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“Se os porcos 
pudessem votar, o 
homem com o balde 
de lavagem sempre 
seria eleito, não 
importa quantos 
porcos já houvesse 
abatido”.
Orson Scott Card (1951) 
Escritor norte-americano 
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A Associação Nacional 
dos Fabricantes de 
Veículos Automoto-

res (Anfavea) estima que 
o setor registre, este ano, 
um aumento de 9,4% na 
venda de veículos novos. 
A projeção é de que 3,05 
milhões de unidades, entre 
automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus 
sejam licenciados. No ano 
passado, o volume foi de 
2,79 milhões.

Quanto às exportações, 
a perspectiva é de recuo. 
Para 2020, a remessa deve 
se aproximar de 381 mil 
veículos, ante os 428 mil 

Anfavea estima aumento 
de 9,4% na venda de 
veículos novos este ano

registrados no ano passado. 
“Ainda é lento, mas a gente 

tá vendo alguns sinais, e 
isso pode ajudar a retomar 
o consumo”, disse o pre-
sidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes. “Estamos 
muito conservadores com a 
exportação. A gente não está 
vendo, pelo menos a curto 
prazo, a retomada”, acres-
centou, argumentando que 
o país “é muito dependente 
da Argentina” em relação à 
comercialização no exterior 
e que não vê nada que possa 
tornar o cenário mais favo-
rável nesse sentido.

Segundo Moraes, o Brasil 

tem chances de se esta-
belecer como sexto maior 
mercado automotivo, este 
ano. Ao avançar no ranking, 
em que ocupa o oitavo lugar, 
ultrapassaria a França e o 
Reino Unido.

Em relação à produção 
para este ano, o volume 
deve chegar a 3,16 milhões. 
Em 2019, as montadoras 
fabricaram 2,94 milhões de 
unidades. A alta é de 7,3%, 
nesse caso.

No que concerne a máqui-
nas agrícolas e rodoviárias, 
as vendas internas devem 
subir 2,9%, enquanto se cal-
cula uma elevação de 1% nas 

exportações. No ano que se 
encerrou, constatou-se uma 
expansão de 8,6% nos licen-
ciamentos de autoveículos, 

que bateram a marca de 
2,57 milhões. De 2018 para 
2019, a baixa na produção 
e nas vendas provocou um 

A projeção é de que 3,05 milhões de unidades, entre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus sejam licenciados.

encolhimento de 3,7% nas 
vagas de emprego do setor, 
passando de 130,5 mil para 
125,6 mil (ABr).

News@TI

TeamViewer apresenta solução Pilot 
com Realidade Aumentada

@A empresa alemã TeamViewer, líder global em soluções seguras 
de conectividade remota, estará na CES 2020, onde apresentará 

o TeamViewer Pilot, a mais rápida, segura e intuitiva tecnologia do 
mercado para assistência remota alimentada por Realidade Aumentada 
(RA). A TeamViewer estará no Booth 1466 na Consumer Electronics 
Show (CES), até 10 de janeiro, em Las Vegas, Estados Unidos. O novo 
TeamViewer Pilot permite que até leigos possam ajudar seus amigos 
e familiares com problemas cotidianos relacionados a computadores, 
impressoras e outros gadgets domésticos usando suporte remoto ali-
mentado por Realidade Aumentada.    Leia mais na página 2

Lei da Liberdade 
Econômica e 
desburocratização

Por Eduardo Moisés

Contábil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou 
em sua conta no Facebook que o Congresso precisa avançar com as 
reformas estruturais no Brasil. Essas reformas, segundo ele, não são 
apenas econômicas, mas também sociais e têm o objetivo de tornar 
o País menos desigual.

“A reforma tributária é a mais importante para o crescimento eco-
nômico e para destravar a economia do País. Defendo a simplificação 
do sistema tributário brasileiro, que atualmente é confuso e com 
excessivas leis. Essa reforma, ao simplificar o sistema, vai diminuir o 
desequilíbrio existente hoje. A sociedade continua pagando muitos 
impostos, e os serviços públicos continuam piorando. Isso precisa 
mudar”, afirmou Maia.

A reforma administrativa, por outro lado, não virá para reduzir 
salários, disse o presidente. “É uma reforma para garantir serviços 
públicos de qualidade aos brasileiros, principalmente em educação e 
saúde. Com boas regulações e o controle das contas públicas, o Brasil 
atrairá investimentos e vai gerar empregos, sem precisar passar pela 
crise que outros países vivem na América do Sul” (Ag.Câmara).

Maia defende reformas

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (7) que o Brasil 
pretende manter as relações 
comerciais com o Irã e afir-
mou que repudia o terroris-
mo. “Nós repudiamos o terro-
rismo em qualquer lugar do 
mundo e ponto final. Temos 
comércio com o Irã e vamos 
continuar esse comércio”, 
disse. Na semana passada, o 
governo brasileiro manifestou 
seu apoio “à luta contra o 
flagelo do terrorismo”. 

A nota do Ministério das 
Relações Exteriores foi di-
vulgada um dia após a ação 
ordenada pelo presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ter matado Qassem 
Soleimani, principal general 
iraniano e  segundo homem 
mais poderoso do governo 
iraniano. O Itamaraty, entre-
tanto, não comentou a morte 
do general iraniano, mas 
condenou o ataque à embai-
xada dos Estados Unidos em 
Bagdá, ocorrido dias antes.

Nesta semana, o Ministério 
das Relações Exteriores do 
Irã convocou os representan-
tes diplomáticos brasileiros a 
comparecerem à chancelaria 
iraniana para explicar o teor 

“Nós repudiamos o terrorismo 
em qualquer lugar do mundo”, 

disse Bolsonaro.

