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BOLSAS
O Ibovespa: +0,99% Pontos: 
75.429,09 Máxima de +1,36% 
: 75.705 pontos Mínima de 
-0,32% : 74.445 pontos Volu-
me: 8,67 bilhões Variação em 
2018: -1,27% Variação no mês: 
-1,63% Dow Jones: +0,03% Pon-
tos: 26.154,67 Nasdaq: -0,05% 
Pontos: 8.010,04 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1639 Venda: R$ 4,1649 
Variação: -0,83% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,24 Venda: R$ 4,34 
Variação: -0,84% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1873 Venda: R$ 
4,1879 Variação: +0,58% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,1130 
Venda: R$ 4,3130 Variação: 
-0,78% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,48% ao 
ano. - Capital de giro, 9,83% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.201,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,50% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 162,000 
(13/9/2018).

Cotação: R$ 4,1705 Variação: 
-1,03% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,1626  Venda: US$ 1,1626  
Variação: -0,52% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8400 Venda: R$ 
4,8420 Variação: -1,36% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,8030 Ven-
da: R$ 5,0300 Variação: -1,24%.

Futuro: +1,48% Pontos: 75.880 
Máxima (pontos): 76.040 Míni-
ma (pontos): 74.700. Global 40 
Cotação: 725,272 centavos de 
dólar Variação: -2,06%.

Quem já passou 
por essa vida e 
não viveu, pode 
ser mais, mas sabe 
menos do que eu”.
Vinicius de Moraes (1913/1980)
Poeta brasileiro

e agosto. Ou seja, a China 
sozinha adquiriu, nesses oito 
meses, 42,7% da safra de soja 
em grão brasileira 2017/2018, 
que foi de 119,3 milhões de 
toneladas. A China também 
adquiriu 41,7% da quantidade 
total exportada pelo Brasil de 
celulose e quase 20% da quan-
tidade exportada de carne 
bovina in natura (AI/Mapa).

A quantidade de carne 
bovina in natura co-
mercializada no ex-

terior apresentou recorde 
mensal no resultado de 
agosto, com 144,42 mil to-
neladas negociadas, aumento 
de 17,6%, e de 13,5% de 
crescimento em valor (US$ 
590 milhões). A alta foi 
registrada apesar da queda 
do preço médio (- 3,5%) no 
período, conforme o Boletim 
da Balança Comercial do 
Agronegócio divulgado pelo 
Ministério da Agricultura, na 
sexta-feira (14). 

Os principais destinos 
foram a China, com 33,3 mil 
toneladas (+23%), e Hong 

 Volume exportado de 
carne bovina in natura 
foi recorde para agosto

Kong, com 26,6 mil toneladas 
(+18%). As exportações do 
agronegócio, entre janeiro e 
agosto, foram de US$ 68,52 bi-
lhões (+4,7%). Essa elevação 
ocorreu em função, principal-
mente, do aumento do volume 
exportado, que subiu 3,8% no 
período analisado. As impor-
tações no setor apresentaram 
queda de 0,7% e totalizaram 
US$ 9,47 bilhões no período. 

Como resultado, o saldo da 
balança comercial do agrone-
gócio nos primeiros oito meses 
do ano foi de US$ 59 bilhões. 
O principal segmento exporta-
dor do agro continua sendo o 
complexo soja (grão, farelo e 
óleo). As exportações desses 

produtos, que somaram US$ 
25,79 bilhões entre janeiro e 
agosto de 2017, subiram para 
US$ 31,25 bilhões entre janeiro 
e agosto (+21,2%).

A soja em grão é o principal 
produto exportado nesse seg-
mento, com vendas externas 
de US$ 25,72 bilhões (+20%). 
A quantidade exportada de 
soja em grão subiu de 56,9 
milhões de toneladas, entre 
janeiro e agosto de 2017, para 
uma quantidade recorde, de 
64,6 milhões de toneladas 
entre janeiro e agosto de 2018. 
Essa quantidade representa 
54% das 119,3 milhões de 
toneladas colhidas na safra 
2017/2018, de acordo com o 

Como resultado, o saldo da balança comercial do agronegócio nos primeiros

oito meses do ano foi de US$ 59 bilhões.

último levantamento da Conab 
divulgado nesta semana. 

As exportações de farelo 
foram de US$ 4,69 bilhões 
(+32%). O volume exportado 
foi recorde, com 11,8 milhões 
de toneladas. De acordo com o 
boletim, foram esmagados cer-
ca de 15 milhões de toneladas 
de grão para exportar quase 12 
milhões de toneladas de farelo. 

Outro produto de destaque no 
período de janeiro a agosto 
deste ano foi a celulose, que 
bateu recorde de venda em 
valor (US$ 5,63 bilhões em alta 
de 37,9%) e quantidade (10,3 
milhões de toneladas em alta 
de 9,9%).

