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CULTURA GERAL: FATOS POLÍTICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO BRASIL E DO 
MUNDO OCORRIDOS NOS ANOS DE 2014 A 2020 DIVULGADOS NA MÍDIA NACIONAL 
E INTERNACIONAL.ATUALIDADES NOS ASSUNTOS RELACIONADOS COM ECONOMIA, 
ECOLOGIA, HISTÓRIA, POLÍTICA, MEIO AMBIENTE, JUSTIÇA, SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE, 
CULTURA, RELIGIÃO, QUALIDADE DE VIDA, ESPORTES, TURISMO, GEOREFERENCIAMENTO, 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS, DO MUNICÍPIO, DO ESTADO, DO BRASIL E DO 
MUNDO.NOTÍCIAS EM GERAL DA ATUALIDADE

POLÍTICA

Posse de Jair Messias Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro (PSL), 63, tomou posse como o 38º presidente do Brasil às 15h15 desta terça-feira (1º/01/19), 
em cerimônia no Congresso Nacional, para o mandato entre 2019 e 2022. Emocionado, ele acompanhou a execução 
do Hino Nacional antes de fazer o juramento constitucional e assinar o termo de posse. Em seguida, fez seu primeiro 
discurso no novo cargo. Às 16h35, teve início o cerimonial rumo ao Palácio do Planalto. Após descer a rampa do Con-
gresso ao lado dos presidentes do Senado, Eunicio Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Bolsonaro 
ouviu novamente o Hino e passou as tropas em revista. Às 17h01, após subir a rampa do Planalto acompanhado da 
primeira-dama, Michelle, do vice, Hamilton Mourão e da mulher dele, Paula, Bolsonaro recebeu a faixa presidencial das 
mãos do agora ex-presidente Michel Temer (MDB).

Fonte:
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/01/01/bolsonaro-posse-presidente.htm

MP de Bolsonaro reorganiza ministério e dá superestrutura a Moro e Guedes

Nas primeiras horas de seu governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou três atos nesta terça-feira (01/01/19): 
uma medida provisória que determina a estrutura do novo governo e um decreto que estabelece o novo valor do salá-
rio mínimo (R$ 998) e a nomeação de 21 dos 22 ministros do novo governo.  A medida provisória publicada em edição 
extraordinária do Diário Oficial “estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Minis-
térios”, oficializando fusões, extinções e transferências de órgãos e a criação da superestrutura das pastas comandadas 
por Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Paulo Guedes (Economia).

De acordo com a medida, os seguintes órgãos integram a Presidência da República: Casa Civil, secretaria de Gover-
no, secretaria-geral, o gabinete pessoal do presidente, o gabinete de Segurança Institucional e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais. Também integram a Presidência da República, mas como órgãos de assessoramento, 
o Conselho de Governo, o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho do Programa de Parcerias de Investi-
mentos da Presidência da República, o Advogado-Geral da União e a assessoria especial do presidente. A Presidência 
também conta com dois órgãos de consulta: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 

Os ministérios são 16: Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cidadania; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações; Defesa; Desenvolvimento Regional; Economia; Educação; Infraestrutura; Justiça e Segurança Pública; Meio 
Ambiente; Minas e Energia; Mulher, Família e Direitos Humanos; Relações Exteriores; Saúde; Turismo; e a Controlado-
ria-Geral da União. De acordo com a nova organização, também possuem o status de ministros de Estado o chefe da 
Casa Civil da Presidência da República; o chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República; o chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência da República; o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; o 
advogado-geral da União; e o presidente do Banco Central.

Fonte: 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/01/01/bolsonaro-moro-guedes-ministerio-governo-me-

dida-provisoria-primeiro-ato.htm

Flávio Bolsonaro: entenda as suspeitas e o que o senador eleito diz sobre elas 

Filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) se tornou o centro das 
atenções da família depois que veio à tona, em dezembro de 2018, um relatório do Coaf (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda, sobre movimentação financeiras atípicas feitas por seu então 
assessor parlamentar, Fabricio Queiroz.

