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O eleitor tem até o próximo
dia 9 de maio para requerer a sua
inscrição eleitoral, alterar dados
cadastrais ou transferir o domicílio
eleitoral para estar apto a votar
nas eleições de outubro. A data
também será o último dia para o
eleitor com mobilidade reduzida
solicitar sua transferência para
seção com acessibilidade, bem
como inclusão ou atualização da
identidade de gênero.
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Pequenos negócios
abriram 47,4 mil vagas
em março, diz Sebrae

O Índice Nacional de
Expectativa do Consumidor
(Inec) subiu para 102,2 pontos
em abril e é 1,2% menor do
que o registrado no mesmo
mês do ano passao. Mesmo
com o aumento de 0,3% na
comparação com março deste
ano, o indicador continua
abaixo da média histórica, que
é de 107,9 pontos. Os dados
estão na pesquisa divulgada
ontem (25), pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Consumidores pouco confiantes tendem a diminuir
as compras. Com a redução
do consumo, aumentam as
dificuldades de recuperação da
economia. Mesmo com a leve
recuperação, o Inec de abril
mostra que a confiança dos
brasileiros ainda está baixa.
Segundo a CNI, há quase dois
anos, o índice está oscilando
abaixo da média histórica.
De acordo com a pesquisa,
a leve recuperação de abril
é resultado da melhora das
expectativas dos brasileiros
em relação à queda inflação e
do desemprego e ao aumento
da renda pessoal nos próximos
seis meses. O indicador de
expectativas sobre a inflação
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Confiança é insuficiente
para reativar consumo

A confiança dos brasileiros
ainda está baixa.

aumentou 2,6%, o de desemprego subiu 2,5% e o de renda
pessoal teve alta de 2,7% em
relação a março.
Mesmo assim, segundo a CNI,
os consumidores perceberam
o crescimento de suas dívidas
e uma piora de sua situação
econômica. O indicador de
expectativa de endividamento
caiu 3,4% e o de situação
financeira recuou 0,8% em
abril frente a março. “Com
isso, o consumidor está menos
disposto a comprar bens de
maior valor, como móveis
e eletrodomésticos”, diz a
confederação, em nota (ABr).

Entidades diversas criticam
proposta da ANS
Representantes de entidades
da área de saúde, de órgãos
de defesa do consumidor,
da Associação Paulista de
Medicina (APM) e da Pastoral
da Saúde criticaram ontem (25)
a proposta da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)
de estabelecer sistemas de
coparticipação e de franquia
para os planos de saúde.
“Esperamos o bom senso no
sentido de retroceder com
essa medida que está para
ser colocada em prática. Se
isso não acontecer, serão
necessárias medidas jurídicas
para reverter esse cenário”,
disse o diretor administrativo
da APM, Florisval Meinão.
A ANS destacou que a
franquia e a coparticipação
são mecanismos financeiros “já
existentes e amplamente usados
pelo mercado de planos de
saúde” e que, hoje, cerca de 50%
dos beneficiários têm contrato
por algum desses mecanismos. A
franquia é o valor estabelecido no

“Quando se quer
bem a uma pessoa
a presença dela
conforta. Só a
presença, não é
necessário mais
nada”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro

contrato até o qual a operadora
não tem responsabilidade de
cobertura – parecido com o que
ocorre com os veículos. “Esses
mecanismos são opcionais, ou
seja, o consumidor pode optar,
ou não, pelo plano com essas
características”.
No entender das entidades
médicas e de defesa dos direitos
do consumidor, a ideia da ANS,
no caso da coparticipação, é
estabelecer um teto de até
40%. “Se a conta é de R$ 1
mil, o consumidor ajudaria a
pagar a conta, pagando R$ 400
pelo procedimento. Isso sem
contar a mensalidade”, disse
a representante do Proteste,
Marinês Dolci. Quanto à franquia,
Marinês explicou que seria algo
semelhante a um seguro de
carro, com o estabelecimento de
um limite de gastos. “Nesse caso,
um consumidor que paga R$ 500,
teria o valor extra de R$ 6 mil [12
vezes o valor da mensalidade]. Se
a conta do hospital for superior
a isso, ele [consumidor] paga o
restante” (ABr).

