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“Às vezes só precisamos 
de alguém que nos 
ouça. Que não nos 
julgue, que não nos 
subestime, que não nos 
analise. Apenas que nos 
ouça”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico
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MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Em meio ao crescente 
protecionismo pelo 
mundo, acordos de 

livre comércio entre blocos 
como o da UE com o Mercosul 
(Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai) garantem acesso 
a mercados, avaliou a econo-
mista franco-britânica Emily 
Rees, ex-adida da França no 
Brasil, no 7º Fórum de Agri-
cultura da América do Sul - Da 
Produção ao Mercado – Global 
e Sustentável. 

O acordo entre UE e Merco-
sul foi fechado em junho.“Em 
um mundo com protecionis-
mo crescente, tem que buscar 
esses contratos de comércio 
entre os blocos. Isso assegura 
o acesso, a abertura de mer-

União Europeia/Mercosul: 
acordos comerciais 
fl exibilizam protecionismo

cados que estão se fechando”, 
disse. Para ela, o acordo de 
livre comércio dará impulso ao 
comércio exterior. Destacou, 
também, as negociações já 
avançadas do Mercosul com 
Canadá, Cingapura e Coreia do 
Sul, além das expectativas de 
negociação com o Japão. 

A economista considera  
“um avanço” a conclusão das 
negociações de acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e o 
EFTA, bloco de países euro-
peus formado por Suíça, No-
ruega, Islândia e Liechtenstein. 
Emily lembrou que a UE e o 
Mercosul representam 25% do 
PIB global. “São 773 milhões de 
pessoas com variedade de de-
mandas e de produtos”, ressal-

tou. Outro aspecto é que a UE 
é um “mercado qualifi cador”. 
“O produto exportado para o 
Mercosul ‘ganha um selo de 
qualidade’ para exportar para 
o mundo inteiro, ou seja, abre 
outros mercados”, ressaltou.

A representante da Conselho 
Agropecuário da América do 
Sul, formado pelos ministros 
de Agricultura da Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai, Maria Noel Ackerman, 
afi rmou que a UE é um parceiro 
comercial estratégico. “É um 
dos principais demandantes 
de produtos de bens de base 
agrária – 18% das vendas de 
bens base agrária do Mercosul 
vão a esse destino. Há alto grau 
de complementariedade entre 

A UE e o Mercosul representam 25% do PIB global, com 773 milhões de pessoas

com variedade de demandas e de produtos.

as regiões”.
Ainda na apresentação do 

painel, Emily Rees, destacou 
que o protecionismo no mun-
do está crescente e vai além 
da guerra comercial entre os 

Estados Unidos e a China. 
“95% do comércio internacio-
nal ocorre entre outros países 
[sem a participação de Estados 
Unidos e China]. Em 2018, três 
quartos das novas barreiras e 

distorções não tinham nada a 
ver com a guerra comercial”, 
disse no painel com o tema 
UE/Mercosul – Produção sul-
-americana conectada com a 
Europa (ABr).

O Ministério da Saúde deve 
atacar o problema da crescente 
obesidade no Brasil, princi-
palmente a obesidade infantil, 
com muita informação sobre 
a alimentação saudável, mais 
atividade física dentro do SUS e 
incentivo à rotulagem informa-
tiva, disse o ministro Henrique 
Mandetta.

A pesquisa Vigitel, de 2018, 
divulgada no fi m de julho, regis-
trou crescimento considerável 
de excesso de peso entre a 
população brasileira.

Segundo o levantamento, 
no Brasil, mais da metade da 
população, 55,7% tem exces-

Ministro da Saúde,

Henrique Mandetta.

Voos para o interior 
O governador João Doria anun-

ciou mais um resultado do programa 
“São Paulo Pra Todos”. Serão 18 
novos voos diários entre a capital 
e o interior do estado. Araçatuba, 
Bauru, Marília e Ribeirão Preto são as 
cidades que terão voos diretos para 
Congonhas pela companhia Passare-
do, em conjunto com a MAP Linhas 
Aéreas. Além das quatro cidades 
paulistas, três são de outros estados: 
Dourados, Uberaba e Macaé.

As três concessionárias 
vencedoras da quinta rodada 
de leilão de aeroportos par-
ticiparam na sexta-feira (6) 
da assinatura simbólica dos 
contratos de concessão com o 
Ministério da Infraestrutura e 
com a Anac, em cerimônia no 
Palácio do Planalto. O leilão 
superou a outorga estipulada 
pelo governo de R$ 2,1 bilhões. 

Os lances pelos três blocos 
somaram R$ 2,398 bilhões. “Isso 
mostra que o investidor confi a 
no Brasil, confi a na direção que 
está sendo dada, confi a que nós 
estamos no caminho correto”, 
disse o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas. 

