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“Se vives de acordo 
com as leis da 
natureza, nunca 
serás pobre; se vives 
de acordo com as 
opiniões alheias, 
nunca serás rico”.
Sêneca (.../65 d.C.)
Escritor do Império Romano

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

A economia brasileira 
consolidará o processo 
de retomada do cresci-

mento em 2020, com aumento 
de 2,5%, depois de expansão 
de 1,2% neste ano. A projeção 
foi divulgada ontem (17) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O PIB será 
puxado pela expansão do PIB 
industrial. A estimativa é que 
o setor cresça 2,8%. A ativi-
dade econômica também será 
impulsionada pelo aumento 
dos investimentos em 6,5%.

Para este ano, a previsão é 
que o PIB industrial cresça 

Brasil: com retomada
do crescimento, economia 
deve crescer 2,5% em 2020

0,7% e os investimentos, 2,8%. 
A previsão para o consumo das 
famílias é de alta de 1,9%, em 
2019, e 2,2%, em 2020. Segun-
do o estudo, a aceleração na 
economia na segunda metade 
deste ano é sinal de que haverá 
crescimento mais sólido nos 
próximos 12 meses.

Os dados mais recentes in-
dicam aumento do consumo, 
em consequência da queda da 
taxa básica de juros, a Selic, e 
da paulatina recuperação do 
mercado de trabalho.

“A garantia de que esse cres-
cimento vai se materializar é a 

continuidade das mudanças na 
economia, que vai gerar melhor 
ambiente de negócios e mais 
segurança para as empresas 
investirem mais, contratarem 
mais”, disse o gerente execu-
tivo de Política Econômica da 
CNI, Flávio Castelo Branco. Já 
o  presidente da CNI, Robson 
Andrade, afi rmou que todas 
as políticas públicas ajudam 
na recuperação da economia. 
“A maior disponibilização de 
recursos para a sociedade, um 
programa de construção, tudo 
isso gera uma recuperação 
segura, mas lenta”. 

A aceleração na economia na segunda metade deste ano é sinal de que haverá

crescimento mais sólido nos próximos 12 meses.

A empresa aeroespacial ame-
ricana Boeing anunciou a sus-
pensão da produção do avião 
737 MAX, que foi impedido de 
voar em todo o mundo após 
dois acidentes fatais em pouco 
mais de quatro meses. Por meio 
de uma nota, a multinacional 
disse que a paralisação será 
temporária e entrará em vigor 
a partir de janeiro. Segundo a 
Boeing, não haverá demissões 
por conta da suspensão.

“O retorno em segurança 
do 737 MAX continua sendo 
nossa prioridade”, declarou a 
empresa, que em abril já havia 
reduzido a produção do mo-
delo em 19%, passando de 52 
para 42 aeronaves por mês. A 
suspensão parecia destinada a 
durar pouco, mas os 383 aviões 

já entregues pela Boeing não 
operam desde março, e não 
se sabe quando eles voltarão 
aos céus. A companhia aérea 
American Airlines acredita que 
não retomará seu uso antes de 
março de 2020.

As operações do 737 MAX 
foram suspensas após a queda 
de um jato da Ethiopian Airlines 
ter matado 157 pessoas perto 
de Adis Abeba, na Etiópia, em 
10 de março deste ano. Antes 
disso, no dia 29 de outubro de 
2018, um acidente parecido 
com a Lion Air já havia custado 
as vidas de 189 indivíduos na 
Indonésia. Há indícios de que os 
computadores de bordo fi zeram 
o sistema de segurança do avião 
forçar seu nariz para baixo logo 
após a decolagem (ANSA).

Aviões 737 MAX parados em pátio da Boeing em Seattle, nos EUA.

O prefeito de um vilarejo 
do centro da Itália está sendo 
investigado pelo Ministério 
Público por suspeita de rece-
ber propina de brasileiros para 
facilitar o reconhecimento da 
cidadania por direito de sangue 
(jus sanguinis). O inquérito 
tem como alvos 17 pessoas, 
incluindo Lino Nicola Gentile, 
governante de Castel del Giu-
dice, município de cerca de 300 
habitantes situado na região 
de Molise; e ex-dirigentes de 
Pratola Peligna, de 7,4 mil 
moradores, na vizinha Abruzzo.