Foram exportadas 50,9 mi-
lhões de toneladas de soja em 
grão para a China entre janeiro 

Luz para Todos 
O orçamento do programa Luz 

Para Todos para o ano de 2019 fi cará 
em R$ 1,07 bilhão. O valor é cerca 
de 8% menor do que o investido 
em 2018, quando o governo des-
tinou R$ 1,16 bilhão. O orçamento 
será utilizado para realizar 95.540 
ligações, em 17 estados. Serão be-
nefi ciados no próximo ano 380 mil 
moradores que vivem sem acesso 
à rede elétrica no meio rural. A 
maioria dos estados benefi ciados 
fi ca nas regiões Norte e Nordeste.

O Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Brasil subiu 
0,001 ponto em 2017 na com-
paração com 2016 chegando a 
0,759 numa escala que varia 
de 0 a 1 - quanto mais próximo 
de 1, maior o desenvolvimento 
humano. De acordo com o 
Pnud da ONU, um incremento 
de 0,14% na renda média per 
capita do brasileiro garantiu 
que o país continuasse avan-
çando, mesmo timidamente, no 
desenvolvimento humano em 
2017, apesar de as desigualda-
des no acesso da população à 
saúde, educação e perspectivas 
econômicas ainda persistirem.

Quando o órgão inclui na 
conta um ajuste com relação a 
desigualdades de renda, saúde 
e educação, o IDH brasileiro 
despenca para 0,578. O Brasil 
tem o 9º pior coefi ciente de 
Gini – que mede exclusivamen-

Houve apenas um incremento de 0,14% na renda média

per capita do brasileiro.

O candidato à Presidên-
cia, Jair Bolsonaro (PSL-RJ), 
dificilmente voltará a fazer 
campanha de rua ou em vídeo 
durante o primeiro turno. O 
fi lho do líder nas pesquisas 
de intenção de voto, Flávio 
Bolsonaro, fez a afi rmação, em 
entrevista á rádio 97,1 FM, no 
Rio de Janeiro. “Ele não está 
conseguindo nem falar direito, 
então não pode ir para a inter-
net para fazer transmissão ao 
vivo. A orientação médica é que 
nem fale, porque quando fala 
acumula gases e pode ocasionar 
mais dor ainda”, disse. 

“Ao que tudo indica, no pri-
meiro turno não vai ter mais 
condições médicas de ir para 
a rua de novo. Praticamente 
impossível. A cirurgia de re-
constituição do intestino dele 
vai acontecer daqui a dois 
meses ou mais, não tem como 
ir pra rua com a barriga aberta. 
É risco de infecção, é risco de 
arrebentar. É totalmente con-
traindicado”, ressaltou.

A participação na campanha 
de rua em um eventual segundo 
turno, que será realizado no 
dia 28 de outubro, também 
está ameaçada, o que forçou 

Flávio Bolsonaro, fi lho do 

candidato, foi quem deu a 

informação.

Rural News
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O Ministério de Minas e Ener-
gia realiza na sexta-feira (21) 
uma audiência pública para 
debater o cronograma relativo 
à elevação do percentual obriga-
tório de biodiesel ao óleo diesel. 
A intenção do governo é discutir 
se o aumento do percentual de 
biodiesel se dará de forma mais 
lenta ou acelerada. “A proposta 
defi ne duas possibilidades para 
o avanço: mais lenta ou mais 
acelerada, a depender da sua 
competitividade em termos de 
preço e oferta, a partir de cri-
térios transparentes”, informou 
o ministério.

Desde o início de março, o per-
centual obrigatório de biodiesel 
na mistura de diesel é 10%. 
Inicialmente, a determinação 
era de que o percentual fi casse 
em 9%. No entanto, há a pos-
sibilidade de a mistura chegar 
a até 15% (B15) ao longo dos 
próximos anos, de maneira gra-
dual e progressiva. “A proposta 
também condiciona à conclusão 
dos testes em veículos e motores 
para validação ampla da mistura 
B15, conforme determina a lei”, 
informou a assessoria da pasta.

A audiência será realizada na 
sede do MME, em Brasília, e 
aberta à participação de quais-
quer interessados, mediante 
inscrição prévia. As sugestões 
vão embasar a resolução do 
CNPE. O percentual de 10% de 

É possível a mistura chegar

a até 15% ao longo

dos próximos anos.
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São Paulo - O Ministro das 
Cidades, Alexandre Baldy, 
afi rmou que o governo federal 
é sensível à importância da 
construção civil e defendeu a 
preservação de recursos para 
investimentos no setor. Ele 
lembrou que cerca de 40% dos 
recursos aportados na indústria 
da construção retornam aos co-
fres públicos pela arrecadação 
tributária.

“Defendemos foco do Orça-
mento da União e do FGTS no 
setor da construção”, disse o 
ministro, em evento com em-
presários organizado pela As-
sociação Brasileira de Incorpo-
radoras Imobiliárias (Abrainc). 

Divulgação/UOL

São Paulo - O ministro da 
Segurança Pública, Raul Jung-
mann, disse que montagens de 
vídeo, teorias conspiratórias e 
fake news envolvendo o aten-
tado ao candidato do PSL a 
presidente nas eleições 2018, 
Jair Bolsonaro, estão afetando 
as investigações. Segundo 
Jungmann, há muitas pistas 
espalhadas sobre o caso e todas 
estão sendo investigadas, o que 
afeta a conclusão da apuração 
policial.

