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“Os livros não mudam 
o mundo; quem 
muda o mundo são as 
pessoas. Os livros só 
mudam as pessoas”.
Mario Quintana (1906/1994)
Escritor brasileiro
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A aprovação da MP da 
Liberdade Econô-
mica pode gerar 3,7 

milhões de empregos em 
10 anos. A afi rmação é do 
secretário especial de Des-
burocratização do Ministério 
da Economia, Paulo Uebel, 
que participou ontem (14) 
de reunião com dirigentes 
empresariais e o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
para tratar da medida. Citou 
estudo da Secretaria de Po-
lítica Econômica que estima 
a geração de empregos e 
crescimento adicional de 7% 
do PIB em 10 anos. 

MP da Liberdade Econômica 
pode gerar 3,7 milhões de 
empregos em 10 anos

“É um impacto muito forte, 
facilita a abertura e o fecha-
mento de empresas, facilita 
iniciar atividades em estabe-
lecimentos de baixo risco que 
não dependem mais de alvará, 
de licença, isso signifi ca 3 a 
6 meses de espera que não 
vai ter mais”. O secretário 
destacou a possibilidade de 
digitalizar documentos e 
depois descartar e a criação 
de imunidade tributária para 
a inovação. 

Já há sinalização de melhora 
das perspectivas para a eco-
nomia, com a tramitação da 
medida no Congresso. “Vai 

ser um impacto muito positivo 
justamente porque os micro e 
pequenos empreendedores, 
que são a maior parte dos ser-
viços no Brasil, com atividade 
de baixo risco, vão ter efeito 
imediato de não esperar mais 
por um alvará, uma autoriza-
ção para começar uma ativida-
de de costureira, de comércio 
de rua, de sapateiro”.

A medida prevê o fi m das 
restrições de trabalho aos 
domingos e feriados, dispen-
sando o pagamento em dobro 
do tempo trabalhado nesses 
dias se a folga for determinada 
para outro dia da semana. O 

A medida prevê o fi m das restrições de trabalho aos domingos e feriados.

trabalhador poderá trabalhar 
até quatro domingos seguidos, 
quando lhe será garantida 
uma folga neste dia. A propos-

ta dispensa empresas com até 
20 funcionários de registrar o 
ponto. Também foi criado o 
ponto de exceção, que dispen-

sa o trabalhador de marcar 
presença se houver negocia-
ção individual, convenção ou 
acordo de trabalho (ABr).

Desmatamento, caça ilegal, 
doenças, mudança climática. 
Para os animais silvestres que 
vivem nas fl orestas do mundo, 
as últimas décadas representa-
ram uma hecatombe. Segundo 
um relatório divulgado pela 
ONG ambiental World Wide 
Fund for Nature (WWF), a 
população desses animais dimi-
nuiu pela metade desde 1970.

O estudo analisou 455 po-
pulações de 268 espécies de 
mamíferos, répteis, anfíbios e 
pássaros que vivem em fl orestas 
e concluiu que houve um declí-
nio de 53% na quantidade de 
animais vertebrados entre 1970 
e 2014. A WWF aponta que a 
situação é particularmente crí-
tica na Amazônia e em outras 
fl orestas tropicais. O estudo 
também analisou populações 
de fl orestas temperadas, bo-
reais e mediterrâneas.

Segundo a ONG, 60% dessas 
perdas estão relacionadas ao 
desmatamento e à degradação 
drástica do habitat das popula-
ções de animais. O texto ainda 
aponta que a caça, a introdu-
ção de espécies invasoras, a 
disseminação de doenças e a 
mudança climática também 
contribuíram para o quadro.

No caso do Brasil, a WWF 
menciona a derrubada de ár-
vores por madeireiros como 
principal causa da diminuição 
da população de animais, mas 
queimadas também tiveram 
efeitos duradouros sobre 
várias espécies. As fl orestas 
são essenciais para que metas 
globais de conservação da 
biodiversidade sejam atingidas 
e para combater as mudan-
ças climáticas e promover o 
desenvolvimento sustentável 
(Deutsche Welle).

A WWF aponta que a situação é particularmente crítica

na Amazônia e em outras fl orestas tropicais.