Além disso, Flávio também é investigado por ter ocupado um cargo comissionado na Câmara dos Deputados en-
quanto fazia estágio e faculdade no Rio.
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Já no dia 22 de janeiro, uma nova operação do MP 
contra 13 suspeitos de envolvimento com milícias trou-
xe novamente o nome o nome do primogênito de Jair 
Bolsonaro aos holofotes: Flávio Bolsonaro empregou em 
seu gabinete parentes do ex-capitão da PM Adriano Ma-
galhães da Nóbrega, acusado de comandar milícias no 
Rio de Janeiro.

Caso Queiroz 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda que atua 
na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, pro-
duziu um relatório de inteligência financeira que sinali-
za movimentações atípicas de diversas pessoas ligadas 
à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Entre 
elas, Fabricio Queiroz, um policial militar aposentado que 
foi motorista e segurança de Flávio Bolsonaro e é amigo 
do presidente Jair Bolsonaro desde os anos 1980.

A investigação do Ministério Público Federal, um des-
dobramento da Operação Lava Jato, buscava identificar 
movimentações suspeitas que poderiam estar relaciona-
das a pagamento de propina a deputados em troca de 
apoio ao governo de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro.

Fonte:
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/01/25/

flavio-bolsonaro-entenda-quais-sao-as-suspeitas-e-o-
-que-o-senador-eleito-diz-sobre-elas.htm

Presidência divulga balanço de ações do primeiro 
mês de governo

O governo federal divulgou hoje (31/1/19) o balanço 
de um mês de trabalho. Em uma nota, divulgada pela 
assessoria da Presidência da República, foram destaca-
das 15 ações. Dentre elas, a proposta de reforma da Pre-
vidência que, segundo integrantes do governo federal, 
está em fase final de elaboração e será apresentada no 
Congresso em fevereiro.

A reforma da Previdência será destaque também da 
mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso 
Nacional, que será lida no próximo dia 4/2/19. Nela, o 
presidente ressaltará a necessidade de mudar o sistema 
atual.

A nota do Palácio do Planalto lembra que em janeiro 
foi assinada a medida provisória para combater fraudes 
na Previdência. O texto altera regras de concessão de 
benefícios, como auxílio-reclusão, pensão por morte e 
aposentadoria rural. Além disso, prevê a revisão de uma 
série de benefícios e “processos com suspeitas de irregu-
laridades” concedidos pelo Instituto Nacional de Seguri-
dade Social (INSS). Segundo o governo federal, a MP vai 
gerar uma economia de R$ 9,8 bilhões nos primeiros 12 
meses de vigência.

Fonte: 
http://agenciabrasil .ebc.com.br/politica/noti-

cia/2019-01/presidencia-divulga-balanco-de-acoes-do-
-primeiro-mes-de-governo

Populistas anunciam aliança europeia de extrema 
direita

Os partidos populistas de direita Alternativa para a 
Alemanha (AfD) e Liga, da Itália, anunciaram nesta se-
gunda-feira (08/04/19) que pretendem formar um novo 
bloco no Parlamento Europeu junto com outras legendas 
eurocéticas e de extrema direita.

O novo grupo deve se chamar Aliança Europeia de 
Pessoas e Nações (EAPN), afirmou Jörg Meuthen, um dos 
líderes da AfD, em coletiva de imprensa ao lado do líder 
da Liga, o ministro do Interior e vice-primeiro-ministro 
italiano, Matteo Salvini, em Milão.

Meuthen, que também é o principal candidato da AfD 
para as eleições europeias de maio deste ano, afirmou que 
o encontro em Milão foi um “sinal de partida para algo 
novo”. Ele viajou à Itália a convite de Salvini, que também 
lançou sua campanha para o Parlamento Europeu.

Meuthen enfatizou que, no futuro, os nacionalistas de 
direita não estariam mais fragmentados, mas unidos. O 
desejo do grupo é promover a concessão de mais poderes 
aos Estados-membros e reduzir a influência de Bruxelas.

