
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
19 de setembro de 2018

Ano XVI – Nº 3.713

BOLSAS
O Ibovespa: +1,99% Pontos: 
78.313,96 Máxima de +2,17% 
: 78.454 pontos Mínima de 
-0,15% : 76.677 pontos Volu-
me: 11,27 bilhões Variação em 
2018: 2,5% Variação no mês: 
2,13% Dow Jones: +0,71% Pon-
tos: 26.246,96 Nasdaq: +0,76% 
Pontos: 7.956,11 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1437 Venda: R$ 4,1442 
Variação: +0,36% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,22 Venda: R$ 4,32 
Variação: +0,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1363 Venda: R$ 
4,1369 Variação: -0,78% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0900 
Venda: R$ 4,2870 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,46% 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$ 1.202,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 159,000 
Variação: +0,32%.

Cotação: R$ 4,1510 Variação: 
+0,28% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1672 Venda: US$ 1,1673 
Variação: -0,1% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8340 Venda: R$ 
4,8360 Variação: +0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7430 Ven-
da: R$ 5,0100 Variação: +0,06%.

Futuro: +1,74% Pontos: 78.440 
Máxima (pontos): 78.785 Míni-
ma (pontos): 76.810. Global 40 
Cotação: 722,824 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

“Viver é a coisa mais 
rara  do mundo. A 
maioria das pessoas 
apenas existe”.
Oscar Wilde (1854/1900)
Escritor britânico

previsão do desempenho do 
nível de emprego formal no 
setor para este ano continua 
apontando uma queda de 
2,9% (AE).

O Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do 
Estado de São Paulo 

(Sinduscon-SP) e a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) revi-
saram suas projeções para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do setor em 2018. Anterior-
mente, havia a expectativa de 
um crescimento de até 0,5% 
para este ano. Agora, dois ce-
nários se delineiam. Se o PIB 
nacional crescer 1,4%, o da 
construção deverá cair 0,6%. 
E se o PIB nacional evoluir 
apenas 1,1%, o da construção 

 Sinduscon-SP e FGV revisam 
projeção para 2018 e agora 
prevêem queda no PIB do setor

deverá registrar baixa de 1,0%.
“O cenário dos últimos meses, 

agravado pela incerteza eleito-
ral, contribuiu decisivamente 
para que não se resgatasse a 
confiança dos investidores, 
revertendo a expectativa de 
que a construção voltaria a 
crescer em 2018”, afi rma o 
presidente do SindusCon-SP, 
José Romeu Ferraz Neto, em 
nota distribuída à imprensa.

Entre os fatores que im-
pactaram o cenário ao longo 
do ano estão o declínio nas 
expectativas dos empresários 

do setor; o impacto negativo 
sobre os investimentos devi-
do à persistência do alto grau 
de incerteza com o quadro 
eleitoral; e o baque da greve 
dos caminhoneiros sobre a 
indústria de materiais, cuja 
produção não se recuperou 
totalmente. Além disso, o 
aumento em lançamentos e 
vendas no segmento imobiliário 
somente mostrará resultados 
na atividade da construção no 
ano que vem.

Segundo dados do IBGE, o 
número de pessoas emprega-

O aumento em lançamentos e vendas no segmento imobiliário só mostrará resultados

na atividade da construção no ano que vem.

das na construção, de 6,5 mi-
lhões no primeiro semestre de 
2019, caiu 3,3% em relação ao 
primeiro semestre de 2017. Se-
gundo pesquisa do SindusCon-

-SP, o emprego segue caindo 
em todos os segmentos, exceto 
em Engenharia e Arquitetura, 
o que mostra demanda maior 
apenas por projetos. Assim, a 

O ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia, disse ontem (18) 
que é preciso uma saída para 
o atual sistema de subsídios 
ao diesel, criado após a crise 
gerada com a paralisação dos 
caminhoneiros, em maio últi-
mo. “Precisamos de soluções 
mais estruturais para esse pro-
blema”, defendeu ao comentar 
os preços elevados dos com-
bustíveis, uma das queixas do 
setor de transporte de cargas.

Como uma alternativa, Guar-
dia propôs dar mair competição 
ao setor do refi no, com mais 
liberdade de preços, e adotar 
um tributo como proteção, para 
absorver as variações do preço 
do petróleo no mercado inter-
nacional. Os caminhoneiros 
protestaram durante 11 dias e, 
para acabar com a mobilização, 
o governo prometeu reduzir em 
R$ 0,46 o preço do diesel nas 
bombas, por meio de subsídio 
ao combustível e corte de 
impostos federais e estaduais. 

“É uma solução emergencial. 
Não aguentaríamos mais uma 

Guardia: uma saída para o 

sistema de subsídios ao diesel.

Aplicativo do SUS
O aplicativo disponibilizado 

gratuitamente pelo Ministério da 
Saúde para os usuários do SUS 
(Meu DigiSUS), está há três anos 
em funcionamento e já foi baixado 
por 1,2 milhão de pessoas que têm 
smartphones com sistemas IOS e 
Android. O aplicativo permite que a 
população acompanhe, via celular, 
suas consultas, visualize o histórico 
de solicitações e a posição na fi la do 
Sistema Nacional de Transplantes, 
entre outras funcionalidades rela-
cionadas à saúde pública. 