“Toda e qualquer pista e 
informação estão sendo mi-
nuciosamente investigadas. 
Há um esforço para no mais 
curto tempo apresentar esses 
resultados”, disse. Jungmann 
esteve em São Paulo na sexta-
-feira (14) para conhecer o 
programa Detecta, sistema de 
monitoramento de delitos com 
mais de três mil câmeras criado 
há 4 anos.

O ministro afi rmou que a 
expectativa é apresentar os 
resultados da investigação 
sobre o atentado antes do 
1º turno (dia 7 de outubro), 
mas evitou cravar um prazo. 
A polícia abriu um inquérito 
contra Adelio Bispo, de 40 anos, 
que foi preso após confessar 
ter esfaqueado Bolsonaro. O 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann 

disse que há muitas pistas 

espalhadas sobre o caso.
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IDH do Brasil tem leve variação e país 
mantém 79ª posição no ranking

nas escolas em idade regular. 
A média de estudos de adultos 
com 25 anos ou mais passou 
de 3,8% para 7,8% e a renda 
dos brasileiros neste mesmo 
período cresceu 28,6%.

Noruega (0,953), Suíça (0,944), 
Austrália (0,939), Irlanda (0,938) 
e Alemanha (0,936) lideram 
o ranking com os melhores 
resultados. Os cinco últimos 
países no ranking são: Burundi 
(0,417), Chade (0,404), Sudão 
do Sul (0,388), República Centro-
-Africana (0,367) e Níger (0,354).

A Irlanda registrou um dos 
maiores crescimentos ao subir 
13 posições de 2012 para 2017. 
Violência, confl itos armados e 
crises internas fi zeram com que 
países como Síria, Líbia, Iêmen 
e Venezuela registrassem as 
maiores quedas do índice, 
respectivamente, 27, 26, 20 e 
16 posições (ABr).

te a renda – na comparação 
mundial. Entre os países da 
América do Sul, o Brasil é o 
terceiro mais afetado por esse 
ajuste da desigualdade, fi cando 
atrás do Paraguai e da Bolívia.

Na relação com dados co-
lhidos desde 1990, o país 

registrou um crescimento de 
0,81% da taxa anual do IDH, 
com acréscimo de mais de 10 
anos na expectativa de vida, 
que passou a ser de 75,7 anos, 
e de 3,2 anos na expectativa 
de tempo de escolaridade de 
crianças a partir do ingresso 

Bolsonaro deve fi car fora 
da campanha no 1º turno

uma mudança na estratégia na 
campanha do militar da reser-
va. Para manter a candidatura 
em evidência, os integrantes da 
campanha vão se dividir para 
cumprir as agendas e reforçar, 
nas redes sociais, o discurso de 
que Bolsonaro poderá voltar às 
atividades no segundo turno. 
Os aliados também devem 
divulgar vídeos gravados antes 
da hospitalização do candidato 
(ANSA).

Fake news afetam investigação 
sobre atentado a Bolsonaro

governo avalia a possibilidade 
de abertura de um segundo 
inquérito caso haja necessidade 
de mais esclarecimentos.

Qualquer coisa que aparece 
imediatamente se vai para uma 
teoria conspiratória. A nossa 
postura é: qualquer coisa que 
aparece, a gente investiga. É o 
chamado fake news. Fake news 
é a negação da verdade e repre-
senta uma ameaça à democra-
cia”. O ministro diz ainda que 
as fake news criam “verdades 
alternativas”: “Quando o fake 
news vem, ele estabelece uma 
verdade alternativa. Desvia 
as pessoas, cria fatos e gera 
comoção” (AE).

Aumento do percentual de 
biodiesel no óleo diesel

biodiesel no diesel só começaria 
a valer a partir de março do pró-
ximo ano, mas em novembro de 
2017 o CNPE decidiu antecipar 
a elevação. 

Com a antecipação, a expec-
tativa é de que a demanda por 
biodiesel aumente em 1 bilhão 
de litros neste ano. A estimativa 
de consumo é de 5,3 bilhões 
de litros em 2018. O aumento 
no uso de biocombustíveis faz 
parte do Renovabio, programa 
do Governo Federal que busca 
melhorar a efi ciência energética 
e a redução de emissões de ga-
ses causadores do efeito estufa 
na produção (ABr).

Ministro e governo sensíveis à 
importância da construção civil

Baldy também reconheceu a 
importância do programa Mi-
nha Casa Minha Vida, que, se-
gundo ele, foi responsável por 
cerca de 80% do crescimento 
dos lançamentos e das vendas 
no primeiro semestre

O ministro disse ainda con-
cordar com o pleito dos em-
presários pela regulamentação 
dos distratos, cujo projeto de 
lei já foi aprovado pela Câmara 
e agora aguarda apreciação no 
Senado. “É fundamental cobrar 
o legislativo sobre a regula-
mentação dos distratos. Se faz 
necessário ter nova lei para que 
haja segurança jurídica para o 
setor”, salientou (AE).