“Queremos reformar a União Europeia (UE) e o Par-
lamento Europeu, sem destruí-los. Queremos trazer mu-
danças radicais”, disse Meuthen.

Líderes dos direitistas Partido Popular Dinamarquês 
e Finns, da Finlândia, também participaram do encon-
tro organizado por Salvini. A Rassemblement National 
(Agrupamento ou Comício Nacional, a antiga Frente Na-
cional), de Marine Le Pen, e o Partido da Liberdade da 
Áustria também devem se juntar à EAPN, embora não 
tenham participado da reunião desta segunda-feira.

“A ideia é deixar de ter uma Europa centralizada e co-
mum para todos, mas devolver o poder aos parlamentos 
nacionais para criar uma cooperação honesta entre Esta-
dos iguais e abandonar a perigosa utopia dos Estados uni-
dos da Europa”, disse Marco Zanni, porta-voz de assuntos 
estrangeiros da Liga, à agência de notícias alemã DPA.

Meuthen defendeu uma “proteção poderosa” das 
fronteiras externas da UE e a supressão da “migração ile-
gal”.

Na Itália, o discurso de Salvini contra a imigração ile-
gal e o lema de “primeiro os italianos” seduziu eleitores. 
Agora, ele quer conquistar com a suas ideias também as 
instituições europeias.

“Fazemos parte de famílias políticas distintas, mas o 
importante é que estamos promovendo alianças, esta-
mos trabalhando para tornar realidade um novo sonho 
europeu, ainda que para alguns em Bruxelas isso seja um 
pesadelo”, afirmou Salvini.

Atualmente, há três grupos de extrema direita e eu-
rocéticos no Parlamento Europeu: o Europa da Liberdade 
e da Democracia Direta, da AfD; os Conservadores e Re-
formadores Europeus, que incluem o Partido Lei e Justiça 
(PiS), da Polônia; e o Europa das Nações e da Liberdade, 
da Liga e de Le Pen.

(Fonte:https://www.dw.com/pt-br/populistas-
-anunciam-alian%C3%A7a-europeia-de-extrema-direi-
ta/a-48253448)
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STF proíbe privatização de estatais sem aval do 
Congresso, mas permite venda de subsidiárias

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quin-
ta-feira (6/6/19) que o governo federal não pode vender 
estatais sem aval do Congresso Nacional e sem licitação 
quando a transação implicar perda de controle acionário.

Na terceira sessão de julgamento do tema, a maioria 
dos magistrados da Suprema Corte permitiu vendas sem 
autorização do parlamento somente para as empresas 
estatais subsidiárias. A decisão também vale para gover-
nos estaduais e prefeituras.

Uma empresa subsidiária é uma espécie de subdivi-
são de uma companhia, encarregada de tarefas especí-
ficas no mesmo ramo de atividades da “empresa-mãe”. 
A Petrobras, por exemplo, tem 36 subsidiárias, como a 
Transpetro e a BR Distribuidora; a Eletrobras, 30; e o Ban-
co do Brasil, 16.

O governo federal tem, segundo o Ministério da Eco-
nomia, 134 estatais, das quais 88 são subsidiárias.

Fonte:
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/06/st-

f-julgamento-privatizacao-estatais.ghtml

ECONOMIA

Renault-Nissan-Mitsubishi: conheça a aliança cria-
da pelo brasileiro Carlos Ghosn

A repercussão mundial da prisão do brasileiro Carlos 
Ghosn está muito ligada ao fato de ele ser o homem de 
frente não só da Nissan, onde é membro do conselho, 
mas de 3 grandes montadoras, comandando a chamada 
Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.

Juntas, elas venderam 10,6 milhões de carros no mun-
do em 2017, reivindicando o posto de número 1 sobre o 
grupo Volkswagen.

Ghosn foi preso sob suspeita de sonegação e fraude 
fiscal. O executivo não declarou mais de 5 bilhões de ie-
nes (o equivalente a R$ 167,4 milhões) de seu pagamento 
como presidente na Nissan. As fraudes fiscais ocorreram 
entre 2010 e 2015.

