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“Quando você morre, 
você não sabe que 
está morto.
Quem sofre
são os outros.
É a mesma coisa 
quando você é idiota”.
Ricky Gervais (1961)
Ator britânico
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A intenção de gastos 
das famílias continuou 
em crescimento, em 

outubro. O índice Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), apresentou a terceira 
alta seguida, com aumento de 
0,2% em relação a setembro, 
chegando a 93,3 pontos. O 
resultado reforça tendência 
de alta projetada  para o se-
gundo semestre, após longo 
período de queda do índice, 
que durou de março a julho. 

“O ICF está refl etindo uma 
melhora gradual da economia, 
com infl ação baixa, juros pri-
mários em queda e a reação do 

Intenção de consumo 
apresenta terceira alta 
consecutiva em outubro

mercado de trabalho”, destaca 
José Roberto Tadros, presiden-
te da CNC. O recuo da infl ação 
contribuiu também para a 
melhora do poder aquisitivo. 
Prova disso é o crescimento 
do subindicador Renda Atual 
(0,1%). Nesse contexto, 35,9% 
das famílias estimam que o or-
çamento melhorou em outubro, 
contra 31,6% no mesmo mês 
de 2018.

Os subindicadores Momento 
para Duráveis (3,1%) e Pers-
pectiva Profissional (0,7%) 
foram os destaques positivos. 
Por outro lado, as percepções 
com relação à Perspectiva de 
Consumo (-1,7%) e Emprego 
Atual (-0,4%) apresentaram-

-se negativas. Especifi camente 
sobre a avaliação das famílias 
quanto à Perspectiva de Consu-
mo, apesar de ter apresentado a 
maior variação negativa do mês, 
houve melhora na comparação 
com 2018 (11,8%). 

Nesse sentido, em outubro 
de 2019, 33,7% das famílias re-
conhecem que as perspectivas 
de compra são maiores, contra 
27,1% no último ano. Além de 
Perspectiva de Consumo, ou-
tros dois itens se destacaram 
na comparação anual: Momen-
to para Duráveis (13,6%) e 
Compra a Prazo (12,0%). “As 
famílias têm hoje uma situação 
mais favorável do que há um 
ano. Elas se mostram previ-

Há uma melhora gradual da economia, com infl ação baixa, juros primários

em queda e a reação do mercado de trabalho.

dentes quanto ao desejo de 
adquirir bens”, ressalta Antonio 
Everton, economista da CNC.

Apesar da terceira alta conse-
cutiva, o indicador de outubro 

ainda encontra-se distante do 
maior patamar aferido em 2019 
(fevereiro, com 98,5 pontos). 
“O crescente endividamento 
social e a lenta recuperação do 

mercado de trabalho podem 
fazer com que as intenções 
de compra sejam atenuadas”, 
pondera o economista (AC/
CNC).

Pendências na declaração
A Receita informou que cerca 

de 330 mil contribuintes receberão 
cartas com avisos sobre indícios 
de inconsistências nas declarações 
do IRPF, relativas ao exercício 
2019. A ação objetiva estimular os 
contribuintes a verifi carem o pro-
cessamento de suas DIRPF e a provi-
denciarem correção, caso constatem 
erro nas informações declaradas. As 
cartas são enviadas a contribuintes 
que podem se autorregularizar, isto 
é, contribuintes não intimados nem 
notifi cados pela Receita.

O Ministério da Educação 
anunciou na sexta-feira (18) 
o descontingenciamento do 
orçamento das universidades 
federais, que foi possível a 
partir de um remanejamento do 
orçamento. “Cem por cento de 
todo o orçamento para o custeio 
das universidades federais e 
institutos estão sendo descon-
tingenciados neste momento”, 
disse o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub

Segundo ele, o contingencia-
mento não chegou a prejudicar 
nenhuma das ações da pasta. 
“Foi feita uma boa gestão. 
Administramos a crise na boca 
do caixa. Vamos terminar o 

ano com tudo rodando bem”, 
acrescentou. De acordo com o 
secretário executivo do minis-
tério, Paulo Vogel, estão sendo 
liberados R$ 1,1 bilhão dos R$ 
19,6 bilhões que já estavam 
previstos para as despesas 
discricionárias do MEC. Vogel 
disse que o valor está sendo 
realocado de outras despesas 
ministeriais.

Na entrevista, Weintraub dis-
se ainda que o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), cujas 
provas serão aplicadas nos dias 
3 e 10 de novembro, ocorre 
tranquilamente este ano. “As 
provas já foram impressas. Os 
alunos que se preparem” (ABr).

