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“A razão número 1 
pela qual as pessoas 
falham na vida é 
porque elas dão mais 
ouvidos a vizinhos, 
amigos e familiares, 
do que aos próprios 
sonhos”.
Napoleon Hill (1883/1970)
Escritor estadunidense
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A Polícia Federal (PF) 
deflagrou a Operação 
Mácula, com objetivo 

de investigar uma embarca-
ção grega suspeita de ter 
causado o derramamento 
de óleo que atingiu mais 
de 250 praias nordestinas 
brasileiras.  A embarcação 
grega teria atracado em 15 
de julho na Venezuela, onde 
ficou por três dias antes 
de seguir a Singapura, via 
África do Sul.

“O navio grego está vincu-
lado, inicialmente, à empre-
sa de mesma nacionalidade, 
porém, ainda não há dados 
sobre a propriedade do 

Empresa grega é suspeita 
do vazamento de óleo, 
diz Polícia Federal

petróleo transportado pelo 
navio identificado, o que 
impõe a continuidade das in-
vestigações”, informou a PF. 
Os dois mandados de busca 
e apreensão expedidos pela 
14ª Vara Federal Criminal de 
Natal  estão sendo cumpridos 
no Rio de Janeiro, em sedes 
de representantes e contatos 
da empresa grega no Brasil.

As investigações começaram 
em setembro e contaram com 
a participação da Marinha, do 
MPFl, do Ibama, da ANP, Uni 
Bahia, UnBa e Uni.Ceará, além 
de uma empresa privada do 
ramo de geointeligência. Dessa 
forma foi possível localizar a 

mancha inicial do óleo, a 700 
km da costa brasileira, de ex-
tensão ainda não calculada. A 
partir da localização da man-
cha inicial, foi possível estimar 
que o derramamento deve ter 
ocorrido entre os dias 28 e 29 
de julho. 

Fazendo uso de técnicas 
de geociência, foi possível 
chegar “ao único navio pe-
troleiro que navegou pela 
área suspeita”, naquela data. 
A PF solicitou diligências 
em outros países, a fim de 
obter mais dados sobre a 
embarcação, a tripulação e 
a empresa. A PF informou, 
ainda, que está realizando 

Fazendo uso de técnicas de geociência, foi possível chegar “ao único navio 

“diversos exames periciais 
no material oleoso recolhido 
em todos os estados brasi-

leiros atingidos, bem como 
exames em animais mortos, 
já havendo a constatação de 

asfixia por óleo, assim como a 
similaridade de origem entre 
as amostras” (ABr).

Dívida protestada
Desde o dia 1º de novembro, 

parceria entre a Prefeitura e os 
Cartórios de Protesto do Municí-
pio permite a emissão de boleto 
ou a transferência bancária para 
pagamento de dívidas municipais 
protestadas, inclusive multa de 
trânsito. Sistema exclusivo per-
mite quitar seus débitos e fazer o 
cancelamento do protesto em até 
dois dias úteis. Dispoível no site 
(www. protestosp.com.br). 

A cidade de Nova York proi-
birá a partir de 2022 a venda de 
foie gras. Na última quarta-feira 
(30), a medida foi aprovada 
pelo Conselho Municipal por 
42 votos a favor e 6 contrários. 
Restaurantes e empórios que 
descumprirem a nova lei po-
derão ser multados em até US$ 
2 mil (o equivalente a cerca de 
R$ 8 mil). 

O estado da Califórnia, tam-
bém nos Estados Unidos, já 
adota essa restrição, que cau-
sou a ira de chefs de cozinha e 

apreciadores da iguaria. O foie 
gras, um patê feio com fígado 
de ganso ou pato, gera polêmi-
ca devido à sua produção. Os 
animais são alimentados força-
damente até à exaustação, com 
um tubo enfi ado diretamente 
na garganta, para que o fígado 
fi que gordo.