A Nissan não é dona da Renault, nem vice-versa. Po-
rém, são mais do que parceiras: as duas montadoras têm 
parte das ações uma da outra, mas nunca houve uma 
fusão. (...)

Na prática, elas dividem conhecimentos em engenha-
ria, pesquisa e desenvolvimento, partes da produção e 
têm investimentos comuns. Isso resulta em menos gas-
tos para ambas, uma bandeira de Ghosn, que chegou a 
ser apelidado de “cost-killer” (“cortador de custos”) na 
Nissan.

Fonte
:https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/11/21/re-

nault-nissan-mitsubishi-conheca-a-alianca-criada-pelo-
-brasileiro-carlos-ghosn.ghtml

Ministério da Economia reduziu 2,9 mil cargos em 
comissão

A fusão de quatro antigos ministérios – Fazenda; Pla-
nejamento; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e par-
te da estrutura do Trabalho – gerou a redução de 2,9 mil 
cargos. O novo quadro dos cargos em comissão e das 
funções de confiança entrou em vigor hoje (30/01/19).

A economia em dinheiro não foi informada. Os fun-
cionários serão dispensados amanhã (31/01/19). De 
acordo com a pasta, foi necessário um período de transi-
ção em janeiro para não demitir todos os comissionados 
de uma vez e afetar a continuidade do ministério.

Nos últimos 28 dias, o Ministério da Economia ado-
tou medidas para alocar os servidores dentro da nova 
estrutura, publicar os atos de nomeação e definir a cor-
respondência entre as funções dos órgãos extintos e do 
novo ministério.

A adequação dos espaços físicos está em andamento 
e levará vários meses. Segundo o Ministério da Econo-
mia, os servidores deverão permanecer no local onde 
desempenham suas funções. Pela nova estrutura, a pasta 
funciona em cinco prédios da Esplanada dos Ministérios.

Segundo o Ministério da Economia, a fusão permitiu 
a redução de 243 cargos de Direção e Assessoramento 
Superior (DAS), 389 funções comissionadas do Poder 
Executivo (FCPE) e mais 2.355 funções gratificadas, tota-
lizando 2.987 cargos extintos.

Agora, o Ministério da Economia tem 3.612 cargos 
comissionados distribuídos da seguinte forma: 1.569 
cargos de DAS e 2.043 Funções Comissionadas do Poder 
Executivo (FCPE). Essas últimas só podem ser ocupadas 
por servidores concursados.

Ao todo, sete Secretarias Especiais compõem o pri-
meiro escalão do ministério: Fazenda; Receita Federal; 
Previdência e Trabalho; Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais; Desestatização e Desinvestimento; Pro-
dutividade, Emprego e Competitividade; e Desburocra-
tização, Gestão e Governo Digital, além da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional.

Cada uma das Secretarias Especiais tem pelo menos 
duas secretarias, como a Secretaria de Previdência e a 
Secretaria de Trabalho, que integram da Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho. Responsável por herdar as 
atividades do antigo Ministério da Fazenda e parte das 
atividades dos antigos Ministérios do Planejamento e do 
Trabalho, a Secretaria Especial de Fazenda tornou-se a 
divisão com mais órgãos, com quatro secretarias, cinco 
subsecretarias e dois departamentos.

Entre as atribuições do Ministério da Economia, estão 
a administração financeira e a contabilidade pública, a 
desburocratização, a gestão e o governo digital, a fiscali-
zação e o controle do comércio exterior, a previdência e 
as negociações econômicas e financeiras com governos, 
organismos multilaterais e agências governamentais.

Fonte: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noti-

cia/2019-01/ministerio-da-economia-reduziu-29-mil-
-cargos-em-comissao
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Governo informa que neste ano não haverá horá-
rio de verão

O porta-voz da Presidência da República, Otávio 
Rêgo Barros, informou nesta sexta-feira (5/4/19) que não 
haverá horário de verão neste ano.