O ministério da Agricultura 
prevê que o Valor Bruto da 
Produção Agropecuária (VBP) 
chegue a R$ 603,4 bilhões este 
ano. Esse valor seria o segundo 
maior alcançado pelo setor agro 
nos últimos trinta anos. O maior 
valor, de 2017, foi de R$ 607,9 
bilhões. De acordo com as esti-
mativas, as principais lavouras 
representaram R$ 399 bilhões, 
e a pecuária, R$ 204,4 bilhões. 

O otimismo do governo fede-
ral se baseia no desempenho 
das culturas do algodão, com 
aumento real de 16,6% no VBP, 
do amendoim (14,3%), da ba-
nana (20,5%), da batata inglesa 
(117,8%), do feijão (64,9%), 
do cacau (1,9%), da laranja 
(8,1%), da mamona (34,9%), 
do milho (22,9%), do tomate 
(19,6%) e do trigo (8,2%).

Já na pecuária, destacam-se 
os valores da carne de frango 
(13,4%) e de suínos (9,3%), 
e por último a carne bovina, 
com aumento de 1,3%. Nem 
todos os setores produtivos, 
porém, têm apresentado boa 
performance. Arroz, café, 
cana-de-açúcar, mandioca, soja 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (14), no litoral 
piauiense, que o acordo entre 
o Mercosul e a União Europeia, 
anunciado em junho, vai be-
nefi ciar o setor da fruticultura 
brasileira. “Uma das coisas mais 
importantes [do acordo], lá fora 
não terá mais barreira para 
importar as frutas produzidas 
no Brasil, a tarifa será zero. 
Então, a fruticultura aqui de 
Parnaíba será pujante, vamos 
exportar mais ainda para a Eu-
ropa. Com isso, vem emprego, 
vem desenvolvimento”, disse.

O acordo entre os blocos eco-
nômicos prevê a eliminação de 
tarifas para diversos produtos, 
como frutas, suco de laranja, 
café solúvel, peixes, crustáceos 
e óleos vegetais, além de cotas 
para a venda de carnes, açúcar 
e etanol. Bolsonaro visitou o Pe-
rímetro Irrigado dos Tabuleiros 

Bolsonaro visitou o Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos 

do Piauí, em Parnaíba.

Em contraste com a ten-
dência mundial, os fl uxos de 
investimento estrangeiro direto 
(IED) para a América Latina e 
Caribe aumentaram 13,2% em 
2018 em comparação com 2017, 
totalizando US$ 184,3 bilhões 
de dólares, informou ontem 
(14), em Santiago, a Comissão 
Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal). A 
expansão de 2018 da região 
reverteu cinco anos de queda.

Em todo o mundo, o IED re-
gistrou queda 13%, entre 2018 
comparado a 2017, chegando 
a US$ 1,3 trilhão, similar ao 
verifi cado em 2010, primeiro 
ano de recuperação após a crise 

O investimento pode ser como aporte de capital, empréstimo 

intercompanhia ou reinvestimento de lucros.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) aprovou, ontem (14), 
em sessão administrativa, o 
orçamento da Corte para o ano 
de 2020, de R$ 686,7 milhões, 
e sem a previsão de reajuste 
nos salários dos ministros. O 
orçamento é R$ 91,9 milhões 
menor que o do ano passado, de 
R$ 778,6 milhões. A redução se 
deu devido à adequação às re-
gras da Emenda Constitucional 
95, do teto de gastos públicos, 
promulgada em 2016.

A emenda previu um período 
de três anos de adequação do 
Poder Judiciário, que a partir 
do ano que vem fi ca plenamen-
te sujeito às novas limitações 
orçamentárias. A proposta 

Fabíola Sinimbú/ABr

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

A
la

n 
Sa

nt
os

/P
R

Tânia Rêgo/ABr

Emissão de fumaça
A Cetesb fi scalizou ontem (14) 

42 pontos distribuídos em rodovias 
e avenidas de grande circulação no 
estado, para verifi car a fumaça preta 
emitida por veículos a diesel. A ação 
integra a Operação Inverno 2019, 
período em que as condições me-
teorológicas são desfavoráveis para 
a dispersão dos poluentes atmosfé-
ricos. Foram abordados caminhões 
no Rodoanel Km 13,5 Trecho Oeste, 
sentido Norte. O veículo autuado 
recebe multa de R$ 1.591,80, que 
pode dobrar em caso de reincidência. 

Rafaela Feliciano/Metrópole

Acordo Mercosul-UE ‘vai benefi ciar’ 
setor de fruticultura

O projeto de irrigação capta 
água do Rio Parnaíba por meio 
de um canal com 1,3 mil metros. 
Estruturado pelo Dnocs, o em-
preendimento é gerido pelos 
próprios produtores.

