Empresas que geram lixo
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Proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na cidade de São Paulo, como
restaurantes, padarias, farmácias,
shopping centers e condomínios
não residenciais, têm apenas 10
dias para fazer o cadastro obrigatório no site (https://www.ctre.com.
br/login) e declarar o volume de
lixo gerado. A data limite prevista
pela lei é dia 9 de setembro.
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Economia se recupera
lentamente, mas há espaço
para melhora, diz IBGE
economia brasileira
está se recuperando
de forma lenta, mas há
espaço para novas melhoras,
especialmente porque no passado as taxas eram menores,
na avaliação da gerente de
Contas Trimestrais do IBGE,
Cláudia Dionísio. Ontem
(29), o IBGE divulgou que o
PIB teve um crescimento de
0,4% no segundo trimestre, na
comparação com o trimestre
anterior. Também apresentou
altas de 1% na comparação
com o segundo trimestre de
2018, de 0,7% no acumulado
do ano e de 1% nos últimos
12 meses.
O desempenho melhor do
segundo trimestre foi favo-

recido pelo comportamento
da indústria, com destaque
para o desempenho positivo
da construção civil (19%) e
da indústria de transformação
(2%), que representam em
torno de 70% do indicador do
setor. Pelo lado da demanda,
apontou os investimentos. “O
consumo das famílias é o que
mais pesa e já vem crescendo há bastante tempo, mas
os investimentos [3,2%], no
segundo trimestre, sofreram
uma aceleração. Todos os componentes ficaram no campo
positivo”.
No caso da construção,
Cláudia destacou que a base
de comparação estava “achatada”, pois foram registrados

A

20 trimestres de quedas e
agora foi o primeiro resultado
positivo. Alertou, entretanto,
que ainda é cedo para garantir
que existe uma recuperação
neste segmento. “O que temos
que esperar é para ver se nos
próximos trimestres isso vai
se sustentar ou foi uma coisa
pontual”.
Na agropecuária, houve uma
queda de 0,4%, que pode ser
explicada por culturas importantes, como a soja, que neste
trimestre tiveram desempenho negativo. “Já a pecuária,
apresentou crescimento e
isso compensou uma parte
do desempenho negativo da
lavoura”, disse. O crescimento
de 0,3% em serviços acompa-

O desempenho melhor do segundo trimestre foi favorecido pelo comportamento
da indústria, com destaque para a construção civil.

nhou o comportamento que
vinha apresentando antes. O
acumulado em quatro trimestres alcançou 1,2% . Os gastos
das famílias contribuiu para o
resultado.

Ontem (29), o governador
João Doria acompanhou, ao
lado do presidente da Volkswagen para a América Latina,
Pablo Di Si, e do chefe global
de operações da empresa, Ralf
Brandstätter, o anúncio de um
aporte de R$ 2,4 bilhões na
fábrica de São Bernardo do
Campo. O anúncio aconteceu
na sede da empresa, em Wolfsburg, na Alemanha, e o montante será usado na fabricação
de um novo modelo da marca.
“A Alemanha tem uma altíssima tecnologia na fabricação
de automóveis, especialmente
a Volkswagen. Aqui se faz o que
há de mais moderno. Esse é
um anúncio muito importante
para a economia paulista”,
explicou Doria. A expectativa
é que cerca de 1,5 mil empregos, diretos e indiretos, sejam
gerados na região em função
do investimento. Desses, 100
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Volkswagen anuncia o investimento
de R$ 2,4 bilhões no ABC Paulista

de 100 anos, permite conciliar
prática e teoria para aprender
uma profissão. A formação
profissional é financiada pelas
empresas que pagam ao aprendiz um salário mensal e pelo
Estado que assume os custos
da escola profissionalizante. O
modelo se tornou um produto
de exportação alemão.
“O programa de treinamento
feito aqui é o mesmo que estamos
desenvolvendo no Centro Paula
Souza, nas Etecs e Fatecs. Por
isso, nosso governo criou os
12 polos de desenvolvimento
econômico. Eles vão permitir
a qualificação de mão de obra
vocacionada para a atividade da
região, seja no setor automobilístico, de tecelagem, agronegócio,
tecnologia. Mão de obra qualificada é mão de obra empregada.
É o que a Alemanha já faz e o que
estamos fazendo em São Paulo”,
explicou Doria (AI/SEC).

Governador João Doria em visita à fábrica da
Volkswagen na Alemanha.

vagas apenas para engenheiros. O novo modelo está sendo
totalmente desenvolvido no
Brasil e depois será fabricado
na Europa.

Durante a visita, Doria também vai conhecer o sistema
dual de formação profissional,
o mais praticado no país. O
sistema, com tradição de mais

“O que vale na vida
não é o ponto de
partida e sim a
caminhada.
Caminhando e
semeando, no fim
terás o que colher”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

Secretário do Tesouro
Nacional, Mansueto Almeida.

