Vacinação bate a meta
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O Brasil ultrapassou a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de
um a menores de cinco anos contra
poliomielite e sarampo. O balanço
divulgado ontem (17) mostra que a
Campanha Nacional de Vacinação,
encerrada no dia 14, registrou uma
cobertura vacinal de 95,4% para a
pólio e de 95,3% para sarampo. Mais
de 4,4 mil municípios cumpriram a
meta estipulada pelo Ministério da
Saúde. Foram aplicadas no país 21,4
milhões de doses das vacinas.
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Brasil passa a ser 3º maior
exportador agrícola, mas
clima ameaça futuro

A ex-presidente da Argentina
Cristina Kirchner foi processada ontem (17) pelo juiz Claudio
Bonadio no caso conhecido
como “Cadernos da Corrupção”, no qual é acusada de chefiar um esquema de corrupção
para desviar milhões de dólares
de obras públicas. De acordo
com o jornal “La Nación”, o juiz
responsável pelo caso ainda
determinou a prisão preventiva da ex-mandatária, mas ela
tem foro privilegiado e deverá
responder em liberdade.
No entanto, a medida precisará ser aprovada pelo Senado,
que pode aceitar a perda de sua
imunidade. Com a decisão Cristina passa a responder a um total de cinco processos. Segundo
as investigações, a senadora e
seu marido, o ex-presidente
Néstor Kirchner (2003-2007),
já falecido, receberam malas
de dinheiro obtidas por meio
de construtoras e empresas de
energia. O escândalo de corrupção foi revelado após uma
reportagem do jornal argentino
“La Nación”. A imprensa batizou o caso como “Cadernos da
Corrupção”.

ANSA

Kirchner é processada em caso
de subornos na Argentina

Ex-presidente é acusada de
chefiar um esquema
de corrupção.

Os documentos apresentam
a origem e destino do dinheiro,
incluindo a data, horário, placas
de carro, valores, nomes e endereços de todos os envolvidos.
Segundo os dados, o esquema
envolveu mais de 20 empresas
e movimento mais de US$160
milhões. Com a revelação, o
magistrado Bonadio determinou a prisão de 12 empresários
e ex-funcionários do governo,
além de pedir a retirada do
foro privilegiado de Kirchner
(ANSA).

Em entrevista coletiva, a
primeira concedida desde que
assumiu a presidência do STF,
o ministro Dias Toffoli rebateu
ontem (17) críticas à confiabilidade da urna eletrônica e
afirmou ser “lenda urbana” que
a Corte atue para conter a Lava
Jato. “Em primeiro lugar, o
Supremo sempre deu suporte à
Lava Jato. Vamos parar com essa
lenda urbana, com esse folclore,
o Supremo nunca deu uma decisão que parasse a Lava Jato ou
outras investigações”, afirmou
o ministro ao ser questionado
sobre decisões da Corte com
potencial de afetar a operação.
O ministro destacou, porém,
que o que o Supremo tem feito
é atuar para dar parâmetros
legais às investigações e garantir o devido processo legal “em
alguns casos que eventualmente
necessitem dessa intervenção.
Quando as investigações se
mostram abusivas, elas são,
como devem ser, tolhidas pelo
Judiciário, que é o que garante
direitos individuais e fundamentais”. A respeito de afirmações
recentes do candidato do PSL

“Não aprofundes
teu tédio.
Não te entregues
à mágoa vã.
O próprio tempo é o
bom remédio: bebe a
delícia da manhã”.
Manuel Bandeira (1886/1968)
Poeta brasileiro
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Toffoli diz que urna eletrônica
é segura e defende a Lava Jato

Novo presidente do STF,
ministro Dias Toffoli.