O presidente Jair Bolsonaro 
destacou que essa confi ança 
vem sendo recuperada com as 
ações dos seus 22 ministros em 
diversas áreas. “Sem confi ança 
nada pode ser materializado. E 

O leilão superou a outorga estipulada pelo governo de R$ 2,1 bilhões. 

Os lances pelos três blocos somaram R$ 2,398 bilhões.

O Instituto Brasileiro do 
Turismo (Embratur) anunciou 
que o ex-jogador Ronaldinho 
Gaúcho será embaixador do 
turismo do Brasil. No entanto, 
o ex-craque não pode sair do 
país, já que está com o passa-
porte retido por não ter pagado 
uma multa ambiental. O ex-
-jogador de Milan e Barcelona 
possui milhões de seguidores 
nas redes sociais e foi escolhido 
para ajudar em projeto que visa 
promover os destinos turísticos 
do país sul-americano ao ex-
terior, bem como atrair novos 
visitantes.

Ronaldinho afi rmou que o 
turismo é “importantíssimo” 
para “gerar empregos” e “re-
cuperar” a imagem do Brasil 
no exterior. “Você pega o caso 
do Ronaldinho, uma pessoa 
que tem quase 100 milhões 
de seguidores em suas redes 
e nos ajuda voluntariamente, 
sem custos, por patriotismo. É 
inestimável essa atitude”, disse 
Osvaldo Matos de Melo Júnior, 
diretor de Marketing e Relações 
Públicas do Embratur.

Além do ex-craque, também 
foram anunciados como em-
baixadores o cantor Amado 
Batista, o biólogo Richard 
Rasmussen, o lutador Renzo 
Gracie e a dupla sertaneja 
Bruno e Marrone. A escolha de 
Ronaldinho foi contestada nas 

Ex-jogador de Milan e 

Barcelona, Ronaldinho possui 

milhões de seguidores nas 

redes sociais.
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O governo estadual lançou 
na sexta-feira (6) a licitação 
para gestão compartilhada com 
a iniciativa privada em quatro 
unidades prisionais do estado. 
A previsão é que até o fi nal 
do ano as unidades passem 
a operar no novo sistema. Os 
contratos podem ser de até de 
cinco anos. As unidades ainda 
estão em construção nas cida-
des de Gália (duas unidades), 
Aguaí (uma unidade) e Registro 
(uma unidade). Ao todo serão 
3.292 vagas.

“São Paulo tem o maior siste-
ma prisional do país. Temos 174 
unidades prisionais, com 235 
mil presos. É a maior população 
penitenciária do país. Temos 
31 mil agentes penitenciários 
e uma média de 10 mil novos 
presos por mês.Temos que 

aumentar a nossa capacidade 
prisional para o cumprimento 
de pena e ressocialização. 
Respeitamos o direito daqueles 
que cumprirem pena possam se 
ressocializar, trabalhar, estudar 
e ter a perspectiva de voltar à 
sociedade”, disse o governador 
do estado, João Doria.

A iniciativa privada será res-
ponsável pela manutenção da 
unidade prisional, por serviços 
técnicos e de apoio nas áreas 
psicológica, médica, odontoló-
gica, psiquiátrica, assistencial, 
pedagógica, esportiva, social, 
material e trabalho, para o 
desenvolvimento e acompanha-
mento dos presos. A segurança 
externa das unidades e as escol-
tas continuarão sob responsabi-
lidade do Poder Público, com os 
agentes penitenciários (ABr).

São Paulo tem o maior sistema prisional do país com

174 unidades e 235 mil presos.

Cálculos iniciais da Polícia 
Federal (PF) indicam que os 
prejuízos dos Correios com as 
fraudes identifi cadas na Ope-
ração Postal Off, defl agrada na 
sexta-feira (6) chegam a R$ 13 
milhões, mas para o delegado 
Christian Luz Barth, da Dele-
gacia de Combate à Corrupção 
em Santa Catarina os valores 
podem ser maiores. “A gente 
estima que esses valores vão 
subir, e muito, após a análise 
do material apreendido”, disse 
para explicar a Operação e a 
ação da organização criminosa.

A PF cumpriu 9 mandados 
de prisão preventiva e 19 man-
dados de busca e apreensão 
na cidade do Rio de Janeiro; 2 
mandados de prisão preventiva 
e 5 mandados de busca e apre-
ensão no Estado de São Paulo; 

Delegado Christian Luz Barth, da Delegacia de Combate à 

Corrupção em Santa Catarina.

