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“Conheça todas as 
teorias, domine todas 
as técnicas, mas 
ao tocar uma alma 
humana, seja apenas 
outra alma humana”.
Carl Gustav Jung (1875/1961)
Fundou a psicologia analítica
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O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Man-
detta, disse ontem 

(31) não ter, até o momento, 
qualquer evidência que jus-
tifique “interrupção abrup-
ta” do consumo de frutos 
do mar, apesar das manchas 
de óleo que têm surgido 
nas praias nordestinas. O 
monitoramento tem sido 
feito de forma constante 
para que, ao primeiro sinal 
de risco, a população possa 
ser alertada.

“Estamos, em full time 
analisando e retirando os-
tras, mariscos, mexilhões, 
lagostas, peixes, pescada, 

Até o momento, não há 
risco de consumo de 
frutos do mar, diz ministro

barracudas e não achamos 
ainda algo que represente 
risco. Ocorrendo, imediata-
mente o Ministério da Saúde 
dará o alarde”, disse o mi-
nistro. O acompanhamento 
sobre os efeitos que o óleo 
tem causado nos seres vivos 
marinhos vem sendo feito por 
meio de uma parceria com o 
Ministério da Agricultura. “O 
que sabemos até agora é que 
não encontramos nada que, 
pelo princípio da precaução, 
nos exigisse fazer uma in-
terrupção abrupta da cadeia 
alimentar”, acrescentou.

Segundo Mandetta,  os 
atendimentos a pessoas com 

problemas de saúde por te-
rem tido contato com o óleo 
encontrado nas praias está 
diminuindo, após os alertas 
no sentido de usar botas e 
luvas, evitando assim contato 
direto do produto com a pele. 
“As eventuais intoxicações 
que percebemos, de irrita-
ção de pele e dor de cabeça, 
basicamente são porque 
as pessoas usaram benzina 
como solvente na pele para 
retirar a substância”, disse. 

Mandetta comentou decla-
rações de pesquisadores da 
UFRJ e da UFAL que, tendo 
por base imagens detecta-
das pelo satélite europeu 

Ao primeiro sinal de risco, a população será alertada.

Sentinel 1A, disseram ter 
identificado uma mancha de 
óleo no litoral sul da Bahia, 
com dimensão entre 200 e 

300 km². De acordo com o 
ministro, a questão já foi es-
clarecida pelo Ibama e pela 
Marinha, segundo os quais 

a imagem não seria óleo, 
mas provavelmente um fe-
nômeno meteorológico em 
atividade intensa (ABr).

O filme “O Traidor”, de 
Marco Bellocchio, abrirá a 14ª 
edição do Festival de Cinema 
Italiano, no próximo dia 19, em 
São Paulo. Será no Auditório 
Ibirapuera, marcando a pré-
-estreia do longa no Brasil. 
O evento terá a presença de 
membros do elenco, como a 
atriz Maria Fernanda Cândido, 
e representantes diplomáticos 
italianos.

Indicado pela Itália ao Oscar 
de melhor fi lme estrangeiro, 
“O Traidor” conta a história 
do mafi oso Tommaso Buscetta 
(Pierfrancesco Favino), pri-
meiro grande delator da Cosa 
Nostra e que teve sua vida 
intimamente ligada ao Brasil, 

de onde foi extraditado duas ve-
zes. Buscetta (1928-2000) era 
chefe do clã Porta Nuova e fugiu 
para o país sul-americano para 
escapar da guerra defl agrada 
pelos Corleone pelo controle 
da máfi a na Sicília. 

Em sua segunda extradição, 
decidiu colaborar com a Justiça, 
convencido pela sua terceira 
esposa, Maria Cristina de Al-
meida Guimarães (Cândido). 
“Abrir a 14ª edição do Festival 
de Cinema Italiano com o fi lme 
‘O Traidor’ é proporcionar ao 
público em primeira mão um 
dos fi lmes mais esperados para 
lançamento no Brasil”, diz a 
diretora artística do evento, 
Erica Bernardini (ANSA).

Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Cândido,

em cena de ‘O Traidor’.

