altos. “O 
grande vilão de hoje são cheque 
especial e rotativo do cartão”, 
enfatizou.

“Quando o banco disponibili-
za um limite para alguém tomar 
dinheiro no cheque especial, há 
um consumo de capital para o 
banco. Quem tem mais dinheiro 
na conta, vai ter um limite de 
cheque especial maior, logo vai 
consumir mais capital. Quem 
usa o produto é basicamente 
a pessoa que ganha até dois 
salários mínimos. Basicamente, 
quem está na parte de baixo 
da pirâmide está pagando para 

Presidente do BC, Roberto Campos Neto.

A venda de veículos no país 
aumentou 12,1% de janeiro a 
julho, na comparação com o 
mesmo período do ano ante-
rior, passando de 1,38 milhão 
de unidades para 1,55 milhão. 
Quando comparadas as vendas 
de julho de 2019 (243,6 mil) 
com o mesmo mês de 2018 
(217,5 mil), houve elevação 
de 12%. Na comparação com 
junho, os licenciamentos au-
mentaram 9,1%. Os dados 
foram divulgados ontem (6) 
pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea).

A exportação de veículos 
montados caiu 38,4% de janeiro 
a julho na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 

A venda de veículos passou de 1,38 para

1,55 milhão de unidades.

Pelo menos 148 mil pessoas morreram por causa

do ataque nuclear.

Com uma cerimônia no 
parque da Paz, Hiroshima, no 
Japão, relembrou ontem (6) 
os 74 anos do lançamento da 
bomba atômica sobre a cida-
de, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Além de moradores 
da cidade, representantes de 
cerca de 90 países participaram 
do ato e lembraram as milhares 
de vítimas do bombardeio.

Durante seu discurso, o 
prefeito de Hiroshima, Kazumi 

Matsui, afi rmou que os jovens 
não devem ‘desprezar’ a tragé-
dia e a guerra ‘como meros fatos 
do passado’. “Para enfrentar 
nossas circunstâncias atuais e 
conseguir um mundo pacífi co 
e sustentável, devemos trans-
cender as diferenças de status 
ou opinião. Para consegui-lo, as 
gerações vindouras não devem 
desprezar os bombardeios atô-
micos e a guerra como meros 
fatos do passado” (ANSA).

USP é a melhor
latino-americana

O Centro para Rankings Mun-
diais de Universidades dos Emi-
rados Árabes Unidos, classifi cou a 
USP como a 128ª melhor universi-
dade do mundo e a instituição mais 
bem classifi cada da América Lati-
na. As cinco primeiras posições são 
ocupadas pela Harvard, Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts, 
Stanford, Cambridge e Oxford.
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Presidente do BC: Juros baixos 
‘precisam chegar’ ao consumidor fi nal

sobe para 21,1%, quando se 
consideram os 10% mais endivi-
dados. Para quem ganha entre 
dois e cinco salários mínimos, 
o comprometimento de renda 
fi ca em 1,62% e aqueles com 
renda entre cinco e 10 salários 
mínimos, 1,21%. 

Com relação à indústria de 
cartões, o presidente do BC 
disse que houve “grande evo-
lução” e que a concentração do 
mercado “diminuiu bastante”.

De acordo com Campos Neto, 
a inadimplência é o principal 
fator para que o crédito ainda 
seja caro no Brasil. Ele explicou 
que isso ocorre porque faltam 
informações sobre o tomador 
de crédito, o que eleva a taxa, e 
que há demora na recuperação 
do crédito quando há inadim-
plência, na comparação com 
outros países. Na sua avaliação, 
o Cadastro Positivo e a imple-
mentação do open banking vão 
diminuir esse problema (ABr).

quem está em cima”, afi rmou, 
destacando que os juros do 
cheque especial estão em cerca 
de 320% ao ano.

Ele disse que tem conversado 
com os bancos para encontrar 
soluções para esse problema. 
Estudo do BC apresentado 

por Campos Neto revela que, 
quanto maior a renda do 
tomador, menor seu com-
prometimento de renda com 
o cheque especial. Entre os 
que ganham até dois salários 
mínimos, o comprometimento 
é de 2,75%. Esse percentual 

China suspende compra 
de produtos agrícolas 
dos Estados Unidos

Hiroshima relembrou 
os 74 anos

da bomba atômica

Para Bolsonaro, 
economia está dando 
sinais de recuperação

frente o nosso [ministro] Paulo 
Guedes. E dia após dia, ele vem 
mostrando ao Brasil que eu 
mudei também, que no passa-
do eu era estatizante”, disse o 
presidente. “O homem evolui 
e eu venho aprendendo muito 
com as pessoas que tenho ao 
meu lado. A maior contribuição 
que podemos dar aos senhores 
é não interferir no seu trabalho, 
é tirar o Estado de cima de 
vocês, é acreditar em vocês”, 
completou.

Entre as ações já realiza-
das pelo seu governo para 
estimular a economia e atrair 
investimentos para o país, 
Bolsonaro destacou a edição da 
MP da liberdade econômica, o 
projeto que propõe mudanças 
para obtenção da habilitação 
para motoristas, a liberação de 
recursos do FGTS para os tra-
balhadores e a MP que garante 
a antecipação do pagamento 
da metade do décimo terceiro 
salário para os aposentados e 
pensionistas todos os anos.

Depois no evento na capital 
paulista, Bolsonaro foi para 
Itapira, no interior do estado, 
onde participou da inauguração 
da nova planta de farmoquímica 
oncológica do grupo Cristália, 
de fabricação de medicamentos 
contra o câncer (ABr).

Venda de veículos 
aumentou 12,1% no 
primeiro semestre

Em relação a julho de 2018, 
a venda para o exterior caiu 
15,7% e ante junho deste ano 
houve aumento de 4,2%.

“Continuamos tendo queda 
nas exportações basicamente 
por conta da Argentina. Este 
mês tivemos um pequeno 
acréscimo de exportações 
para Colômbia e México que 
ajudou a diminuir essa queda, 
mas exportação é um número 
que estamos estimando que 
poderá gerar queda no total 
do ano de cerca de 29%”, afi r-
mou o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes. Segundo 
a associação, a produção dos 
sete meses de 2019 aumentou 
3,6% ante o mesmo período 
do ano passado, ao passar de 
1,68 milhão para 1,74 milhão 
de veículos produzidos. 

Na comparação entre os me-
ses de julho houve crescimento 
de 8,4%. No sétimo mês deste 
ano a produção chegou a 266,4 
mil. Na comparação com junho 
o aumento foi de 14,2%. “A 
produção teve um crescimen-
to importante em linha com o 
crescimento do mercado inter-
no e também compatível com o 
novo cenário das exportações”, 
disse Moraes (ABr).


