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“Como provar aos homens 
o quanto estão enganados 
ao pensar que deixam 
de se apaixonar quando 
envelhecem, sem saber que 
envelhecem justamente 
quando deixam de amar”.
Gabriel Garcia Marques (1927/2014)
Escritor colombiano
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O Banco Central (BC) 
registrou as primeiras 
empresas gestoras de 

banco de dados de registro, 
que viabilizará o funciona-
mento do Cadastro Positivo de 
clientes do sistema fi nanceiro. 
Os registros foram dados à 
Serasa, à Gestora Quod, à Boa 
Vista Serviços e à CNDL- SPC 
Brasil. Elas serão responsá-
veis pelas informações de pa-
gamento dos consumidores.

A expectativa é que essas 
entidades ajudem a aprimorar 
a avaliação do risco de crédito, 
contribuindo para a redução 
do spread bancário, a diferen-
ça entre a taxa de captação 
de recursos pelos bancos e a 

Banco Central dá aval 
para Cadastro Positivo 
começar a funcionar

cobrada nos clientes nos em-
préstimos. Serão responsáveis 
pelas informações repassadas 
pelas instituições fi nanceiras, 
segundo o diretor de Organi-
zação do Sistema Financeiro 
do BC, João Manoel Pinho 
de Mello. “São os gestores de 
banco de dados que terão a 
responsabilidade de guardar 
e organizar as informações dos 
consumidores”, explicou.

As gestoras deverão receber 
das instituições autorizadas a 
funcionar pelo BC as informa-
ções sobre operações de crédi-
to; de arrendamento mercantil 
e de autofi nanciamento, além 
de outras com características 
de concessão de crédito. De 

posse dessas informações, elas 
terão condições de estabelecer 
uma nota de crédito (escore) 
para cada consumidor, defi nida 
de acordo com o pagamento 
de suas contas de operações 
de crédito, como empréstimos 
bancários, fi nanciamentos imo-
biliários e cartão de crédito, e 
de serviços continuados, como 
pagamento de luz, água e tele-
fone, por exemplo.

O bom pagador terá um esco-
re mais alto, e essa pontuação 
poderá ser considerada pelas 
instituições financeiras em 
eventuais concessões de cré-
dito, explicou o BC. Somente 
o escore de cada consumidor 
estará disponível. Para ter 

A expectativa do BC é de que essas entidades ajudem a aprimorar a avaliação do risco

de crédito, contribuindo para a redução do spread bancário.

acesso a mais detalhes, como 
a discriminação dos valores 
pagos de uma conta de telefone, 
por exemplo, será necessária a 
autorização expressa do deten-

tor da informação.
O novo Cadastro Positivo foi 

feito no sistema de opt-out, ou 
seja, todo cidadão que contratar 
uma operação de crédito ou tiver 

uma conta de um serviço conti-
nuado estará automaticamente 
incluído nele. Aos que deseja-
rem sair do sistema, basta fazer 
a solicitação às gestoras (ABr).

Free shops
O governo informou que vai dobrar 

o limite atual para compras em free 
shops. Os brasileiros que voltam de 
viagens do exterior poderão comprar 
US$ 1 mil em produtos nos aeroportos, 
hoje, o limite é de US$ 500. Os free 
shops são lojas localizadas em salas de 
embarque e desembarque de aeropor-
tos onde os produtos são vendidos sem 
encargos e tributos. Também a cota 
permitida para compras no Paraguai, 
via terrestre, vai mudar. Passará de 
US$ 300 para US$ 500.

Na sexta-feira (11) foi  celebra-
do o Dia Mundial da Obesidade, e 
na campanha deste ano, a Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia e a Associação Bra-
sileira para Estudo da Obesidade 
e Síndrome Metabólica trazem a 
mensagem sobre a importância 
do combate à discriminação 
por causa do peso e de tratar o 
assunto com respeito.”Obesidade 
Eu Trato com Respeito”, é o tema 
da campanha.

“É fundamental aumentar 
a conscientização sobre pre-
valência, gravidade e diver-
sidade do estigma do peso. 
As campanhas pedem uma 
movimentação para acabar com 
o uso de linguagem e imagens 
estigmatizantes e retratar a 
obesidade de maneira justa, 
precisa e informativa”, dizem 
as entidades.