Unesco: 10 anos para 
restauração do Museu

A diretora e representante da 
Unesco no Brasil, Marlova Jovche-
lovitch Noleto, ressaltou ontem 
(18) que o trabalho de conclusão 
da restauração do Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro, será bastante 
longo. “Estimamos algo como cerca 
de 10 anos a partir do exemplo de 
situações, não iguais de incêndio, 
mas similares a essa”. 

“Não existe nenhuma solução 
mágica que permita reconstruir o 
museu em alguns meses. Temos 
um longo trabalho de identifi -
cação dos escombros, o que são 
fragmentos de itens do museu”, 
afi rmou, ao lado da chefe da Mis-
são de Emergência da Unesco, a 
italiana Cristina Menegazzi, e do 
consultor do Centro Internacional 
de Estudos para a Conservação e 
Restauro de Bens Culturais, José 
Luiz Pedersoli Junior, que integra 
a missão.

“Acreditamos que é um trabalho 
que será gradativo, e que, em várias 
etapas, se poderá ir gradualmente 
abrindo o museu novamente para 
visitação da população”, acrescen-
tou Marlova (ABr).

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, 
reafi rmou ontem (18) que 
a Polícia Federal (PF) deve 
concluir ainda nesta semana 
um primeiro inquérito sobre a 
agressão ao candidato do PSL 
à Presidência, Jair Bolsonaro. 
E que, até o momento, nenhu-
ma hipótese foi descartada 
sobre uma eventual coautoria 
do crime, por isso uma nova in-
vestigação poderá ser aberta.

“Não se descarta qualquer 
tipo, qualquer hipótese”, afi r-
mou Jungmann ao ser ques-
tionado sobre a possibilidade 
de coautoria no crime. “Nós, 
se necessário, abriremos uma 
segunda investigação, um se-
gundo inquérito, para apurar 
todo e qualquer indício. Se 
qualquer possiblidade de co-
autoria existir, evidentemente 
que vamos trazer a conheci-
mento de toda a sociedade”, 
disse em seguida.

O ministro, no entanto, 
não entrou em detalhes das 
investigações, afirmando 
apenas que “tudo isso tem 
que ser investigado, recursos, 
dinheiro na conta”. “Temos 
que dar uma resposta à opi-
nião pública para que não 
paire nenhuma suspeita”, 
acrescentou. Jungmann deu 
as declarações após reunião, 
ontem (18), com a presidente 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

A indústria paulista fechou 
2,5 mil postos de trabalho em 
agosto, uma queda de 0,11% 
na comparação com o mês 
anterior, sem ajuste sazonal, 
aponta a pesquisa de Nível de 
Emprego da Fiesp/Ciesp, divul-
gada ontem (18). Nos últimos 
12 meses, o setor acumula 
1,28% de decréscimo na oferta 
de emprego. Foram encerradas 
28 mil postos desde agosto de 
2017. Considerando os oito 
meses de 2018, no entanto, o 
saldo é positivo, com elevação 
de 0,64%.

Dos 22 setores verifi cados 
na pesquisa, nove tiveram re-
sultado negativo. O principal 
destaque foi o setor de produtos 
têxteis, com o fechamento de 
1.040 vagas, seguido pelo setor 
de produtos de metal (excluin-
do máquinas e equipamentos), 
com menos 1.021 postos de 

Dos 22 setores verifi cados, 

nove tiveram resultado 

negativo.

São Paulo - O presidenciá-
vel tucano Geraldo Alckmin, 
dono de uma coligação com 
oito partidos, afirmou na 
tarde de ontem (18), que não 
tem qualquer “procedência” a 
sugestão de que uma deban-
dada de sua coligação esteja 
em curso. De forma enfática, 
Alckmin disse que a reunião 
prevista para ocorrer com 
o prefeito de Salvador ACM 
Neto já estava combinada e 
ocorre toda semana às segun-
das ou terças.

Seguindo a estratégia de se 
colocar como uma opção em 
relação à candidatura de Jair 
Bolsonaro (PSL), o tucano fez 
questão de comentar a decla-
ração do candidato a vice na 
chapa de Bolsonaro, general 
Hamilton Mourão, sobre cria-
ção de fi lhos em casas que têm 
apenas as fi guras da mãe e da 
avó. Mourão disse que crianças, 

Presidenciável tucano Geraldo Alckmin.

Presidente da Sabesp,

Karla Bertocco.

São Paulo - A presidente 
da Sabesp, Karla Bertocco, 
descartou o risco de falta de 
água em São Paulo, apesar 
de os maiores mananciais do 
Estado contarem com reservas 
abaixo da metade das suas 
capacidades. “O conjunto dos 
reservatórios está operando, 
na média, a 42%. Esse nível 
é absolutamente aderente ao 
momento de fi m da estiagem 
que estamos vivendo”, afi r-
mou, após participar, ontem 
(18), da cerimônia de aber-
tura da 29ª Feira Nacional de 
Saneamento e Meio Ambiente. 