Inicialmente, Rêgo Barros disse que o governo havia 
decidido acabar com o horário de verão. De acordo com 
o porta-voz, o Ministério de Minas e Energia fez uma 
pesquisa segundo a qual 53% dos entrevistados pediram 
o fim do horário de verão.

Pouco depois de Otávio Rêgo Barros informar a de-
cisão do governo, Bolsonaro publicou uma mensagem 
sobre o assunto em uma rede social:

“Após estudos técnicos que apontam para a elimina-
ção dos benefícios por conta de fatores como iluminação 
mais eficiente, evolução das posses, aumento do consu-
mo de energia e mudança de hábitos da população, de-
cidimos que não haverá Horário de Verão na temporada 
2019/2020.”

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o 
Brasil economizou pelo menos R$ 1,4 bilhão desde 2010 
por adotar o horário de verão. Segundo os números já 
divulgados, entre 2010 e 2014, o aproveitamento da luz 
do sol resultou em economia de R$ 835 milhões para os 
consumidores.

Fonte:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/05/

governo-anuncia-fim-do-horario-de-verao.ghtml

Desemprego cresce em 14 das 27 unidades da fe-
deração no 1º trimestre, diz IBGE

O desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da fe-
deração no 1º trimestre, na comparação com o trimestre 
anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira 
(16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nos demais estados, houve estabilidade.

A taxa de desemprego média no país nos 3 primeiros 
meses do ano subiu para 12,7%, conforme já divulgado 
anteriormente pelo órgão.

Segundo o IBGE, as maiores taxas de desemprego fo-
ram observadas no Amapá (20,2%), Bahia (18,3%) e Acre 
(18,0%), e a menores, em Santa Catarina (7,2%), Rio Gran-
de do Sul (8,0%) e Paraná e Rondônia (ambos com 8,9%). 
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as taxas ficaram em 
13,5% e 15,3%, respectivamente.

(Fonte:https://g1.globo.com/economia/noti-
cia/2019/05/16/desemprego-cresce-em-14-das-27-uni-
dades-da-federacao-no-1o-trimestre-diz-ibge.ghtml)

Natura anuncia compra da Avon

A fabricante de cosméticos Natura anunciou nesta 
quarta-feira (22) a aquisição da Avon, em uma operação 
de troca de ações. Segundo a companhia, a operação cria 
o quarto maior grupo exclusivo de beleza do mundo.

A partir da transação, será criada uma nova holding 
brasileira, Natura Holding. Os atuais acionistas da Natura 
ficarão com 76% da nova companhia, enquanto os atuais 
detentores da Avon terão os demais cerca de 24%.

No negócio, o valor da Avon é estimado em US$ 3,7 
bilhões, e o da nova companhia combinada em US$ 11 
bilhões. Os papéis da Natura Holding serão listados na 
B3, a bolsa brasileira, e terão certificados de ações (ADRs) 
negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE). Os 
acionistas da Avon terão opção de receber ADRs nego-
ciados na NYSE ou ações listadas na B3.

Em comunicado, a Natura informa que a transação 
permanece “sujeita às condições finais habituais, incluin-
do a aprovação tanto pelos acionistas da Natura quanto 
da Avon, assim como das autoridades antitruste do Brasil 
e outras jurisdições”. A conclusão da operação é espera-
da para o início de 2020.

Fonte: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/22/

natura-anuncia-compra-da-avon.ghtml

Brasil fica isolado no Brics por posições sobre Ve-
nezuela e comércio

A situação na Venezuela e a reforma da Organização 
Mundial do Comércio estão aprofundando o racha den-
tro dos Brics e ameaçam a reunião do grupo que se reali-
zará em Brasília, nos dias 13 e 14 de novembro.

O placar entre os Brics é de 4 a 1 no tema Venezuela: 
China, Rússia, África do Sul e Índia têm posição oposta à 
do Brasil, que se alinhou aos EUA.