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O presidente Jair Bolsonaro 
participou na sexta-feira (18) do 
evento alusivo ao Dia do Aviador 
e da FAB. “Aeronáutica é muito 
mais do que apenas ser uma 
guardiã da nossa Constituição 
e estar ao lado da democracia e 
liberdade, Aeronáutica também 
é vida”, disse, durante o evento 
na Base Aérea de Brasília.

Na tribuna, Bolsonaro foi acom-
panhado pela menina Alícia, de 9 
anos. Ela é transplantada de cora-
ção. “A FAB colaborou para dar a 
vida a essa menina. Gisele e Jorge, 
pais da Alícia, o que seria de vocês 
sem o abraço dessa menina? Isso 

O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia comemorativa 

ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea, em Brasília.

Mais de 500 mil pessoas par-
ticiparam na sexta-feira (18) de 
um protesto, no centro de Bar-
celona, contra a condenação de 
12 políticos da Catalunha por 
seu envolvimento no plebiscito 
separatista de outubro de 2017. 
A polícia municipal de Barcelo-
na estimou em pelo menos 525 
mil o número de manifestantes. 
O ato reuniu pessoas de diver-
sas cidades da Catalunha, que 
vive um dia de greve geral por 
causa da sentença.

Dezenas de voos foram can-
celados no aeroporto interna-
cional de El Prat, nos arredores 
de Barcelona, e o centro da 
capital catalã foi totalmente 
bloqueado pelos manifestantes. 
A Basílica da Sagrada Família, 
atração turística mais famosa 
da cidade, suspendeu as visitas 
por causa da greve. Além disso, 

a onda de manifestações fez 
a Real Federação Espanhola 
de Futebol adiar um clássico 
entre Barcelona e Real Madrid 
marcado para o próximo dia 26. 
A manifestação desta sexta já 
registra diversos episódios de 
confronto com a polícia, bar-
ricadas, veículos queimados e 
vitrines destruídas.

“Assistimos nesta semana 
a episódios de violência por 
parte de grupos minoritários, 
mas bem organizados. Suas 
ações não fi carão impunes”, 
prometeu o ministro do In-
terior da Espanha, Fernando 
Grande-Marlaska. Já o premier 
Pedro Sánchez afi rmou que 
os independentistas precisam 
entender que “a sociedade 
catalã está dividida”. “Eles têm 
maioria parlamentar, mas não 
na sociedade”, disse (ANSA).

O ato reuniu pessoas de diversas cidades da Catalunha, que 

viveu um dia de greve geral por causa da sentença.

O Unicef divulgou um novo 
relatório dedicado à saúde 
alimentar e à nutrição das 
crianças em todo o mundo. O 
documento ‘Situação Mundial 
da Infância 2019: Crianças, 
alimentação e nutrição’, traz 
dados preocupantes, como 
por exemplo, que há 250 mi-
lhões de crianças sofrendo de 
desnutrição ou sobrepeso no 
mundo. Cerca de 149 milhões 
de crianças menores de 5 anos 
sofrem de défi cit de crescimen-
to ou estão muito baixas para 
a idade. E 50 milhões delas 
estão com baixo peso para a 
sua altura.

Além disso, metade das 
crianças com menos de 5 anos 
(340 milhões) sofrem de fome 
oculta, caracterizada pela 
falta de nutrientes essenciais, 
como vitamina A e ferro, o que 
prejudica a capacidade de cres-
cerem e desenvolverem todo o 
seu potencial. O levantamento 
também aponta que 40 milhões 
delas estão obesas ou com 
sobrepeso.
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Segundo dados do Unicef, 250 milhões de crianças sofrem de 

desnutrição.
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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) está comemo-
rando a recente aprovação, por 
reguladores europeus de medi-
camentos, da primeira vacina 
contra o vírus ebola. Trata-se 
de “um triunfo para a saúde 
pública e um testemunho da 
colaboração sem precedentes 
entre dezenas de especialistas 
em todo o mundo”. A Agência 
Europeia de Medicamentos 
(EMA, na sigla em inglês) li-
berou, pela primeira vez, uma 
vacina testada contra o ebola 
na Guiné-Conacri (África), país 
que tem a maior epidemia da 
história causada pelo vírus. 