Na França, o foie gras é consi-
derado patrimônio gastronômi-
co e cultural. Mas ativistas dos 
direitos dos animais defendem 
que o método de criação dos 
animais é cruel (ANSA).

Na França, o foie gras é considerado patrimônio

gastronômico e cultural.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) confi rmou na 
sexta-feira (1º) que sua con-
ferência climática em 2019, 
a COP25, será realizada em 
Madri, entre os dias 2 e 13 de 
dezembro. O governo da Espa-
nha havia oferecido organizar 
a Conferência das Partes da 
Convenção das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas 
em sua capital por causa da 
desistência do Chile.

“Estamos felizes em anunciar 
que o comitê da COP concordou 
que a COP25 será realizada em 
Madri, Espanha, entre 2 e 13 de 
dezembro”, diz um comunicado 
da secretária-executiva para 

Mudanças Climáticas da ONU, 
Patricia Espinosa. O evento 
aconteceria em Santiago, po-
rém o presidente Sebastián 
Piñera abriu mão do compro-
misso em função dos protestos 
que tomam as ruas do país 
desde meados de outubro. 

Madri foi oferecida pelo pri-
meiro-ministro socialista Pedro 
Sánchez, mas a cúpula pode 
acontecer em outro contexto 
político, já que a Espanha irá 
às urnas em 10 de novembro. 
Essa será a segunda eleição 
legislativa no país em 2019, uma 
vez que Sánchez não conseguiu 
maioria parlamentar para for-
mar um governo (ANSA).

Plaza Mayor, no centro de Madri.

O número de vagas tempo-
rárias no estado de São Paulo 
deve crescer 7% no comércio 
no período da Black Friday, 
em novembro, e no Natal, as 
duas principais datas para o 
comércio no fi m de ano, segun-
do pesquisa da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo. 

Os setores que devem con-
tratar mais são vestuário (lojas 
de roupa, sapatos e acessórios), 
eletrônicos, restaurantes e 
cosméticos. A previsão da 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes de Lojas (CNDL) é 
a de que até o fi m do ano sejam 
abertas 40 mil vagas tempo-
rárias a mais na comparação 
com 2018.  

“O intuito do lojista é fazer a 
contratação de 4 a cada 10 cola-

O Relatório de Emprego da 
Cadeia Produtiva da Saúde, 
divulgado na sexta-feira (1º) 
pelo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS), 
revela que os empregos formais 
na cadeia produtiva da saúde  
somaram 5,1 milhões no último 
mês de agosto, o que constitui 
uma marca inédita no país. O 
número de postos de trabalho 
no setor saúde aumentou 3,4% 
entre agosto de 2018 e igual 
mês deste ano, resultando em 
3,6 milhões de trabalhadores 
com carteira assinada na ini-
ciativa privada e 1,5 milhão de 
estatutários na saúde pública. 

O superintendente executivo 
do IESS, José Cechin, destacou 
que o setor de saúde é um bom 
gerador de emprego. “Enquan-
to a economia encolhe, o setor 
saúde expande”. No mesmo 
período, o total de postos de 
trabalho gerado na economia 
avançou 1,1%. Excluindo os 
empregos da saúde, o incre-

O número de postos de trabalho no setor saúde aumentou 3,4% 

entre agosto de 2018 e igual mês deste ano.

O vice-presidente da Repú-
blica, general Hamilton Mou-
rão, disse na sexta-feira (1º) 
aos participantes de simpósio 
sobre a Amazônia, na Câmara 
dos Deputados, que a região 
precisa ser integrada ao res-
tante do País por meio de obras 
de infraestrutura e atividades 
econômicas como a mineração. 
Mourão ressaltou que é possível 
explorar a região, respeitando 
o meio ambiente. 