à Presidência da República, Jair
Bolsonaro, que levantou suspeitas de possível fraude nas urnas
eletrônicas durante a votação,
Dias Toffoli respondeu que ‘a
urna é 100% confiável’.
“Eu digo apenas que ele
sempre foi eleito usando a urna
eletrônica”, disse Toffoli sobre
as suspeitas levantadas pelo
candidato. Ele ressaltou ainda
que pela primeira vez as eleições
no Brasil serão acompanhadas
por observadores da OEA. “Tem
gente que acredita em Saci Pererê”, disse o ministro a respeito
das suspeitas sobre a urna (ABr).

de US$ 1,6 trilhão em 2016. A
expansão econômica da China
e a demanda por biocombustíveis foram os principais fatores
desse crescimento.
Mas se a expansão foi clara nos 15 primeiros anos do
século, os cenários até 2050
para o Brasil vão depender

do impacto das mudanças
climáticas no planeta. De
acordo com a FAO, o mundo
terá de dobrar sua produção
agrícola nos próximos 30 anos.
Mas o impacto das mudanças
climáticas pode representar
desafios reais para a produção brasileira, que poderia

inclusive sofrer uma queda.
“Mudanças climáticas vão
afetar a agricultura global de
forma desigual, melhorando
as condições de produção em
alguns locais. Mas afetando
outros e criando “vencedores” e “perdedores”, indicou
o informe da FAO (AE).

Aumento de ciclovias e modernização
estimulam produção de bicicletas

Plano prevê a unificação
de agências reguladoras
São Paulo - Assessora do
capítulo econômico do plano
de governo do ex-governador
Alvaro Dias, a economista Ana
Paula de Oliveira disse ontem
(17), que o candidato do Podemos pretende unificar numa
única agência todas as agências
reguladoras de infraestrutura.
Nessa nova agência, indicações políticas serão proibidas,
frisou Ana Paula ao participar
de debate com colegas que
assessoram presidenciáveis
durante congresso da Abimaq.
A economista sustentou
ainda que a proposta de Alvaro
Dias é atualizar os marcos regulatórios de todos os setores para
liberar investimentos em infraestrutura. “Entendemos que o
investimento necessário para
infraestrutura está disponível
no mercado brasileiro ou no
exterior. Ele não acontece por
insegurança do investidor em
colocar dinheiro nos projetos”,
comentou Ana Paula (AE).

A produção de bicicletas no
Polo Industrial de Manaus aumentou 35,2% em agosto sobre
igual mês do ano passado e 45,8%
na comparação com julho, com
um total de 97,7 mil unidades.
De acordo com os dados da
Abraciclo, desde o começo do
ano tem sido constante o ritmo
de crescimento. Em julho último,
houve alta de 31,7% em relação
a igual mês de 2017 e, no acumulado de janeiro a agosto, foram
produzidas 496,8 mil unidades,
número 14,6% acima do mesmo
período de 2017 e já se aproximando da projeção do setor de
crescer neste ano 15%.
O balanço refere-se às principais empresas do setor
que detêm 10 marcas: Caloi,
Cannondale, GT, Schwinn,
Houston, Audax, Sense, Sense
e-bikes (elétricas), Oggi e Ox.
Por meio de nota, o vice-presidente do Segmento de Bicicle-

práticas esportivas e de lazer.
O executivo também atribuiu
o dinamismo do setor à estratégia dos fabricantes de atrair
o consumo pela diversidade de
itens, oferecendo ao mercado
bicicletas mais modernas e
eficientes, equipadas com suspensões, dezenas de marchas e
freios hidráulicos. A Abraciclo
destaca que os produtos integram “conjuntos mais leves,
mais resistentes e com design
arrojado”. A maior produção é o
da versão urbana com uma expansão na comparação mensal
de 60,8% (65,2 mil unidades).
Só a Mountain Bike, MTB, teve
elevação de 22,6% sobre julho
com 31.978 unidades.
A Abracilco informou que foi
mantida a meta de um crescimento de 15% neste ano com
uma produção de 765 mil unidades. Até julho último, a projeção
era bem menor, de 9% (ABr).