Nenhum dos quatro países reconhece como legítimo 
o governo do autodeclarado presidente interino Juan 
Guaidó, ao contrário do Brasil, e todos se opõem a qual-
quer tipo de intervenção externa.

Fonte:
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essen-

cial/brasil-fica-isolado-no-brics-por-posicoes-sobre-ve-
nezuela-e-comercio/
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Guerra comercial entre EUA e China se agrava

Pequim, 24 Ago 2019 (AFP) - O presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta sexta-feira às 
novas tarifas anunciadas por Pequim contra produtos 
americanos elevando a taxação sobre bens chineses, 
ampliando a guerra comercial que ameaça a economia 
global. Trump criticou a “relação comercial injusta” e dis-
se que “a China não deveria ter colocado novas tarifas 
sobre 75 bilhões de dólares de produtos americanos” por 
motivação política. O presidente decidiu elevar a tarifa de 
25% sobre 250 bilhões em produtos chineses para 30%, 
a partir de 1º de outubro. E as tarifas sobre 300 bilhões 
de dólares em produtos que devem entrar em vigor em 
1º de setembro e que eram de 10%, agora serão fixadas 
em 15%.

Acusando a China de “tirar proveito dos Estados Uni-
dos em comércio, roubo de propriedade intelectual e 
muito mais”, Trump disse que, “devemos equilibrar essa 
relação comercial muito... Injusta”.

O conflito acelerado preocupa as empresas america-
nas, muitas das quais dependem da China para fornecer 
insumos, produtos e até para a fabricação.

Fonte
: h t t p s : / / e c o n o m i a . u o l . c o m . b r / n o t i c i a s /

afp/2019/08/24/guerra-comercial-entre-eua-e-china-se-
-agrava.htm

Plano de Ação

O secretário especial de Produtividade e Competitivi-
dade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, reforça 
que, desde que assumiu a Secretaria, trabalha para colo-
car em prática um plano de ataque aos problemas que 
impedem o crescimento econômico do Brasil.

“Nosso planejamento estratégico inclui metas ambi-
ciosas, baseadas em indicadores globais de desempenho 
ancorados no GCI e desdobradas em planos alinhados 
com os desafios que temos a enfrentar”, afirma. A meta 
para 2022 é chegar ao 50º lugar, por meio de ações que 
estão sendo desenvolvidas.

Para Da Costa, o Brasil ainda tem muito a melhorar. 
“Em relação aos Estados Unidos, nossa produtividade 
vem caindo desde 1980 e hoje representa aproximada-
mente 25% da americana. O baixo progresso na produ-
tividade brasileira levou à queda do país nos rankings 
de competitividade global. Ainda estamos distantes dos 
países da OCDE (Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico). Os estudos internacionais con-
vergem sobre os principais gargalos da produtividade no 
Brasil, e estamos trabalhando para atacá-los um a um”, 
complementa.

Fonte:
http://www.economia.gov.br/noticias/2019/10/bra-

sil-sobe-no-ranking-de-competitividade-do-forum-eco-
nomico-mundial

Brasil sobe no ranking de competitividade do Fó-
rum Econômico Mundial

O Brasil subiu um degrau no ranking do Fórum Eco-
nômico Mundial que avalia a competitividade de 141 
países. Avançamos da 72ª posição (2018) para a 71ª co-
locação na lista de 2019. O Global Competitiveness Index 
(GCI)  foi divulgado, nesta quarta-feira (9/10/19), pelo Fó-
rum Econômico Mundial. Singapura foi apontado como 
o país mais competitivo do mundo, à frente dos Estados 
Unidos e de Hong Kong. Os últimos lugares ficaram com 
República Democrática do Congo, Yemen e Chade.

Os melhores resultados do Brasil foram nos pilares 
de infraestrutura, dinamismo de negócios e mercado de 
trabalho.  Em infraestrutura, o país passou para o 78º lu-
gar, avançando três pontos em relação a 2018; em dina-
mismo de negócios, subimos da 108ª posição para a 67ª, 
principalmente, por causa da redução do tempo para 
abrir um negócio. Outra melhora foi registrada no pilar 
mercado de trabalho: estávamos em 114º lugar em 2018 
e passamos para a 105ª posição em 2019. 