Doador de chuteiras
Quem doar chuteiras em bom esta-

do poderá entrar de graça no Museu 
do Futebol, neste mês de janeiro. 
A campanha ‘Chuteira para Todos’, 
pretende destinar as chuteiras doadas 
para 14 organizações esportivas de 
favelas, comunidades ribeirinhas e 
indígenas dos estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro e das regiões do 
Tapajós e do Xingu. Podem ser doadas 
chuteiras para qualquer tipo de piso - 
grama, salão ou society -, desde que 
estejam em bom estado. 
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Paulo Whitaker/Folhapress/reprodução

Com os rendimentos com-
prometidos por causa da 
queda dos juros, o interesse 
na caderneta de poupança 
diminuiu em 2019. No ano 
passado, os investidores de-
positaram R$ 13,23 bilhões 
a mais do que sacaram na 
aplicação, informou ontem 
(7) o Banco Central. Isso re-
presenta queda de 65,2% em 
relação à captação líquida 
(depósitos menos retiradas) 
de R$ 38,26 bilhões registra-
da em 2018. 

A maior parte da captação 
líquida ocorreu em dezem-
bro. Os investidores depo-
sitaram na caderneta R$ 
17,21 bilhões a mais do que 
retiraram, compensando a 
retirada líquida em outros 
meses. Esse foi o melhor 

Com a queda dos juros o interesse na caderneta de poupança 
diminuiu.

G
et

ty
 Im

ag
es

/iS
to

ck
ph

ot
o/

R
ep

ro
du

çã
o

Com as temperaturas 
elevadas do verão, os idosos 
devem redobrar os cuidados 
para evitar problemas de 
saúde comuns nesta época 
do ano, como a desidrata-
ção e a hipertermia, que é 
o aumento da temperatura 
corporal devida ao calor 
externo. Com o processo 
de envelhecimento, a quan-
tidade de água no corpo do 
idoso diminui assim como a 
sensação de sede e a capa-
cidade de transpiração. 

A maior exposição ao calor 
pode levar à desidratação, e 
o indivíduo pode perder sais 
minerais. Por isso, é impor-
tante não só beber líquidos, 
mas também consumir 
legumes, frutas e verduras 
para repor os sais perdidos 
na transpiração. Segundo 
a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), entre os sinais de 
que o corpo está desidratado 
estão lábios e língua secos 
e redução da quantidade 
de urina. 

Também podem ser ob-
servadas alterações como 
confusão mental, dor de 

A maior exposição ao calor 
pode levar à desidratação.
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Negócios em Pauta

Cursos de Música
O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de 
música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos 
incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro. 
Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 
Cultura do Estado, possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e 
no litoral paulista. Por ano são atendidos cerca de 50 mil alunos. Para 
mais informações acesse (www.projetoguri.org.br/matriculas/).   Leia mais na página 3

Gustavo Morita

Captação líquida da poupança caiu 
65,2% no ano passado

os investidores passaram a 
retirar dinheiro da cader-
neta para cobrir dívidas, 
em um cenário de queda 
da renda e de aumento de 
desemprego.

Com a Selic em 4,5% ao 
ano, o investimento está 
cada vez rendendo menos. 
De janeiro a dezembro, a 
aplicação rendeu 4,26%. 
Caso a inflação em 2019 fe-
che em 4,13%, conforme as 
previsões do Boletim Focus, 
a poupança terá rendido 
apenas um pouco mais que 
a inflação no ano passado. 
Com a atual fórmula de 
rendimento, a poupança 
renderá 3,15% em 2020, 
caso a Selic permaneça em 
4,5% ao longo de todo este 
ano (ABr).

resultado para meses de de-
zembro desde 2017, quando 
a poupança tinha registrado 
captação líquida de R$ 19,37 
bilhões. Por causa do paga-
mento do décimo terceiro, o 
último mês do ano tradicio-
nalmente registra depósitos 

elevados na poupança. 
Até 2014, os brasileiros 

depositavam mais do que 
retiravam da poupança. 
Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 

Idosos devem redobrar os 
cuidados durante o verão

Brasil quer manter relações 
comerciais normais com Irã

da nota divulgada no último 
dia 3. A convocação foi aten-
dida pela encarregada de 
Negócios do Brasil em Teerã, 
Maria Cristina Lopes.

Bolsonaro esteve reunido 
com o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo, e com 
os comandantes das Forças 
Armadas, no Ministério da 
Defesa. Em conversa rápida 
com jornalistas, Azevedo 
disse que a pauta do encontro 
foi aberta e que conversaram 
sobre a conjuntura interna-
cional, regional e nacional, 
mas não especificou o que foi 
tratado sobre as relações com 
o Irã (ABr).

cabeça, tonturas, fadiga e 
mal-estar. De acordo com a 
entidade, sintomas de alerta 
para hipertermia são contra-
turas musculares, náuseas, 
vômitos, dor de cabeça, fra-
queza, tonturas e até mesmo 
convulsões. O presidente da 
SBGG, Carlos André Uehara, 
explica que uma das compli-
cações decorrentes do calor 
é a pressão cair repentina-
mente, o que aumenta o 
risco de quedas e traumas, 
que podem ser muito sérios 
em idosos.

Entre as recomendações, 
o médico geriatra aponta 
tomar água e sucos pelo 
menos um litro por dia, 
alimentação leve e atenção 
redobrada com os alimentos 
que podem se deteriorar 
mais rapidamente e levar a 
uma intoxicação alimentar, 
com diarreia e vômitos que 
pioram o quadro de desidra-
tação (ABr).    

Leia na página 7