foram demitidas 15,5 mil pessoas
no setor.
Em 2017, os pequenos
negócios geraram 338 mil
postos de trabalho e a tendência

São Paulo - O Santander
informou que reduziu os juros
anuais de crédito imobiliário
para 8,99% ao ano no Sistema
Financeiro de Habitação, e para
9,49% ao ano para Carteira
Hipotecária. Nestas condições, o
banco financia imóveis novos e
usados com valores de R$ 90 mil
a R$ 950 mil (DF, MG, RJ e SP) no
âmbito SFH, e acima de R$ 950 mil
(DF, MG, RJ e SP) para Carteira
Hipotecária. Nos demais Estados, o
valor do imóvel é de até R$ 800 mil.
Segundo o banco, é possível
contratar o financiamento imobiliário a partir de R$ 60 mil, prazo
máximo de até 35 anos. A renda
mínima necessária é de R$ 2,5
mil e o comprometimento com o
financiamento deverá ficar entre
30% e 35%. O corte das taxas faz
parte da estratégia da instituição
no segmento de crédito imobiliário,
apontado pelo presidente do
Santander Brasil, Sérgio Rial, como
um mercado prioritário para a
conquista de participação.
“Cabe a nós, como banco,
ter um papel fomentador ao
processo de mudança, com o
estímulo à competição no mercado
financeiro”, afirmou o executivo.
Nos três primeiros meses do ano,
a carteira de crédito imobiliário do
Banco, para pessoas físicas, atingiu
R$ 29,117 bilhões, alta de 7,6% ante
o mesmo período de 2017 (AE).

São Paulo - O ex-ministro
da Fazenda e pré-candidato
à Presidência da República
pelo MDB, Henrique Meirelles,
reforçou que o nome do partido
para a eleição presidencial será
escolhido na convenção da
legenda entre ele e o presidente
Temer. Pelas regras do TSE,
os partidos têm o prazo de 20
julho a 5 de agosto para fazer
suas convenções.
Durante almoço com 130
empresários do Eurocâmaras,
que reúne entidades empresariais com relações entre
o Brasil e países da Europa,
Meirelles - que aparece
oscilando de 0% a 1% em
pesquisa Ibope com eleitores
de São Paulo - afirmou que
candidatos reformistas devem
ter um desempenho acima do
que as pesquisas mostram hoje.
Ele voltou a citar que o eleitor
espera um candidato com quatro
características: competência,
seriedade, honestidade
pessoal e experiência. “O
eleitor não espera candidato
com declaração bombástica,

Líder na pesquisa,
Datena empolga DEM
O DEM está animado com a
possibilidade da candidatura
de José Luiz Datena ao Senado
nas eleições 2018. Recémfiliado à sigla, o apresentador
da TV Bandeirantes apareceu
na liderança da pesquisa Ibope
para senadores de São Paulo,
com 33% das intenções de voto.
Presidente estadual do DEM
em São Paulo, o deputado
federal Jorge Tadeu Mudalen
afirmou ter sido procurado
por um representante de
Datena que colocou o nome
do apresentador à disposição
do partido. De acordo com
Mudalen, a sigla ficaria “muito
feliz” com a candidatura.
Apesar de nunca ter concorrido
a um cargo eletivo, Datena já foi
filiado ao PT, PP e PRP antes de
se integrar ao DEM. Mudalen
afirmou que o apresentador
está “superprestigiado” no novo
partido, mas ponderou que a
provável candidatura, apesar
de bem encaminhada, é uma
decisão de “foro íntimo” de
Datena.
Na pesquisa eleitoral,
realizada apenas no Estado

José Luiz Datena na
liderança.

de São Paulo, Datena é
acompanhado de perto e está
tecnicamente empatado com
Eduardo Suplicy. O provável
candidato do PT alcançou
32%. A senadora Marta
Suplicy (MDB) contabilizou
25% das intenções de voto
no levantamento Ibope. Ela é
seguida pelo deputado federal
Marcos Feliciano (Podemos),
com 14%.
Ministro Aloysio Nunes
(PSDB) ficou na quinta
posição na pesquisa Ibope
para senadores, com 11% (AE).