O produto autorizado pela 
EMA foi inicialmente desenvol-

Vacina já é aplicada para 

proteger as pessoas contra a 

propagação do vírus.
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Unicef: 1 a cada 3 crianças menores 
de 5 anos não cresce adequadamente

cada 5 crianças de até 2 anos 
de idade recebe o mínimo de 
nutrientes ao desenvolvimento 
cerebral adequado. Cerca de 
45% das crianças entre 6 meses 
e 2 anos não consomem frutas 
ou legumes e 60% não conso-
mem ovos, leite, peixe ou carne. 

Apenas 40% das crianças 
com menos de 6 meses são 
alimentadas exclusivamente 
com leite materno. 

O Brasil reduziu a taxa de 
desnutrição crônica entre me-
nores de 5 anos de 19%, em 
1990, para 7%, em 2006. No en-
tanto, ainda é um sério proble-
ma para indígenas, quilombolas 
e ribeirinhos. A prevalência 
de desnutrição crônica entre 
crianças indígenas menores de 
5 anos era de 28,6%. O consumo 
de alimentos ultraprocessados 
vem crescendo, assim como as 
taxas de sobrepeso e obesida-
de. Uma em cada três crianças 
de 5 a 9 anos possui excesso de 
peso. Entre os adolescentes, 
17% estão com sobrepeso e 
8,4% são obesos (ABr).

Atualmente, a má alimen-
tação é o principal fator de 
risco para doenças. Uma dieta 
pobre em nutrientes mas alta 
em calorias é a realidade de 
milhões de pessoas em todo o 
mundo e afeta, principalmente, 
as populações mais pobres. 

Entre 2000 e 2016, a propor-
ção de crianças de 5 a 19 anos 

com excesso de peso aumentou 
de 10% para quase 20%. O 
sobrepeso pode levar ao apa-
recimento precoce de diabetes 
tipo 2 e depressão. O número 
de crianças com crescimento 
atrofi ado diminuiu em todas as 
regiões, exceto na África. Nas 
áreas rurais e entre as famílias 
mais pobres, apenas uma em 

Protesto paralisou 
Barcelona e reuniu mais 

de 500 mil pessoas

Governo libera orçamento 
de universidades federais

OMS comemora aprovação 
da primeira vacina

contra o ebola

Aeronáutica é mais que 
guardiã da Constituição, 

diz Bolsonaro

não tem preço”, ressaltou. A FAB 
mantém, permanentemente, 
disponível aeronaves para esse 
tipo de transporte. 

Apenas em 2019, até o dia 25 
de setembro, as unidades da foi 
responsável por 117 missões de 
Transporte de Órgãos, Tecidos 
e Equipes, totalizando 121 
órgãos transportados. As tri-
pulações fi cam de sobreaviso, 
em tempo integral, em Manaus, 
Belém, Natal, Brasília, Rio de 
Janeiro e Canoas.

O Dia do Aviador e da FAB, 
celebrados em 23 de outubro, 
marca o primeiro voo do 14 Bis 
realizado pelo brasileiro Alber-
to Santos Dumont, em Paris. No 
evento, também foi realizada a 
imposição da Ordem de Mérito 
Aeronáutico, a mais importante 
condecoração da FAB, que foi 
entregue a 530 agraciados.. A 
medalha é concedida a per-
sonalidades civis e militares, 
brasileiras ou estrangeiras, por 
terem se destacado no exer-
cício da sua profi ssão ou em 
reconhecimento aos serviços 
prestados ao país (ABr).

vido com a marca pela empresa 
norte-americana Merck & Co. 
Mais de 236 mil pessoas já fo-
ram vacinadas. O número inclui 
mais de 60 mil profi ssionais 
de saúde de linha de frente 
em território congolês e nos  
países vizinhos Uganda, Sudão 
do Sul, Ruanda e Burundi. A 
nova vacina já é aplicada com 
as diretrizes de emergência da 
OMS para proteger as pessoas 
contra a propagação do vírus 
ebola, que desde agosto do 
ano passado já matou mais de 
2,1 mil pessoas em território 
congolês.

O chefe da agência da ONU 
disse estar orgulhoso do papel 
que a OMS desempenhou no 
processo de desenvolvimento 
da vacina, “desde o apoio dado 
à pesquisa, até a realização dos 
testes” na Guiné-Conacri em 
2015. O atual surto de ebola é o 
segundo maior da história, após 
a epidemia que matou mais 
de 11,3 mil pessoas na África 
Ocidental entre 2013 e 2016. A 
meta é criar um Plano Global de 
Segurança de Vacinas contra a 
doença (ONU News/ABr).


