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“Nunca discuta com 
pessoas burras, elas vão 
te arrastar ao nível delas 
e ganhar de você por 
terem mais experiência 
em serem ignorantes”.
Mark Twain (1835/1910)
Escritor norte-americano 
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Os investimentos no 
Brasil devem me-
lhorar no quadriênio 

2019/2022, segundo o bole-
tim Perspectivas do Investi-
mento, produzido por ana-
listas setoriais do BNDES 
e divulgado na sexta-feira 
(13) pela instituição. A 
publicação estima investi-
mento total no período de 

R$ 1,1 trilhão para 19 se-
tores mapeados, sendo 11 
da indústria e oito da área 
de infraestrutura, que res-
pondem por cerca de 25% 

BNDES prevê crescimento 
dos investimentos no 
Brasil nos próximos anos

da formação bruta de capital 
fixo (FBCF) da economia. 

O valor revela incremento 
real de 2,7% em relação aos 
investimentos previstos no 
levantamento anterior (2018 
a 2021). De acordo com o 
boletim, os números conside-
ram investimentos apoiados e 
não apoiados pelo BNDES. “O 
boletim revela crescimento 
real médio de 3,9% ao ano 
no período, puxado por uma 
aceleração do crescimento 
no final do quadriênio. O de-
sempenho é bem superior às 

projeções atuais para o PIB”, 
destaca o estudo.

O economista Fernando 
Puga, assessor da presidên-
cia do BNDES, ressalta que 
a perspectiva para 2022 é de 
forte crescimento do investi-
mento, sobretudo em setores 
como petróleo e gás e também 
na energia elétrica. Os investi-
mentos na indústria justifi cam 
a previsão de expansão geral 
das inversões, destacando o 
segmento de petróleo e gás, 
não só em razão da recupe-
ração do preço do petróleo 

A perspectiva para 2022 é de forte crescimento do investimento, sobretudo em setores

como petróleo e gás e também na energia elétrica.

no mercado internacional, 
mas também pelos leilões de 
concessão ou de partilha de 
blocos exploratórios ocorri-
dos nos anos de 2017 e 2018. 

Já na infraestrutura, o BN-
DES estima que os segmentos 
de logística e saneamento 

terão melhor desempenho 
dos investimentos nas áreas 
mais carentes de desen-
volvimento, especialmente 
a partir de 2020. O estudo 
prevê também que políticas 
públicas, mudanças no marco 
regulatório e programas de 

concessão de serviços de in-
fraestrutura ao setor privado 
têm influência positiva sobre 
os investimentos, enquanto a 
situação fiscal das unidades 
da Federação segue sendo 
fator de inibição de investi-
mentos (ABr).

Governadores e vices da Amazônia Legal reuniram-se com 

embaixadores da Alemanha, da Noruega e do Reino Unido.

Governadores e vice-go-
vernadores dos estados da 
Amazônia Legal reuniram-se na 
manhã de sexta-feira (13) com 
os embaixadores da Alemanha, 
da Noruega e do Reino Unido 
para discutir fi nanciamentos 
para programas de desenvol-
vimento sustentável na região. 
O encontro foi na Embaixada 
da Noruega, em Brasília. O 
governador do Pará, Helder 
Barbalho, disse que os repasses 
ao Fundo Amazônia, projeto 
de cooperação internacional, 
devem ser retomados em breve. 

Os principais países doadores 
do fundo, Alemanha e Noruega, 
anunciaram a suspensão de 
seus repasses em agosto após a 
divulgação das taxas de desma-
tamento na região. “Eles estão 
em conclusão de diálogo junto 
com o Ministério de Meio Am-
biente para que seja anunciada 
nos próximos dias a retomada 

Durante mais de uma década, o progresso na escolaridade foi 

“mínimo ou zero”.

Cerca de 258 milhões de 
crianças e adolescentes de 
entre 6 e 17 anos em todo o 
mundo, um sexto do total, não 
frequentam a escola, segundo 
dados de 2018 publicados na 
sexta-feira (13), pela ONU.  
Durante mais de uma década, 
o progresso na escolaridade 
foi “mínimo ou zero”, explicou 
a Unesco em comunicado, 
alertando que “se não forem 
tomadas medidas urgentes, 
12 milhões de crianças nunca 
verão o interior de uma sala 
de aula”.