Um incêndio atingiu e des-
truiu nesta quinta-feira (31) 
o Castelo de Shuri, no Japão, 
considerado um Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. 
Localizado na ilha de Okinawa, 
o Castelo de Shuri é formado 
por um prédio principal e outras 
construções. 

Grande parte do local foi 
totalmente destruída pelas 
chamas. De acordo com a 
imprensa local, os bombeiros 

da cidade de Naha foram 
acionados por volta das 2h40 
locais para conter o incêndio. 
As causas do fogo ainda são 
desconhecidas. 

O Castelo de Shuri foi cons-
truído pela Dinastia Ryukyu 
há cerca de 500 anos. Durante 
a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), também foi total-
mente destruído, mas passou 
por uma restauração em 1992  
(ANSA).

A inadimplência das empresas 
caiu 1,9% no 3º trimestre de 
2019, quando comparada com o 
trimestre anterior, já desconta-
dos os efeitos sazonais, de acordo 
com dados nacionais coletados 
pela Boa Vista. O indicador é 
um somatório dos principais 
mecanismos de apontamento de 
inadimplência empresarial, isto 
é, cheques devolvidos, títulos 
protestados e registros de débi-
tos realizados na base do SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao 
Crédito).

Na análise acumulada em 
quatro trimestres, a queda foi de 
16,1%. Já na comparação com o 
mesmo trimestre do ano anterior 
(3º trimestre de 2019 contra o 3º 

A tendência é que a inadimplência das empresas se mantenha 

baixa nos próximos meses.

Como era o imponente Castelo de Shuri, do século XIV, em Naha, 

capital da província de Okinawa, destruído pelo fogo.

Diagnóstico de câncer
O vice-presidente Hamilton Mou-

rão sancionou lei que prevê que os 
exames para diagnóstico de câncer 
devem ser realizados no prazo de 
30 dias, após a primeira suspeita do 
médico, pelo SUS. A medida foi pu-
blicada ontem (31) no DOU. O texto 
foi aprovado pelo Senado no dia 16 
de outubro e é fundamentado no fato 
de que o tempo de identifi cação da 
doença impacta no tratamento e na 
chance de cura do paciente.

Cinco partidos de oposição 
(PT, PSB, PCdoB, Psol e PDT) 
vão pedir a cassação do líder do 
PSL, deputado Eduardo Bolso-
naro (SP), por sua fala sobre a 
possibilidade de o governo edi-
tar um novo Ato Institucional nº 
5. O AI-5 foi editado em 1968, no 
período mais duro da ditadura 
militar, e resultou no fecha-
mento imediato e por tempo 
indeterminado do Congresso 
e das assembleias legislativas 
estaduais, além de suspender 
as garantias constitucionais.

Em entrevista a um canal 
de YouTube, publicada ontem 
(31), Eduardo Bolsonaro, fi lho 

Para a oposição, a declaração 

de Bolsonaro fere o decoro 

parlamentar e, por isso, 

justifi ca a cassação.

Marcio Amaro

VirginiaHouse/Reprodução

The Asahi Shimbun/Getty Images

Pa
bl

o 
Va

la
da

re
s/

A
g.

C
âm

ar
a

Houve discreto aumento no 
número de pessoas ocupadas no 
país, que chegou a 93,8 milhões 
no trimestre encerrado em se-
tembro, um aumento de 0,5% 
na comparação com o trimestre 
encerrado em junho, equivalen-
te a 459 mil pessoas, e de 1,6% 
na comparação anual. Porém, 
o contingente de pessoas que 
conseguiu trabalho no período 
está em condição de informa-
lidade, que atingiu um recorde 
da série histórica, iniciada em 
2012, chegando a 41,4% da força 
de trabalho ocupada no Brasil. 
É o que apontam os dados da 
pesquisa divulgada ontem (31), 
pelo IBGE

A taxa de desocupação caiu de 
12% para 11,8% entre o trimestre 
terminado em junho e o termina-
do em setembro, somando 12,5 
milhões de pessoas. No terceiro 
trimestre de 2018 a taxa fi cou 
em 11,9%. Essas pessoas estão 
se inserindo no mercado na con-

Empregos informais chegam a 41,4% da força de trabalho 

ocupada no país.