CÂMBIO
Futuro: -0,53% Pontos: 85.650
Máxima (pontos): 85.960 Mínima
(pontos): 84.900. Global 40
Cotação: 803,560 centavos de
dólar Variação: -1,21%.

de crescimento de emprego,
com carteira assinada, no setor
vem se confirmando. Conforme
os dados do Caged, só neste
primeiro trimestre, as micro e

pequenas empresas geraram
196 mil novas vagas, quase
60% de todos os empregos
criados por elas no ano
passado (AE).

Convenção decidirá ‘entre Temer e
Meirelles’ quem será o candidato

Banco reduz juros de
crédito imobiliário

BOLSAS
O Ibovespa: -0,5% Pontos:
85.044,38 Máxima estável:
85.466 pontos Mínima de -1,31%
: 84.349 pontos Volume: 11,19
bilhões Variação em 2018:
11,31% Variação no mês: -0,38%
Dow Jones: +0,25% Pontos:
24.083,83 Nasdaq: -0,05%
Pontos: 7.003,74 Ibovespa

Pessoas observam lista de vagas de trabalho. Os pequenos negócios lideraram a geração de
empregos no País.

Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 3,4856 Venda: R$
3,4861 Variação: +0,45% - Dólar
Paralelo Compra: R$ 3,57 Venda:
R$ 3,67 Variação: +0,73% Dólar Ptax Compra: R$ 3,5034
Venda: R$ 3,5040 Variação:
+1,08% - Dólar Turismo Compra:
R$ 3,4630 Venda: R$ 3,6330
Variação: +0,64% - Dólar Futuro

contrárias ao programa do
presidente Temer. “Alguns
presidenciáveis de fato
propõem a volta atrás, acabar
com o teto de gastos, voltar
a gastar à vontade, não fazer
reforma da Previdência, existe
até candidato aí falando em
grupos menores em reverter
a privatização da Embraer”,
citou.
Ele defendeu a reforma
da Previdência e disse que a
discussão não é fazer ou não,
mas é quando a medida será
feita porque é necessária. O
ex-ministro declarou que não é
possível manter o teto dos gastos
públicos sem as mudanças
no sistema previdenciário.
Respondendo sobre as
dificuldades de negociação
com o Congresso, Meirelles
disse que um presidente eleito
com “legitimidade e propostas
claras” tem chances altas de
fazer reformas no início de
governo. “O Executivo no Brasil
é muito forte, principalmente
em início de governo. Final é
mais difícil” (AE).

Ex-ministro da Fazenda e
pré-candidato à Presidência,
Henrique Meirelles.

carisma”, destacou.
Além disso, o ex-ministro
disse acreditar que o processo
eleitoral vai levar a uma
consolidação das candidaturas
de centro. “Acho que o processo eleitoral vai levar a
essa consolidação, eleição
é muito aberta e estamos
ainda em um tempo muito
cedo na campanha”. Sem
citar nomes, o emedebista
criticou presidenciáveis
que apresentam propostas