A hipótese do MP de Isernia é 
de que os investigados tenham 
montado uma organização 
que recebia dinheiro e outros 
benefícios de brasileiros para 
certifi car a cidadania jus san-
guinis, mesmo na ausência da 
documentação prevista em 
lei. Segundo o inquérito, cada 

candidato pagava 300 euros às 
autoridades, além de cestas de 
Natal e caixas de vinho, enquan-
to intermediários recebiam até 
3 mil euros pelo serviço.

De acordo com dados do 
Ministério do Interior, os brasi-
leiros respondem por 85% dos 
pedidos de reconhecimento de 
cidadania jus sanguinis feitos 
em solo italiano em 2017: 7.014, 
de um total de 8.252 - os núme-
ros excluem os procedimentos 
feitos pela rede consular.

Para realizar o reconheci-
mento na Itália, é preciso fi xar 
residência no país durante a 
tramitação do requerimento, 
que pode levar alguns meses. 
Diversas investigações já leva-
ram até à revogação das cidada-
nias de centenas de brasileiros 
por corrupção e irregularidades 
na certifi cação da residência 
(ANSA).

Nove crianças morreram ou 
foram mutiladas por dia no 
Afeganistão nos nove primei-
ros meses deste ano, segundo 
dados da Unicef divulgados 
ontem (17), que apontam para 
um aumento de 11% do número 
de vítimas em relação a 2018. 
Entre janeiro e fi m de setem-
bro morreram 631 menores e 
fi caram feridos outros 1.830, 
informou essa organização, 
chamando a atenção para “a 
tragédia” de um país envolvido 
em confl itos há mais de quatro 
décadas.

O número de vítimas repre-
senta um crescimento de 11% 
face ao mesmo período do 
ano passado, de acordo com 
o segundo relatório especial 
dedicado ao tema, publicado 
em Cabul 12 anos depois do 

primeiro. “O ano 2018 foi de-
clarado como o pior para as 
crianças no Afeganistão, mas 
o número de crianças mortas e 
feridas entre junho e setembro 
já representa 94% do total de 
2018. É inaceitável”, denunciou 
o representante do Unicef no 
Afeganistão, Aboubacar Kam-
po, durante entrevista coletiva.

A responsabilidade pelo 
aumento de vítimas deve-se, 
por um lado, a um pico dos ata-
ques suicidas, e, por outro, aos 
confrontos frequentes entre 
militares pró-governamentais 
e os talibãs e outros grupos in-
surgentes que operam naquele 
país asiático. Numa década, 
entre 2009 e 2018, o confl ito 
armado no Afeganistão causou 
a morte de 6.500 crianças e dei-
xou 15 mil feridos (RTP/ABr).

A tragédia de um país envolvido em confl itos há mais

de quatro décadas.

A Anvisa aprovou ontem (17) 
um novo conjunto de regras que 
visa banir o uso e o consumo 
de gorduras trans até 2023. A 
nova norma será dividida em 3 
etapas. A primeira será a limi-
tação da gordura na produção 
industrial de óleos refi nados. O 
índice de gordura trans nessa 
categoria de produtos será de, 
no máximo, 2%. Essa etapa tem 
um prazo de 18 meses de adap-
tação, e deverá ser totalmente 
aplicada até 1º de julho de 2021.

A data também marca o início 
da segunda etapa, mais rigoro-
sa, que limita a 2% a presença 
de gorduras trans em todos os 
gêneros alimentícios. A medida 
deverá “ampliar a proteção à 
saúde, alcançando todos os 
produtos destinados à venda 
direta aos consumidores”. A 
restrição da segunda fase será 
aplicada até 1º de janeiro de 

Gordura trans é geralmente usada em frituras comercializadas 

em lanchonetes e restaurantes.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) proferiu 110.965 
decisões ao longo de 2019. 
Ainda que o total seja  menor 
que as 124.975 decisões de 
2018, foi um resultado sufi-
ciente para a Corte atingir o 
menor estoque de processos 
à espera de julgamento dos 
últimos 20 anos. “Foi um ano 
difícil e os números compro-
vam isso”, disse ontem (17) o 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, que assumiu o 
cargo em 2018.