Ciclovia da Av. Paulista facilita
a mobilidade urbana na cidade.

tas da Abraciclo, Cyro Gazola,
justificou que o crescimento
das ciclovias tem estimulado o
uso das bicicletas tanto como
meio de mobilidade nos centros
urbanos do país como para as

Alckmin leva tombo em ato de
Mais de 716 mil empresas
campanha em Brasília
podem ser excluídas do Simples
Brasília - O candidato do
PSDB à Presidência, Geraldo
Alckmin, levou um tombo ao
visitar, ontem (17), a creche
Alecrim, na Cidade Estrutural,
nos arredores de Brasília. Com
uma criança no colo, Alckmin
perdeu o equilíbrio ao entrar
na brinquedoteca da creche,
quando outras crianças se
enroscaram em suas pernas.
Ele tropeçou e foi ao chão de
joelhos. Ninguém se machucou.
Hoje (18), dirigentes do
Centrão estarão com o ex-governador de São Paulo para
cobrar mudanças na propaganda eleitoral. “É um grande risco
para o Brasil ficar no segundo
turno com PT e Bolsonaro”,
disse Alckmin, em uma referência ao candidato do PSL,
que lidera as pesquisas. “Temos
de evitar que isso ocorra. O
Brasil vive uma situação muito
difícil, muito grave e precisamos ter grande empenho para
poder tirar o País dessa crise
e avançar”.
Divulgada ontem, a pesquisa
do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional
do Transporte (CNT), mostrou
Bolsonaro com 28,2% das intenções de voto. O candidato do
PT, Fernando Haddad, aparece
em segundo lugar, com 17,6%
das preferências. Ciro Gomes
(PDT) vem em terceiro, com

Alckmin escorrega e cai na
visita a creche Alecrim,
em Brasília.

10,8%. Por esse levantamento,
Alckmin está na quarta posição,
com 6,1%, tecnicamente empatado com Marina Silva (Rede),
com 4,1%.
Na creche comunitária, mantida por doações, o tucano disse
que quer ser “o presidente da
primeira infância” e procurou
minimizar o desempenho
aquém das expectativas, após
pouco mais de duas semanas
de propaganda na TV. “Eleição é só no dia 7 de outubro.
Vamos ter muita oscilação até
lá e acho que vamos chegar
ao segundo turno. As grandes
ondas vão ser bem próximas do
processo eleitoral. Acho que lá
na frente caminharemos para
a racionalidade” (AE).
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BOLSAS
O Ibovespa: +1,8% Pontos:
76.788,85 Máxima de +1,94%
: 76.893 pontos Mínima de
-0,27% : 75.227 pontos Volume: 12,45 bilhões Variação em
2018: 0,51% Variação no mês:
0,15% Dow Jones: -0,35% Pontos: 26.062,12 Nasdaq: -1,43%
Pontos: 7.895,79 Ibovespa

O comércio agrícola, que movimentava US$ 570 bilhões em 2000, passou a registrar
um fluxo de US$ 1,6 trilhão em 2016.

Futuro: +1,72% Pontos: 77.100
Máxima (pontos): 77.325 Mínima (pontos): 75.115. Global 40
Cotação: 722,673 centavos de
dólar Variação: -0,36%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 4,1282 Venda: R$ 4,1292
Variação: -0,86% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 4,20 Venda: R$ 4,30
Variação: -1% - Dólar Ptax Compra: R$ 4,1689 Venda: R$ 4,1695
Variação: -0,44% - Dólar Turismo
Compra: R$ 4,0930 Venda: R$
4,2700 Variação: -1% - Dólar
Futuro (outubro) Cotação: R$