Nos cerca de 1,4 mil hectares 
já irrigados são produzidas 
frutas orgânicas como acerola, 
abacaxi, banana, manga e goia-
ba, com grande volume para 
exportação. O potencial total 
de irrigação é de 8,4 mil hec-
tares, que deverão ser usados 
na segunda etapa do projeto. 
Após o sobrevoo no perímetro 
irrigado, Bolsonaro participou 
da inauguração da escola mili-
tar do Sesc. Blsonaro elogiou a 
reforma do prédio histórico e 
disse que “o que vale, além de 
uma boa estrutura, são bons 
professores para ensinar a 
molecada no caminho certo” 
(ABr).

Litorâneos do Piauí, em Parnaí-
ba, e reforçou os esforços do 
governo federal em concluir os 
canais de irrigação do projeto. 

“A vocação de Parnaíba é 
a fruticultura. Nós estamos 

fazendo muitos esforços para 
a arranjar recursos para essa 
área. Queremos concluir os 
canais de irrigação para que 
possa trazer trabalho e desen-
volvimento para vocês”, disse. 

População de animais 
em fl orestas cai pela 
metade desde 1970

Governo estima valor bruto 
da produção agropecuária 

em R$ 603 bilhões

e uva, responsáveis por 58% 
da produção nacional, estão 
rendendo menos que no ano 
passado.

“Essas tendências observa-
das devem permanecer até o 
fi nal do ano, pois a safra deste 
ano está praticamente encerra-
da”, disse o coordenador-geral 
de Avaliação de Políticas e 
Informação, da Secretaria de 
Política Agrícola, do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, José Garcia 
Gasques, em declaração divul-
gada pelo ministério (ABr).

Investimento estrangeiro 
direto na América Latina 

cresceu 13,2%

STF aprova orçamento sem 
aumento de salário dos 

ministros

orçamentária do STF para 2020 
será enviada agora ao Poder 
Executivo, que a incorpora ao 
Projeto de Lei Orçamentária 
(PLO), a ser apreciado pelo 
Congresso Nacional.

Mesmo com as novas limi-
tações, o STF garantiu em 
seu orçamento espaço para 
renovações nas instalações da 
Corte, incluindo R$ 3,3 milhões 
para a reforma da fachada do 
edifício-sede. O maior gasto do 
tribunal é com salários e en-
cargos de pessoal, que somam
R$ 490,3 milhões. Estão pre-
vistos R$ 39,1 milhões para a 
contratação de terceirizados, 
que auxiliam em atividades 
como limpeza, segurança e co-
municação.

Neste ano, o salário dos minis-
tros do STF subiu de R$ 33,7 mil 
para R$ 39,2 mil. O reajuste, de 
16,3%, foi aprovado em sessão 
administrativa por 7 votos a 4. O 
aumento foi depois confi rmado 
pelo Congresso, ocasionando um 
efeito cascata na administração 
pública, uma vez que o salário 
dos ministros serve de teto para 
a remuneração de todos os ser-
vidores públicos (ABr).

fi nanceira mundial de 2008. 
Entretanto, as perspectivas 
para 2019 na América Latina 
e Caribe “não são animadoras 
devido ao contexto internacio-
nal”. A expectativa da Cepal é 
de queda de até 5% nas entra-
das de IED na América Latina 
e Caribe este ano.

O IED pode ser com aporte 
de capital, empréstimo inter-
companhia ou reinvestimento 
de lucros. O estudo mostra 
uma grande heterogeneidade 
nos resultados nacionais: em 
16 países, há um aumento das 
entradas em comparação com 
2017 e, em 15 países, há uma 
diminuição. A maior parte do 
crescimento do IED em 2018 é 
explicada pelos maiores inves-
timentos no Brasil (US$ 88,3 
bilhões, 48% do total regional) 
e no México (36,9 bilhões de 
dólares, 20% do total).

O relatório afi rma que, apesar 
do baixo crescimento econômi-
co do Brasil nos últimos anos, 
a entrada de IED aumentou 
25,7% em 2018, comparado 
a 2017. “Os fl uxos de capital 
por empréstimos entre com-
panhias foram determinantes 
para o aumento, já que se 
quintuplicaram em relação a 
2017, chegando a representar 
37% do total do IED”, disse o 
estudo (ABr).
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