Uma das explicações para 
o menor número de decisões 
proferidas foi a ênfase nos jul-

“Nenhuma Corte constitucional do mundo julga tamanho 

número de processos”, afi rmou Toffoli.

Capital da Mediunidade 
A Comissão de Educação e Cul-

tura do Senado aprovou ontem (17) 
um projeto que confere ao municí-
pio de Pedro Leopoldo o título de 
‘Capital Nacional da Mediunidade’. 
A cidade foi a escolhida porque ali 
nasceu o médium Chico Xavier, 
em 1910. A última casa em que o 
médium viveu na cidade, antes de 
se mudar para Uberaba, foi trans-
formada em um memorial e recebe 
milhares de turistas anualmente.

EPA

Comune di Castel del Giudice

Mohammad Ismail/Reuters
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Para a confederação, as refor-
mas implementadas em 2019, 
sobretudo a da Previdência, têm 
contribuído para um ambiente 
mais propício ao aumento do 
investimento, da produção e 
do consumo. Entretanto, a 

entidade defende “maior ce-
leridade e ambição na agenda 
pró-competitividade, com forco 
na reforma tributária”. Outra 
indicação é que sejam feitas 
reformas adicionais para con-
ter o crescimento dos gastos 

públicos e promover equilíbrio 
fi scal duradouro. “Só a refor-
ma dos impostos federais já é 
uma grande vantagem. Uma 
reforma federal vai induzir 
os estados a irem no mesmo 
sentido”, afi rmou (ABr).

Anvisa aprova regras para banir o 
consumo de gorduras trans até 2023

sejáveis nos produtos fi nais. A 
gordura trans está associada 
ao aumento do colesterol ruim 
(LDL) e degradação do coles-
terol bom (HDL). Segundo a 
Anvisa, há provas concretas 
de que o consumo de gordura 
trans acima de 1% do valor 
energético total dos alimentos 
aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares. 

A agência informou ainda 
que, em 2010, a média de 
consumo de gorduras trans 
pelos brasileiros em alimentos 
industrializados girava em tor-
no de 1,8% - valor considerado 
perigoso. Segundo a OMS, a 
gordura trans foi responsável 
por 11,5% das mortes por 
doenças coronárias no Brasil 
naquele ano, o equivalente a 
18.576 óbitos em decorrência 
do consumo excessivo do óleo 
(ABr).

2023 - período que marca o 
início da terceira fase e o ba-
nimento total do ingrediente 
para fi ns de consumo. 

Presente principalmente em 

produtos industrializados, a 
gordura trans - ou ácido graxo 
trans, na nomenclatura técni-
ca - é usada para para eliminar 
odores desagradáveis e inde-

Unicef: 9 crianças são 
mortas ou mutiladas 

por dia no Afeganistão

Boeing suspende produção 
do avião 737 MAX

Supremo proferiu
quase 111 mil

decisões em 2019

Itália investiga novo 
esquema de cidadania 

para brasileiros

gamentos colegiados, ou seja, 
pelas turmas e pelo plenário. 
Mais complexas, essas decisões 
exigem mais tempo e atenção 
dos ministros. Este ano, as 
decisões colegiadas somaram 
16.600 dos 110.965 processos 
julgados - um resultado 18% 
maior que as 14.508 decisões 
colegiadas registradas em se-
tembro de 2018.

“Nenhuma Corte constitu-
cional do mundo julga tama-
nho número de processos”, 
afi rmou Toffoli. Ele atribuiu à 
modernização administrativa, 
ao aprimoramento da gestão 
do acervo de processos e à 
ampliação do plenário virtual, 
entre outros fatores, a redução 
do número de processos em 
tramitação entre o fi m de 2018 
e dezembro de 2019: de 38.533 
para 30.662.

“Vamos continuar dando 
cabo deste acervo, que é imen-
so”, declarou o presidente do 
STF, destacando que o “avan-
ço no sentido da efi ciência” 
ocorreu apesar da redução do 
orçamento da Corte: 20% se 
comparado a 2009 (ABr).

Vista de 

Castel del 

Giudice, 

em Molise, 

centro da 

Itália.