“Lembro que temos uma 
enorme riqueza de potássio na 
região de Autazes (AM), que 
está há alguns anos aguardando 
a liberação. Existe a empresa 
pronta para trabalhar aquilo. E 
que signifi caria para o estado 
do Amazonas uma renda anual 
de R$ 10 bilhões e também li-
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Emprego na cadeia produtiva da saúde 
abrange 5,1 milhões de pessoas

responde por 9,1% do PIB e 
11,6% da força de trabalho no 
Brasil. “Ou seja, é um setor 
intensivo em mão de obra, em 
ocupações”. Mesmo quando o 
país inteiro perdeu empregos 
e está com 12 milhões de de-
sempregados, o investimento 
na saúde permaneceu. Esses 
investimentos, ou gastos, em 
saúde atraem empregos em 
todos os seus segmentos. “Em 
plena crise, a saúde é um setor 
que tem expandido empregos 
e a produção”.

O relatório mostra ainda 
que nos 12 meses encerrados 
em agosto passado, o saldo de 
contratados na cadeia produ-
tiva da saúde foi de 166,6 mil 
novos postos de trabalho, dado 
que presenta 36,3% dos 458,9 
mil novos empregos gerados 
no Brasil no mesmo período. 
A expectativa é de aumento da 
ocupação formal no complexo 
da saúde no Brasil como um 
todo, até o fi nal do ano (ABr).

mento registrado na economia 
como um todo atingiu 0,8%. 
O estudo inclui dados do se-
tor público, federal, estadual 
e municipal, além do setor 
privado, que inclui médicos, 
empregados de hospitais, das 
operadoras de saúde, indústria 
farmacêutica, indústria de 

equipamentos e dispositivos, 
laboratórios, clínicas, entre 
outros segmentos. 

Segundo Cechin, essa ideia 
do tamanho do emprego na 
saúde “evidencia a importân-
cia que o sistema de saúde 
tem na economia brasileira”. 
Informou que o setor saúde 

Nova York aprova lei que 
proíbe venda de foie gras

ONU confi rma Madri 
como sede da COP25

Infraestrutura e atividades 
de mineração na Amazônia

Vagas temporárias devem 
crescer 7% no comércio paulista

boradores temporários. Outro 
ponto favorável é o saque do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), que pode 
gerar um aumento nas vendas, 
uma vez que esse dinheiro extra 
pode ser considerado um valor 
a mais na conta do consumi-
dor”, explicou o presidente da 
federação, Maurício Stainoff.

Quando se avalia a região 
metropolitana de São Paulo, 
em Diadema a expectativa é 
a de aumento de 7% para as 
novas contratações. “A recolo-
cação no mercado de trabalho 
é o principal motivo da busca 
por vagas, visto que as opor-
tunidades de emprego podem 
ser maiores no Natal, seguido 
da Black Friday”, disse o pre-
sidente da entidade, Marcos 
Vicente (ABr).

bertaria o País da dependência 
de potássio para fabricação dos 
nossos fertilizantes”, afi rmou, 
ao comentar a necessidade de 
ligar a BR-163 à BR-210 para 
integrar o Amapá. O estado faz 
fronteira com a Guiana Fran-
cesa. “Não podemos permitir 
que o Amapá seja atraído para 
a França. Ele tem que estar 
aqui na nossa mão”, declarou.

O secretário de Assuntos Es-
tratégicos do governo federal, 
general Santa Rosa, disse que a 
rodovia faz parte do programa Ba-
rão do Rio Branco, de desenvolvi-
mento da Amazônia, em estudo 
no governo. O programa prevê 
também a construção de uma 
hidrelétrica no rio Trombetas e 
de uma ponte sobre o rio Ama-
zonas na cidade de Óbidos (PA). 
Em maio, movimentos indígenas 
divulgaram uma nota contra o 
programa porque, segundo eles, 
as obras afetariam seus territórios 
e unidades de conservação.

Na linha de aumentar a ati-
vidade econômica na região 
amazônica, o vice-presidente 
Mourão também questionou 
o fato de os subsídios fi scais 
para a Zona Franca de Manaus 
serem menos de 10% do total 
de R$ 200 bilhões para o País 
todo (Ag.Câmara).
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Vice-presidente 
da República, 

general
Hamilton 
Mourão.