Em capacidade de inovação, permanecemos na 40ª 
posição, mesmo desempenho do ano passado. E em 
qualificação, caímos do 94º para o 96º lugar. Já em mer-
cado de produtos, passamos da 117ª para 124ª coloca-
ção. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia (Sepec), os 
números refletem principalmente dados até 2018, e são 
fruto das políticas praticadas por governos anteriores, 
que produziram diversos entraves no ambiente de negó-
cios do País. A Sepec reconhece todos os desafios diag-
nosticados nesse ranking, mas traz uma visão de futuro 
e um plano de trabalho que vão transformar a produtivi-
dade e a competitividade do Brasil. 

Fonte:
http://www.economia.gov.br/noticias/2019/10/bra-

sil-sobe-no-ranking-de-competitividade-do-forum-eco-
nomico-mundial

Número de empresas abertas no país cresce 30,8% 
em outubro

O número de empresas abertas em outubro deste ano 
aumentou 30,8%, ante o mesmo período de 2018, com 
o surgimento de 307.443 novos empreendimentos, quase 
10 mil por dia, segundo levantamento da Serasa Experian.

O acumulado de janeiro a outubro foi de 2,6 milhões, 
23,1% a mais do que a soma de janeiro a dezembro de 
2018, quando o volume foi de 2,5 milhões.

Segundo os dados, as empresas do setor de serviços 
apresentaram variação de 26,6%, seguidas por indústrias 
(18,2%) e comércio (13,1%). Até outubro, os microem-
preendedores individuais representavam 81,5% do total, 
enquanto 7,2% eram sociedades limitadas e 5,4%, em-
presas individuais.

“Os novos empreendedores se formalizam para ter 
mais opções de trabalho em um contexto de geração 
de emprego formal ainda bastante lento. Adicionalmen-
te, alguns setores da economia, como a construção civil 
residencial, estão se tornando mais dinâmicos e podem 
buscar profissionais que sejam formalizados para ter 
mais facilidade na contratação”, disse o economista da 
Serasa Experian Luiz Rabi..
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Segundo Rabi, outro fator que pode ter impulsiona-
do é o aquecimento do mercado típico de fim do ano, 
quando as pessoas buscam alternativas para aumentar a 
renda familiar e acabam abrindo novos negócios.

Fonte:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noti-

cia/2019-12/numero-de-empresas-abertas-no-pais-
-cresce-308-em-outubro

Mercado vê ritmo ainda fraco de crescimento no 
3º trimestre, mas projeta PIB melhor em 2020

A economia brasileira manteve a trajetória de recu-
peração no 3º trimestre, mas em ritmo ainda fraco, com 
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) sendo sus-
tentado por um maior consumo das famílias, em meio a 
um cenário de juros mais baixos, inflação controlada e 
expansão do volume das operações de crédito. 

Levantamento do G1 aponta para uma expectativa 
de alta entre 0,3% e 0,66% do Produto Interno Bruto 
(PIB) no 3º trimestre, frente aos 3 meses anteriores. Das 
14 consultorias e instituições financeiras consultadas, 9 
esperam uma alta entre 0,4% e 0,5%. Os dados oficiais 
serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nesta terça-feira (3/12/19).

Para o resultado de 2019, 7 das 14 ainda estimam um 
avanço abaixo 1%, e outras 7 preveem uma alta de 1% ou 
1,1%. Portanto, provavelmente abaixo do desempenho 
registrado nos 2 anos anteriores. Já para 2012, 12 delas 
projetam um crescimento de, no mínimo, 2%.

Por conta das possíveis revisões dos resultados an-
teriores, ainda há dúvidas se o resultado do PIB do 3º 
trimestre será maior ou menor que o do 2º trimestre.