Além de reduzir a qualidade de 
vida, a obesidade é fator de risco 
e agravante de doenças como 
diabetes, doenças cardiovascu-
lares, asma, gordura no fígado 
e até alguns tipos de câncer. O 
tratamento deve ser contínuo e 
acompanhado por profi ssionais 
capacitados para que o quadro 
não piore com o passar dos anos.

A data foi proclamada em 
2015 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para apoiar 
soluções que ajudem as pessoas 
a alcançar e manter um peso 
saudável e estimular políticas 
de combate a esse problema de 
saúde pública. Cerca de 13% 
da população adulta do mun-
do é obesa. No Brasil, mais da 
metade dos brasileiros, 55,7%, 
estão com excesso de peso e a 
prevalência da obesidade é de 
19,8% (ABr).

Além de reduzir a qualidade de vida, a obesidade é fator de risco 

e agravante de doenças.

A agência espacial norte-
-americana( Nasa) lançou um 
satélite na noite dessa quinta-
-feira (10) para explorar a 
misteriosa região dinâmica 
onde o ar encontra o espaço, a 
ionosfera. O satélite, chamado 
de Icon - Ionospheric Connec-
tion Explorer - foi lançado, 
após um atraso de dois anos, 
por um avião que sobrevoava 
o Atlântico na costa da Flórida.

O Icon vai estudar o brilho 
aéreo formado a partir de gases 
na ionosfera e também medirá 
o ambiente carregado em torno 
do satélite, a 580 quilômetros 
de altura. Há muita atividade 
que necessita ser estudada na 

ionosfera, uma das camadas da 
atmosfera terrestre, “a frontei-
ra com o espaço”, disse o diretor 
da Divisão de Heliofísica da 
Nasaa, Nicola Fox.

O Icon “é um laboratório de fí-
sica notável”, afi rmou o cientista 
Thomas Immel, da Universidade 
da Califórnia em Berkeley, que 
supervisiona a missão. Um 
satélite da Nasa lançado no 
ano passado, o Gold, também 
estuda a atmosfera superior, 
mas a partir de um patamar 
mais elevado. Estão previstas 
mais missões nos próximos 
anos para estudar a ionosfera, 
inclusive pela Estação Espacial 
Internacional (RTP/ABr).

O Icon vai estudar o brilho aéreo formado a partir

de gases na ionosfera.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse, no Fó-
rum de Investimentos Brasil 
2019, que o crescimento do 
setor agropecuário e a proteção 
do meio ambiente não são pre-
missas confl itantes. “O Brasil é 
uma potência agroalimentar, 
mas também é uma potência 
ambiental. Para seguir incre-
mentando a produção nacional 
e minimizando os impactos 
ao meio ambiente, o governo 
brasileiro e o setor privado pre-
cisam continuar trabalhando 
juntos”, disse a ministra.

Para ela, os grandes produ-
tores rurais estão cientes de 
que a sustentabilidade da sua 
produção afeta a aceitação 
dos seus produtos nos merca-
dos externos, e de que estão 
sob infl uência de mudanças 
climáticas. Lembrou que, em 
2018, a produção chegou a US$ 
147,4 bilhões e que a previsão 
é que continue crescendo. 

Os produtores rurais sabem que a sustentabilidade da produção 

afeta a aceitação dos seus produtos nos mercados externos.
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O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, defendeu na sexta-feira 
(11), a participação do setor 
privado no sistema prisional 
brasileiro, afi rmando que os 
investimentos no sistema 
oferecem uma oportunidade 
de lucro aos empresários. Há 
a expectativa de atrair o setor 
privado para algumas das áreas 
ligadas à segurança pública, 
para contornar a falta de re-
cursos do governo.

“Nós precisamos do investi-
mento privado para várias inicia-
tivas. Para que isso seja possível 
é preciso conciliar o interesse do 
governo com o interesse do em-
presariado. O empresário não vai 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

O Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos instou 
na sexta-feira (11) a Turquia 
a interromper sua incursão 
militar no nordeste da Síria, 
alegando que a ofensiva ameaça 
os progressos alcançados na 
luta contra o grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI). A ope-
ração turca contra os curdos 
também representa um risco 
para as tropas americanas que 
continuam na região. Essa é a 
crítica mais explícita do Depar-
tamento de Defesa à incursão 
da Turquia contra os curdos 
na Síria.