Martine Perret/ONU
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Informalidade no mercado de 
trabalho é recorde, aponta IBGE

anterior e de 4,3% no mesmo 
período do ano passado. Desse 
total, 4,9 milhões tem CNPJ, ou 
seja, registro como empresa, e 
19,5 milhões não têm.

Com o crescimento da informa-
lidade, os dados apontam uma 
estagnação do rendimento mé-
dio habitual, fechando o período 
analisado em R$ 2.298, ante R$ 
2.297 no trimestre anterior e 
R$ 2.295 no terceiro trimestre 
do ano passado. A diminuição 
contínua da proporção da po-
pulação ocupada que contribui 
para a Previdência, que passou 
de 62,8% no trimestre termi-
nado em junho para 62,3% no 
período terminado em setem-
bro, somando 58,5 milhões de 
pessoas. No mesmo período 
de 2018, a taxa era de 63,7%. 
O mercado de trabalho está 
mostrando recuperação, porém 
sem o “fôlego” necessário para 
retomar os patamares observa-
dos até 2014 (ABr).

dição de trabalhadores por conta 
própria e de empregados no setor 
privado sem carteira assinada.

O número de empregados que 
trabalham no setor privado sem 
a carteira assinada chegou a 11,8 
milhões de pessoas, um aumento 
de 2,9% na comparação com o 

trimestre anterior e de 3,4% em 
relação ao terceiro trimestre de 
2018. A categoria trabalhadores 
por conta própria também apre-
sentou recorde na série histórica, 
com 24,4 milhões de pessoas 
nesta condição, um aumento de 
1,2% em relação ao trimestre 

‘O Traidor’ abrirá Festival 
de Cinema Italiano em SP

Incêndio destrói 
Castelo de Shuri, 

patrimônio mundial

Inadimplência das 
empresas caiu

1,9% no 3º trimestre

Oposição pede cassação 
de Eduardo Bolsonaro 

por fala sobre AI-5
do presidente Jair Bolsonaro, 
disse que, caso haja uma radica-
lização da esquerda, a resposta 
pode ser “um novo AI-5”. Para 
o líder da oposição, deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ), a 
declaração fere o decoro par-
lamentar e, por isso, justifi ca 
a cassação. “Ele está usando 
a imunidade parlamentar para 
defender o fi m da democracia 
e da Constituição que ele jurou 
defender”, disse. O presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, 
classifi cou a fala de Eduardo 
Bolsonaro como “repugnante” 
e passível de punição. 

O líder do Psol, deputado 
Ivan Valente (SP), afi rmou que 
o partido apresentará, além do 
pedido de cassação do manda-
to, uma notícia-crime no STF. 
“Ele quer fechar o Congresso, 
ele quer violar o estado demo-
crático de direito e está pregan-
do uma ditadura”, disse. O líder 
do PSDB na Câmara, deputado 
Carlos Sampaio, afi rmou que 
a declaração é um “desatino” 
e não ajuda o País em um 
momento de discutir reformas 
estruturantes, a retomada da 
economia e o enfrentamento 
do desemprego (Ag.Câmara).

trimestre de 2018), a diminui-
ção foi ainda mais acentuada, 
de 22%. Os últimos resultados 
indicam para a manutenção dos 
baixos níveis de inadimplência 
das empresas, que no início de 
2017 começaram a registrar 
queda no acumulado em quatro 
trimestres. 

Em um primeiro momento, 
esse movimento se deveu, princi-
palmente, à restrição de crédito 
por parte das concedentes, 
mas com a gradual melhora na 
economia, as empresas regis-
traram aumento nas receitas, 
com inflação menor e juros 
em queda, fatores que têm 
colaborado para a amenização 
dos fl uxos de inadimplência. A 
tendência é que a inadimplência 
das empresas se mantenha baixa 
nos próximos meses, favorecida 
pela recuperação da economia e 
pela redução das taxas de juros. 

Um ponto de atenção, porém, é 
a mudança no mix da carteira de 
crédito, com crescimento mais 
signifi cativo dos empréstimos 
para micro, pequenas e médias 
empresas, que, historicamente, 
apresentam índices de atraso 
superiores aos das grandes 
empresas (AI/BoaVistaSCPC).