Para o economista Thiago Xavier, da consultoria Ten-
dências, a economia apresentou ritmo de crescimento 
semelhante ao registrado no 2° trimestre. “A nossa análi-
se é calcada nas projeções para o período tanto na métri-
ca interanual [0,9% no 3º trimestre ante 1% no 2º trimes-
tre] como margem dessazonalizada [0,3% no 3º trimestre 
ante 0,4% no 2º trimestre]”, afirma.

Segundo o economista da Austin Rating, Alex Agosti-
ni, os dados preliminares do 3º trimestre indicam que as 
bases de comparação já estão se recompondo. “Não dá 
para soltar rojões, mas é possível comemorar. Portanto, 
o crescimento daqui em diante, ainda que em nível baixo 
para um país emergente, já é um sinal muito positivo”, 
afirma.

A avaliação geral é que, independentemente do per-
centual de crescimento no período de julho a setembro, 
a economia brasileira chega na reta final do ano com 
perspectivas melhores que as que se tinha nos primei-
ros meses do ano, quando parte do mercado chegou a 
temer inclusive o risco de uma recessão técnica, caracte-
rizada por duas retrações trimestrais seguidas.

Fonte:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/02/

mercado-ve-ritmo-ainda-fraco-de-crescimento-no-3o-
-trimestre-mas-projeta-pib-melhor-em-2020.ghtml

SOCIEDADE

Ministra de Bolsonaro, Damares aparece vestindo 
azul em loja e é questionada por vendedor

Uma declaração da ministra Damares Alves - de que 
meninos devem vestir azul e meninas, a cor rosa - gerou 
bastante repercussão e resultou em cenas de constran-
gimento para a própria ministra da Família, Mulher e Di-
reitos Humanos. Damares foi questionada por um ven-
dedor ao entrar vestida de azul em uma loja do Brasília 
Shopping.

A cena repercutiu e também foi compartilhada pela 
deputada federal Erika Kokay. “Flagrante! Ministra Dama-
res usa azul e se revolta com vendedor que pergunta se 
ela é menino ou menina! #cornãotemgênero”, escreveu 
a parlamentar.

Fonte:
ht tps : / /www.bo l .uo l . com.br/ent re ten imen-

to/2019/01/04/ministra-de-bolsonaro-damares-apare-
ce-vestindo-azul-em-loja-e-e-questionada-por-vende-
dor.htm

Fundadora de site pornô que divulgava vídeos de 
câmera escondida é presa na Coreia do Sul

Cofundadora de um dos maiores sites de pornografia 
da Coreia do Sul, Soranet Song, de 46 anos, foi senten-
ciada a quatro anos de prisão, em Seul, por incentivar a 
ajudar na distribuição de material pornográfico.

Song tinha mais de um milhão de usuários em seu 
site e hospedava milhares de vídeos ilegais, muitos fil-
mados com câmeras escondidas e compartilhados sem o 
consentimento das mulheres retratadas.

Mulheres organizaram enormes protestos de rua na 
Coreia do Sul, pedindo para que o governo tomasse me-
didas mais sérias contra a pornografia ilegal.

Fonte:
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/01/09/fun-

dadora-de-site-porno-que-divulgava-videos-de-came-
ra-escondida-e-presa-na-coreia-do-sul.htm

Por que o Brasil decidiu isentar de visto turistas de 
EUA, Japão, Austrália e Canadá

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira 
que cidadãos de EUA, Japão, Austrália e Canadá não pre-
cisarão mais de vistos para viajar ao Brasil como turistas.

A decisão - que rompe o princípio de reciprocidade 
adotado historicamente pela diplomacia brasileira - não 
implica qualquer contrapartida dos países contemplados, 
que continuarão a exigir vistos para turistas brasileiros.

O decreto que detalha a medida, publicado em uma 
edição extraordinária do Diário Oficial da União, é assi-
nado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros Er-
nesto Araújo (Relações Exteriores), Sérgio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo).


	0 - Índice
	3 - Conhecimentos Gerais