A diferença entre países ricos 
e pobres é evidente quando 
se observa que, enquanto nos 
primeiros 2% das crianças em 
idade escolar primária (entre 6 
e 11 anos) não estão na escola, 
nos segundos são 19 por cen-
to. Essas diferenças são ainda 

maiores nos níveis superiores: 
em comparação com 8% dos 
jovens de 15 e 17 anos que não 
frequentam a escola nos países 
desenvolvidos, a proporção é 
de 61% nos países em desen-
volvimento.

A diretora-geral da Unesco, 
Audrey Azoulay, explicou que 
as meninas “continuam a ser 
vítimas dos maiores obstácu-
los”, uma vez que estima-se 
que haverá 9 milhões que nem 
sequer vão para o ensino primá-
rio, face a 3 milhões de rapazes. 
Dessas 9 milhões de meninas 
não escolarizadas, 4 milhões 
vivem na África subsaariana, 
onde a situação é “ainda mais 
preocupante”, assinalou ao 
considerar que é necessário 
fazer da educação de mulheres 
e meninas a “maior prioridade” 
(RTP/ABr).

Pesquisas mais incomuns são premiadas anualmente no Ig Nobel.

A Itália está entre uma das 
vencedoras do prêmio “Ig No-
bel”, que é uma sátira do tra-
dicional Nobel. O país europeu 
recebeu na quinta-feira (12) a 
premiação por ter desenvolvido 
um estudo para saber se a pizza 
fabricada e comida em solo 
italiano pode ajudar na preven-
ção ao câncer. De acordo com 
os organizadores do evento, o 
objetivo da premiação é “cele-
brar o incomum, homenagear a 
imaginação e estimular o inte-
resses das pessoas na ciência, 
na medicina e na tecnologia”.

A premiação é uma sátira do 
tradicional Nobel, que premia 
as pesquisas mais incomuns já 
realizadas. Os prêmios foram 
entregues na prestigiada Uni-
versidade de Harvard. Após 
o tradicional lançamento de 
aviões de papel em direção 
ao palco do evento, o italiano 

Silvano Gallus foi o primeiro 
premiado do dia ao ter recebido 
o Nobel de Medicina. “Uma boa 
pizza abrange todas as virtudes 
da dieta mediterrânea”, disse 
Gallus, que também revelou 
que o tradicional alimento 
italiano pode ajudar contra 
infarto do miocárdio e alguns 
tipos de câncer.

Os ganhadores do Ig Nobel 
embolsaram 10 trilhões na 
moeda do Zimbábue, que pra-
ticamente não tem valor algum. 
Entre outros vencedores, um 
grupo de cientistas foi premia-
do por comparar cédulas de 
dinheiro de diferentes países 
para encontrar as que mais 
transportam bactérias. Já estu-
diosos da Arábia Saudita e da 
Singapura, venceram o Nobel 
da Paz pela pesquisa que mede 
o prazer de coçar quando se 
sente coceira (ANSA).

A diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou a 
realização de duas novas con-
sultas públicas para colher as 
sugestões da sociedade sobre 
as propostas de revisão das 
atuais normas brasileiras de 
rotulagem nutricional de ali-
mentos. A consulta pública é 
o recurso empregado para per-
mitir que a população participe 
da discussão sobre futuros atos 
normativos ou temas de inte-
resse social antes da tomada de 
decisões administrativas. 

Atualmente, há 44 processos 
de consulta pública em aberto 
na Anvisa. Eles tratam dos mais 
diversos temas, indo do regis-
tro de produtos das chamadas 
“terapias avançadas” ao debate 
sobre as regras para o uso de 
aditivos em diversos tipos de 
alimentos. As novas consultas 
públicas tratarão de propostas 
de mudanças nas atuais regras 
de rotulagem dos produtos ali-
mentícios, e visam a ajudar os 
consumidores além de orientar 
os produtores a se adequarem 
às eventuais novas normas.

Entre outras coisas, a Anvi-
sa propõe que os fabricantes 
tornem mais legíveis os dados 
nutricionais de seus produtos, 
adotando um modelo de rótulo 
frontal para os alimentos com 
alto teor de açúcar adiciona-

A Anvisa propõe que os 

fabricantes tornem mais 

legíveis os dados nutricionais 

de seus produtos.
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Há sinais de que os Estados 
Unidos e a China poderão ame-
nizar suas posições em relação a 
uma disputa comercial. O presi-
dente norte-americano, Donald 
Trump, disse que consideraria 
um acordo comercial preliminar 
com a China. Acrescentou que 
preferiria chegar a um acordo 
abrangente, mas vai considerar 
um de caráter provisório.