O nível de água dos reserva-
tórios está abaixo da metade 
em quatro dos seis mananciais 
do Estado. Esse é o caso do 
Sistema Cantareira, que aten-
de a região metropolitana e 
opera com 34,8% da sua capa-
cidade. Há um ano, o Sistema 
tinha 54,5% da sua reserva. 
No início da crise hídrica, em 
2014, ele chegou a marcar 
8,6% neste mesmo período. 
Os outros mananciais que têm 
menos da metade das suas 
reservas hoje são: Alto Tietê 
(47,2%), Alto Cotia (44,8%) 
e Rio Claro (41,7%). Apenas 
dois reservatórios estão acima 
deste patamar: Guarapiranga 
(50,8%) e Rio Grande (77,6%).

A presidente da Sabesp ob-
servou que a estiagem durante 
os meses de maio, junho e 
julho foi intensa e provocou 
uma queda acentuada dos 
reservatórios de água, mas a 
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Indústria paulista fecha 2,5 mil 
postos de trabalho em agosto

de Produtos de minerais não-
-metálicos com geração de 851 
vagas. Em seguida estão os se-
tores de veículos automotores 
e autopeças (560), máquinas e 
equipamentos (382) e produ-
tos químicos (234). A previsão 
da entidade é que o ano deve 
fechar com emprego negativo. 

Entre os fatores que contri-
buíram para o cenário de afas-
tamento dos investimentos, 
na avaliação da Fiesp, está a 
greve dos caminhoneiros, a 
indefinição política com as 
eleições e a preocupação com 
o cenário internacional. “É o 
ambiente sadio de negócios que 
traz o emprego e faz com que 
a economia volte a melhorar. 
Temos no mercado interno uma 
ociosidade em torno de 35%”, 
disse, em nota, José Ricardo 
Roriz Coelho, presidente em 
exercício da federação (ABr).

trabalho, e pelo setor de couro 
de calçados, que encerrou 955 
vagas.

Também foram nove os se-
tores que tiveram resultados 
positivos. O destaque foi área 

Liberdade de preços para 
refi no de combustível

semana de greve e soluções 
precisavam ser apresentadas. 
Estamos arcando com os cus-
tos”, disse, acrescentando que 
os subsídios são temporários, 
e acabam em dezembro. Guar-
dia defendeu ainda a agenda 
adotada pelo governo federal 
de promover um ambiente eco-
nômico com regras mais claras, 
transparente e baseada no fun-
cionamento do mercado (ABr). Alckmin nega risco de 

debandada de aliados

nestas situações, podem ser 
desvirtuadas e cooptadas pelo 
tráfi co.

“Isso é uma ofensa às mães 
que criam seus filhos com 
difi culdades, no sacrifício, às 
vezes dois, três fi lhos, sozinhas. 
As avós, essas heroínas. É 
lamentável isso”, declarou em 
resposta a Mourão. O tucano 
ainda diz que não ataca Bolso-
naro e não comentou pedido de 
resposta feito pelo adversário 
na Justiça Eleitoral.

Durante agenda de cam-
panha no bairro do Pari, na 
capital paulista, Alckmin ainda 
afi rmou que um indulto ao ex-
-presidente Lula, condenado e 
preso pela Operação Lava Jato, 
seria um “acinte” à Justiça. 
Ontem, também, o candidato 
petista Fernando Haddad afi r-
mou que Lula não deseja isso 
e que não o faria, caso vença a 
eleição (AE).

Sabesp não vê risco 
de desabastecimento

situação começou a ser reequi-
librada em agosto e setembro, 
quando as chuvas foram mais 
próximas dos níveis históricos. 
“Estávamos mais preocupados 
Agora, os reservatórios estão 
mais próximos da média”, 
disse Karla.

Diante dessa situação, a Sa-
besp descarta, neste momen-
to, a concessão de bônus nas 
contas de água para incentivar 
a redução do consumo. Karla 
lembrou ainda que a compa-
nhia está focada em pagar os 
fi nanciamentos que permiti-
ram a realização de aportes de 
R$ 7 bilhões nos últimos três 
anos para expansão da rede de 
abastecimento de água e coleta 
de esgoto no Estado (AE).

PF ainda não descarta coautoria 
em ataque a Bolsonaro

do TSE, ministra Rosa Weber, 
da qual também participou o 
diretor-geral da PF, Rogério 
Galloro.

No encontro, foi discutido 
o incremento na segurança 
dos candidatos à Presidên-
cia. Também foi analisado o 
combate a candidaturas que 
estejam ligadas ao crime or-
ganizado, num esforço para 
impedir que se forme, nas 
palavras de Jungmann, uma 
“bancada do crime” no Poder 
Legislativo federal e estadual. 
A PF realiza um pente-fi no 
na vida pregressa de todos 
os candidatos, para todos os 
cargos, nas eleições deste 
ano (ABr). 