A Receita Federal informou
ontem (17) que foram notificadas 716.948 microempresas e
empresas de pequeno porte que
podem ser excluídas do Regime
Especial Unificado de Arrecadação Tributos e Contribuições
(Simples Nacional) por motivo
de inadimplência. Ao todo, as
dívidas somam R$ 19,5 bilhões.
O programa, em vigor desde
2007, permite que empresas
com receita bruta anual de até
R$ 4,8 milhões possam recolher
um total de oito tributos municipais, estaduais e federais em
uma única guia. O objetivo do
Simples Nacional é desburocratizar o pagamento de impostos e
incentivar os micro e pequenos
empresários do país.
Segundo a Receita, entre os
dias 10 e 12 de setembro foram
disponibilizados, no Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), os
Atos Declaratórios Executivos
(ADE), que notificaram os optantes pelo Simples Nacional de
seus débitos previdenciários
e não previdenciários com a
Secretaria da Receita Federal
e com a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
“A contar da data de ciência
do ADE de exclusão, o contribuinte terá um prazo de 30
dias para a regularização da

4,1320 Variação: -1,14% - Euro
(17h35) Compra: US$ 1,1685
Venda: US$ 1,1685 Variação:
+0,52% - Euro comercial Compra:
R$ 4,8230 Venda: R$ 4,8250
Variação: -0,35% - Euro turismo
Compra: R$ 4,7530 Venda: R$
5,0070 Variação: -0,46%.
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O

economias em desenvolvimento. Enquanto isso, o porcentual
do mercado dominado por
EUA, União Europeia, Austrália
e Canadá foi reduzido em dez
pontos porcentuais.
Se o Brasil ganhou espaço
entre os exportadores, ele
desapareceu da lista dos 20
maiores importadores de alimentos. Em 2000, o Brasil era
o 13.º maior importador, com
0,9% do mercado mundial. Em
2016, a lista dos 20 primeiros
colocados já não traz o mercado
brasileiro. O mercado mundial,
enquanto isso, triplicou. O comércio agrícola, que movimentava US$ 570 bilhões em 2000,
passou a registrar um fluxo

Arquivo/ABr

apenas 3,2% das exportações
mundiais e disputando posição
com a China, com 3%.
De acordo com a FAO, o valor
adicionado da agricultura por
trabalhador também dobrou
entre 2000 e 2015. No início
do século, ele era de US$ 4,5
mil, chegando a US$ 11,1 mil
em 2015. A expansão não se
limitou ao Brasil. De acordo
com a entidade, os países
emergentes já representavam
20,1% do mercado agrícola
global em 2015, contra apenas
9,4% em 2000. Além de Brasil e
China, Indonésia e Índia foram
os principais motores dessa
expansão. Dos dez primeiros
exportadores hoje, quatro são

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Brasil já é o terceiro
maior exportador agrícola do mundo. Mas as
mudanças climáticas podem
representar um desafio real
para a expansão produtora
do País e gerar uma contração
das vendas externas até 2050.
Os dados são da FAO, que,
ontem (17), apresentou seu
informe anual sobre a produção de commodities. No levantamento, o Brasil terminou o
ano de 2016 com uma fatia
de 5,7% do mercado global,
abaixo apenas dos Estados
Unidos, com 11%, e Europa,
com 41%. No início do século, o Brasil era superado por
Canadá e Austrália, somando

Quem regularizar dívida terá
a exclusão do Simples anulada.

totalidade dos débitos à vista,
em parcelas ou por compensação. O teor do ADE de exclusão
pode ser acessado pelo Portal
do Simples Nacional ou pelo
Atendimento Virtual (e-CAC),
no sítio da Receita Federal,
mediante certificado digital ou
código de acesso”, informou a
Receita, em nota.
O prazo para consultar o ADE
é de 45 dias a contar da data
de disponibilização na internet.
Após a consulta, passa a contar
o limite de até 30 dias para o
pagamento ou parcelamento
dos débitos. Quem regularizar
a totalidade da dívida tributária
dentro do prazo previsto terá a
exclusão do Simples Nacional
anulada. As empresas que não
cumprirem os prazos serão excluídas do programa a partir do
dia 1º de janeiro de 2019 (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,45% ao
ano. - Capital de giro, 9,54% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.205,80 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,39% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 158,500
Variação: -2,16%.