Como outro sinal de que 
a tensão está diminuindo, a 
China sugeriu anteriormente 
que estaria se preparando 
para reiniciar as importações 
de produtos agrícolas dos 
Estados Unidos. O Ministério 
do Comércio disse que as 
companhias chinesas estão 
interpelando sobre os preços 
de soja e de carne suína dos 
EUA. A divulgação ocorreu logo 
depois de os Estados Unidos 
terem anunciado que adiarão 
a implementação do aumento 

Presidente 

norte-

americano, 

Donald 

Trump.
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Fumaça tóxica
Os pacientes que morreram em 

decorrência do incêndio no Hospital 
Badim, zona norte do Rio, estavam 
internados no Centro de Tratamen-
to Intensivo (CTI), no 3° andar do 
prédio mais antigo do hospital. A 
principal causa das mortes foi as-
fi xia por ingestão da fumaça tóxica 
que se desprendeu, após um curto 
circuito no gerador instalado no 
subsolo do prédio. Foi confi rmado 
que 11 pacientes morreram.

Governadores da Amazônia reúnem-se 
com embaixadores europeus

relação de parceria com os 
fi nanciadores de boas práticas 
na Amazônia, sejam elas de 
combate a atividades ilegais, 
de mitigação ou de alternativas 
de desenvolvimento”. Antes 
da reunião, os embaixadores 
destacaram que seus países 
queriam escutar as demandas 
dos governadores e entender 
a situação dos estados ama-
zônicos, mas observaram que 
também têm forte diálogo com 
o governo federal e diversos 
parceiros da sociedade civil.

“Concordamos que não fala-
mos de um museu na fl oresta, 
falamos de uma economia 
verde sustentável. Trabalha-
mos com todos os parceiros, 
no nível federal, nos estados, 
municípios, sociedade civil, 
ONGs. Temos como meta lutar 
contra a mudança climática”, 
disse o embaixador alemão, 
Georg Witschel (ABr). 

do Fundo Amazônia”, informou 
o governador. Os executivos 
estaduais estão dialogando 
com os países para construir 
alternativas de fi nanciamento 
a projetos sustentáveis como 
a possibilidade de repasse de 
verbas para cada unidade da 

federação da Amazônia ou por 
meio do Consórcio da Amazô-
nia Legal. 

O governador do Amapá, 
Waldez Góes, que preside o 
consórcio, disse que a entidade 
tem personalidade jurídica, o 
que permite estabelecer “uma 

Um sexto das crianças 
em idade escolar não 
vão à aula, diz ONU

Estudo de pizza
contra o câncer

vence sátira do Nobel

Anvisa abre consulta 
pública para debate

sobre rótulo em alimentos

Trump demonstra 
intenção de fi rmar acordo

provisório com a China

de tarifa adicional sobre artigos 
chineses.

Trump declarou que quer se 
encontrar com o líder norte-
-coreano, Kim Jong Un, “em 
um determinado momento” 
neste ano. Ele acredita que 
Kim também deseja o encontro. 
Contudo, não deu qualquer 
informação específi ca sobre o 
local ou quando outro encontro 
de cúpula poderá acontecer.

As observações de Trump são 
feitas no momento em que uma 
funcionária de alto escalão da 
Coreia do Norte declarou que 
o governo norte-coreano está 
pronto para reiniciar as nego-
ciações com Washington sobre 
desnuclearização. Na semana, 
Trump demitiu o conselheiro de 
Segurança Nacional, John Bol-
ton, que defendia atitude mais 
severa em relação à Coreia do 
Norte, que aquela com enfoque 
no diálogo (NHK/ABr).

do, gordura saturada ou sódio 
– ingredientes associados a 
algumas das principais doenças 
crônicas não transmissíveis, 
como diabetes, doenças car-
diovasculares e hipertensão. 
Os limites a partir dos quais a 
presença destes ingredientes 
confi gurará “alto teor” serão 
estabelecidos pela Anvisa. Para 
facilitar a visualização das in-
formações, o fabricante deverá 
utilizar letras maiores quando 
seu produto contiver alto teor 
destes ingredientes. 

Outra novidade incorporada à 
tabela nutricional é a declaração 
padronizada de informações 
nutricionais por 100 gramas (g) 
ou 100 mililitros (ml), em com-
plementação à atual declaração 
por porções. A proposta prevê 
também a inclusão do número 
de porções por embalagem do 
produto. A ideia é facilitar para 
o consumidor a comparação 
entre os conteúdos, sem a 
necessidade de fi car fazendo 
cálculos. Hoje essas medidas 
permitem uma grande variação, 
o que difi culta o entendimento 
das informações (ABr).