Precatórios: Governo
tem déficit recorde
A antecipação em dois meses
do pagamento de precatórios
fez o Governo Central – Tesouro
Nacional, Previdência Social
e Banco Central – registrar
resultado negativo recorde
em março. No mês passado,
o déficit primário somou R$
24,828 bilhões. O valor é
recorde para o mês e equivale
a mais que o dobro do déficit
de R$ 11,231 bilhões registrado
em março do ano passado.
Os precatórios são títulos
públicos emitidos para pessoas
que venceram processos
judiciais em última instância.
De 2013 a 2016, o Tesouro
concentrava o pagamento em
novembro e dezembro. O órgão
antecipou o pagamento para
maio e junho no ano passado
e para março e abril neste ano.
A medida resulta em economia
para o governo, que deixa de
atualizar as dívidas judiciais
mês a mês pela taxa Selic. O
déficit primário é o resultado
negativo nas contas públicas
desconsiderando o pagamento
de juros da dívida pública.
No acumulado de 2018, as
receitas ainda crescem em

(maio) Cotação: R$ 3,4865
Variação: +0,33% - Euro (17h32)
Compra: US$ 1,2168 Venda: US$
1,2169 Variação: -0,53% - Euro
comercial Compra: R$ 4,2420
Venda: R$ 4,2440 Variação:
-0,05% - Euro turismo Compra:
R$ 4,2000 Venda: R$ 4,4200
Variação: +0,29%.
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P

mil vagas, seguidas pelas do ramo
imobiliário, que empregaram
11,6 mil pessoas.
A pesquisa mostra ainda um
saldo positivo nos pequenos
negócios ligados à Indústria
de Transformação, com a
geração de 8,3 mil vagas e na
Construção Civil, com quase
seis mil empregos. Os pequenos
negócios do setor Extrativista
Mineral, que em fevereiro
demitiram 257 trabalhadores,
geraram em março 347 postos
de trabalho. Na Agropecuária,
o números de vagas também
subiu para 2,3 mil. Os saldos
negativos foram registrados no
Comércio (-3,6 mil), que foi
menos negativo, se comparando
ao do mês de fevereiro, quando

José Cruz/ABr

base nos dados do Ministério
do Trabalho. O presidente
do Sebrae, Guilherme Afif
Domingos, disse que não
é novidade que o emprego
do País passa pela micro e
pequena empresa. Segundo
ele, a melhora é favorecida pelo
Refis (parcelamento de débitos
tributários).
Somando todos os saldos com
os da Administração Pública,
o total de empregos formais
celetistas gerados em março foi
de 56,1 mil. O setor de Serviços,
mais uma vez, foi o que gerou
mais emprego nos pequenos
negócios. Foram 34,3 mil postos
de trabalho, destacando as
empresas que atuam na área de
Ensino, que abriram mais de 12,2

Divulgação

elo terceiro mês
consecutivo, os pequenos
negócios lideraram a
geração de empregos no País.
Foram 47,4 mil novas vagas com
carteira assinada, totalizando
quase 200 mil postos de trabalho
somente no primeiro trimestre
de 2018, um aumento de 127%
em relação ao mesmo período
do ano passado, de acordo com
o Sebrae.
Aocontráriodosoutrosmeses,
as médias e grandes empresas
também apresentaram, pela
primeira vez este ano, um
saldo positivo em março, com
a criação de cinco mil vagas,
mas ainda assim acumulam
números negativos. Os dados
são de pesquisa do Sebrae com

Governo Central acumula
déficit primário de R$ 12,980
bilhões no primeiro trimestre.

ritmo maior que os gastos.
Até março, as receitas líquidas
cresceram 7,4% acima da
inflação oficial pelo IPCA,
contra aumento de 4,5% acima
da inflação das despesas.
Além da recuperação econômica, que impulsionou a
arrecadação nos últimos meses,
o Novo Refis, e o crescimento
dos royalties do petróleo por
causa da melhoria da cotação
do produto contribuíram para
a alta das receitas. Apesar da
melhoria do desempenho das
contas públicas, a Previdência
registrou déficit de R$ 49,052
bilhões de janeiro a março, valor
recorde para o período (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,32% ao
ano. - Capital de giro, 9,39% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.322,80 a onçatroy (1 onça-troy equivale a 31,1035
gramas) Variação: -0,76% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 148,500
Variação: -0,13%.