bancos públicos. Há também
a previsão de entrada de recursos da Lava Jato, de cerca
de R$ 2,5 bilhões, mas ainda
em discussão no STF. Há também a possibilidade de serem
liberados R$ 10 bilhões que
seriam usados na capitalização
de bancos públicos.
Para atingir a meta de déficit
primário de R$ 139 bilhões
neste ano, o governo já contingenciou (bloqueou) R$
31,22 bilhões do Orçamento.
A previsão é que o déficit fique
entre R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões abaixo da meta fiscal. Ele
explicou que o engessamento
do Orçamento com as despesas
obrigatórias impede a retirada
de recursos de áreas em que há
sobras para onde há falta (ABr).
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O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, anunciou
ontem (29), que em 2020 a
pasta atuará firmemente para
tirar do papel o projeto de
reorganizar as cidades brasileiras em distritos sanitários,
que passarão a compartilhar
alguns serviços de saúde pública. “A equipe [ministerial]
já está trabalhando e, agora,
começa a regionalização. Ano
que vem, a regionalização vai
sair do papel”, disse Mandetta
durante a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores
Tripartite, em Brasília.
O foro de debates, responsável por pactuar a organização
e o funcionamento das ações
e serviços de saúde integrados
em redes de atenção à saúde,
discutiu aspectos como a reestruturação da Atenção Primária
à Saúde, o aprimoramento do
programa Mais Médicos e a
situação do sarampo no Brasil.
A regionalização é uma pauta
encampada por Mandetta desde que assumiu o ministério.
Outra linha de ação defendida por Mandetta é a necessidade de tornar os gastos mais
eficientes em um cenário de
crise financeira. “Estamos fazendo um orçamento real para
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O crescimento do PIB de
0,4% no segundo trimestre traz
“um certo alívio”, disse ontem
(29) o secretário do Tesouro
Nacional, Mansueto Almeida.
“Não dá pra soltar fogos com o
resultado de um trimestre. Mas
é maior do que todo o mercado
estava esperando, é um certo
alívio”, disse, ao acrescentar
que o Brasil está em um processo de recuperação muito
lento da recessão, após dois
anos seguidos de queda do PIB.
Ele avalia que a sociedade
está aprovando as medidas de
ajuste fiscal. “Se sinaliza que
está fazendo ajuste fiscal, se o
país é solvente, melhora o ambiente de negócios, a qualidade
da sua educação, o sistema tributário fica menos complexo,
a consequência natural é ter
um país que vai crescer mais”,
disse, acrescentando que “fazer
essa agenda não é fácil”. Inclusive, Mansueto disse que não
há espaço fiscal para aumento
de salários de servidores, nem
para concursos.
Mansueto adiantou que pode
haver descontingenciamento
de recursos para alguns ministérios nos próximos meses,
com a melhora da arrecadação
e receitas extras, como antecipação de dividendos pelos
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Mansueto: crescimento do Regionalização da saúde
PIB traz “um certo alívio” começa a partir de 2020

De acordo com a análise do
Grupo de Conjuntura do Ipea,
o cenário macroeconômico é
desafiador, por conta dos níveis
de incerteza, relacionado à
piora do cenário externo. Mas

a recuperação nos investimentos e o crescimento do PIB da
indústria de transformação
apontam para uma melhora
nas perspectivas em relação
aos próximos meses (ABr).

Setembro amarelo foca
a prevenção ao suicídio

Tânia Rêgo/ABr

A campanha busca chamar a atenção para a questão do suicídio.

O Ministério da Saúde vai
aproveitar setembro, mês de
conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio,
para enfatizar a necessidade
de atenção especial com o
bem-estar e a saúde mental
de crianças e adolescentes. O
foco das ações desenvolvidas
pela pasta durante o Setembro
Amarelo será o público jovem,
no qual vem aumentando o
número de casos e de tentativas
de suicídio.
O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, ressaltou
que o aumento do suicídio entre
os jovens é um fenômeno mundial que, nos últimos anos, vem
causando crescente preocupação também no Brasil.O problema é complexo e não pode ser
compreendido ou explicado por

um só fator. “A barra está muito
pesada, e isso está fazendo com
que percamos muitos jovens”,
afirmou o ministro, arriscando
uma explicação.
Segundo o ministro, os
jovens brasileiros, que estão
entre os que passam mais
tempo conectados à internet, têm dificuldade para
lidar com a confusão entre o
mundo online e as exigências
e frustrações cotidianas do
mundo fora da rede mundial
de computadores. Isso gera
ansiedade e enfraquece
vínculos sociais. “O mundo
virtual é maravilhoso, mas
não condiz com a realidade.
Ali, todo mundo está feliz,
bem. Estamos tendo dificuldades de conviver com isto”,
acrescentou (ABr).

Explosão do vulcão
Stromboli, na Sicília

ANSA

Ministro da Saúde,
Luis Henrique Mandetta.

o ano que vem, sem maiores
projeções. Por isso, a gente
fica segurando despesas, para
ver se conseguimos melhorar
um pouco a performance,
essa busca por métricas. Os
investimentos vão ser basicamente para melhorar nossas
condições de gestão”.
O ministro fez críticas às
emendas impositivas de parlamentares. “Tenho conversado
muito com os parlamentares
sobre a questão das emendas
impositivas, que criaram uma
massa de recursos muito
grande a ser ordenada pelos
parlamentares, às vezes sem
qualquer conexão com o gestor”. Disse, no entanto, estar
conversando com o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
sobre as urgências financeiras
do setor.
“Estamos vendo como trazer
todo mundo para a mesa para
discutirmos” (ABr).

Vídeo na web mostra turistas fugindo de coluna de fumaça.

A grande coluna de fumaça
gerada pela explosão do vulcão Stromboli, na Sicília, foi
registrada pelos satélites Aqua,
da Nasa, e Sentinel-5P, do programa europeu Copernicus de
observação espacial.
A explosão do Stromboli
ocorreu na quarta-feira (28).
De acordo com os bombeiros
locais, a erupção foi registrada na lateral centro-sul da

cratera. A atividade fez com
que a terra tremesse, detritos
fossem expelidos pelos céus e
uma poeira cobrisse parte da
Sicília, gerando caos em quem
curtia a ilha.
No dia 3 de julho, o vulcão
sofreu outra explosão, a qual
provocou a morte de um italiano de 35 anos de idade e deixou
três pessoas feridas, entre elas
um brasileiro (ANSA).