A ofensiva tem como alvo a 
milícia Unidades de Proteção 
Popular (YPG), grupo que inte-
gra as Forças Democráticas da 
Síria (SDF), coalizão aliada dos 

Curdos protestam no Líbano contra ofensiva da Turquia na Síria.
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Marcello Casal Jr/ABr

Ministra da Agricultura nega confl ito entre 
agropecuária e preservação ambiental

do Brasil. Isso foi colocado para 
nós claramente, que eles seriam 
primeiro e que em seguida os 
Estados Unidos indicariam 
o Brasil e a Europa indicaria 
um outro país. Mas isso não 
tem nada a ver que o Brasil foi 
passado para trás. Não, era uma 
fi la e isso foi acordado desde lá 
trás”, disse.

Mais cedo, a agência de notí-
cias Bloomberg informou que 
o governo dos Estados Unidos, 
por meio do secretário de Esta-
do, Mike Pompeo, rejeitou um 
pedido para discutir o aumento 
de integrantes na OCDE, grupo 
que reúne 36 países, a maioria 
da Europa e América do Norte. 
De acordo com a agência, a 
informação constava em uma 
carta enviada por Pompeo 
ao secretário-geral da OCDE, 
Angel Gurria. No documento, 
os EUA confi rmam apoio formal 
à entrada da Argentina e da 
Romênia no grupo (ABr).

“Projeções apontam que nos 
próximos dez anos a produção 
brasileira de grãos crescerá 
27%, carne bovina 19%, suína 
25% e frango 28%, contribuin-
do para garantir a segurança 
alimentar e nutricional global”. 

A ministra comentou a in-

dicação da Argentina à OCDE 
pelos Estados Unidos. Segundo 
ela, o governo já sabia disso 
desde janeiro, quando estive-
ram no país norte-americano. 
“Nós já sabíamos disso, que a 
Argentina já estava com a do-
cumentação mais pronta que a 

Dia mundial chama 
atenção para o 

estigma da obesidade

Nasa lança satélite Icon para 
estudar fronteira com o espaço

Moro defende setor privado na 
gestão do sistema prisional

EUA pedem para Turquia 
interromper incursão na Síria

EUA na guerra que derrotou o 
“califado” do EI no país árabe. 
O ataque só começou após os 
Estados Unidos terem removi-
do cerca de 30 tropas especiais 
de postos de observação na 
fronteira entre Síria e Turquia. 
O porta-voz do Pentágono, 
Jonathan Hoffman, disse que 
o secretário de Defesa, Mark 
Esper, conversou por telefone 
com seu homólogo turco, Hu-
lusi Akar, e “deixou claro” que 
os EUA se opõem à ofensiva.

“O secretário Esper enco-
rajou fortemente a Turquia a 
descontinuar suas ações no 
nordeste da Síria, para que os 
Estados Unidos, a Turquia e 
os outros parceiros encontrem 
um caminho em comum para 
esfriar a situação antes que 
ela se torne irreversível”, de-
clarou. “Espero que a UE tome 
medidas contra essa postura 
da Turquia”, disse o ministro 
das Relações Exteriores da 
Itália, Luigi Di Maio. A ofensiva 
já deixou mais de 340 curdos 
mortos, segundo o Ministério 
da Defesa turco, que considera 
as YPG um grupo “terrorista” 
por ter ligações com o Partido 
dos Trabalhadores do Curdistã  
(ANSA).

realizar o investimento se ele não 
tiver o retorno. Nós analisamos 
que isso é bastante possível”, 
disse no Fórum de Investimentos 
Brasil. Como exemplo, citou o 
Complexo Prisional de Chape-
có, onde empresas instalaram 
infraestrutura industrial para 
aproveitar a mão de obra dos 
detentos. 

Para o ministro, também é 
interessante a forma como é di-
vidida a remuneração recebida 
pelo preso por seu trabalho, que 
não é entregue integralmente 
a ele e à sua família. “Parte vai 
para ressarcimento da vítima, 
dos danos do crime, e parte vai 
para o próprio estado, que criou 
um fundo que recebe esses va-
lores que só podem ser usados 
para investimentos no próprio 
sistema carcerário”, explicou.

Na sua avaliação, a constru-
ção de presídios é um terreno 
“promissor” para parcerias 
público-privadas. “Apesar do 
controle das unidades pelo se-
tor privado ser possível, alguma 
presença do Estado ainda é 
reclamável. Então, ter agentes 
penitenciários treinados para 
que possam lá exercer o papel 
de polícia, ainda que em um 
papel menor nesses presídios, 
mas para evitar maiores proble-
mas”, ponderou (ABr).