Wilson Dias/ABr

Tânia Rêgo/ABr

Vencedores da 5ª rodada de leilão de 
aeroportos assinaram concessão

-Oeste, Nordeste e Sudeste. 
O investimento previsto para 
os três blocos é de R$ 3,5 bi-
lhões, no período de 30 anos, 
na ampliação e manutenção 
dos aeroportos. Para Freitas, 
o conjunto de movimentos que 
vem sendo realizado vai levar ao 
aumento da concorrência que 
incidirá na redução do preço 
das passagens aéreas. 

Já estão previstas a sexta 
e sétima rodada de leilões de 
aeroportos da Infraero. A sexta 
deve ser realizada em outubro 
de 2020, com três blocos, que 
incluem aeroportos na Amazô-
nia, de Goiânia, no Nordeste e 
aeroportos importantes no Sul, 
como Curitiba e Foz do Iguaçu, 
no Paraná. A sétima rodada 
está prevista para até o início 
de 2022, também com três blo-
cos, que incluem Congonhas e 
Santos Dumont (ABr).

as ações do ministro Tarcísio 
tem nos projetado dentro e fora 
do Brasil. Ficamos felizes com 
a confi ança dos empresários. 
O trabalho do Ministério da 
Infraestrutura tem nos ajudado 

muito. Sem infraestrutura a 
economia não tem como ir para 
frente”, completou.

Foram concedidos 12 ae-
roportos, divididos em três 
blocos, nas regiões Centro-

SP lança licitação para gestão 
compartilhada em presídios

Sem passaporte, Ronaldinho 
é embaixador do turismo

redes sociais. O ex-jogador de 
39 anos teve seu passaporte 
apreendido em 2018 e não pos-
sui permissão de deixar o país.

Tudo começou em 2015, 
quando o ex-atleta e seu irmão, 
Roberto, foram condenados a 
pagar uma multa pela cons-
trução de um trapiche, tipo de 
plataforma de pesca, em uma 
área de preservação permanen-
te e sem nenhum licenciamento 
ambiental. Como não houve 
o pagamento da multa, o TJ 
do Rio Grande do Sul optou 
em apreender os passaportes 
dos irmãos. Segundo o MP, a 
infração que inicialmente era 
de R$ 800 mil, já ultrapassa o 
valor de R$ 8 milhões (ANSA).

Prejuízos por fraudes nos Correios 
ultrapassam R$ 13 milhões

Saúde discute ações para 
combater a obesidade no Brasil

além de 1 mandado de prisão 
temporária e um mandado de 
busca em Minas Gerais. “Todos 
os alvos da operação estão pre-
sos, as buscas foram realizadas 
e agora partimos para análise 
do material”, disse o delegado.

A organização criminosa 
investigada trabalhava com 
postagens de grandes clientes, 
de grandes empresas que têm 
volume de postagem muito 
alto, com um fl uxo elevado de 
objetos por mês. “Eles criaram 
uma sistemática que foi evo-
luindo com o tempo em que 
eles conseguiram colocar no 
fl uxo postal dos Correios en-
comendas, cartas comerciais, 
sem faturamento ou então com 
faturamento muito abaixo do 
que efetivamente era postado”, 
revelou.

Para garantir o ressarcimento 
dos prejuízos causados aos Cor-
reios, a justiça determinou os 
bloqueios de contas bancárias 
e o arresto de bens móveis e 
imóveis, incluídos carros de 
luxo e duas embarcações, sendo 
uma delas, um iate avaliado em 
R$ 3 milhões. Segundo Barth as 
apurações indicaram também 
que alguns cargos nos Correios 
tinham preço para facilitar a 
operação da organização (ABr).

so de peso. Um aumento de 
30,8% quando comparado com 
percentual de 42,6% no ano de 
2006. O aumento da prevalência 
foi maior entre as faixas etárias 
de 18 a 24 anos, com 55,7%. 
Quando verifi cado o sexo, os ho-
mens apresentam crescimento 
de 21,7% e as mulheres 40%.

Mandetta ressaltou que o 
combate à obesidade é uma 
aposta do Ministério da Saúde 
e considera essencial o apoio 
das sociedades médicas. “Nós 
vamos atacar a obesidade com 
muita informação sobre alimen-
tação saudável, atividade física e 
rotulagem informativa. Tem que 
ser um desafi o geracional e uma 
política sustentável ao longo do 
tempo, assim como foi com o 
tabaco. O apoio das entidades 
médicas é essencial”, disse.

Para incentivar a alimentação 
adequada e saudável, o governo 
brasileiro se comprometeu a 
reduzir 144 mil toneladas de 
açúcar de bolos, misturas para 
bolos, produtos lácteos, acho-
colatados, bebidas açucaradas 
e biscoitos recheados. O acordo 
segue o mesmo parâmetro do 
feito para a redução do sódio, 
que foi capaz de retirar mais 
de 17 mil toneladas de sódio 
dos alimentos processados em 
quatro anos (ABr).


