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Falta menos de uma semana para
acabar o prazo para sacar o Abono
Salarial do PIS/Pasep ano base
2016, mas 511.594 trabalhadores
de São Paulo ainda não retiraram
o benefício. Cerca de R$ 371,2 milhões estão disponíveis para saque
na Caixa e no Banco do Brasil em
todo o estado. Quem tem direito
ao benefício mas não procurar uma
agência bancária até sexta-feira
(29) vai perder o dinheiro.

Terça-feira,
26 de junho de 2018
Ano XVI – Nº 3.654
R$ 2,00

Reprodução

Contas externas registram
saldo positivo pelo
terceiro mês consecutivo

Ag.Petrobras

A plataforma está a cerca de 127 km da costa do Rio de Janeiro.

A Petrobras começou a produzir petróleo e gás natural
no campo de Tartaruga Verde,
em águas profundas da Bacia
de Campos, no litoral norte do
Rio de Janeiro. A Petrobras
informou que deu início à produção no local na sexta-feira
(22), a partir da plataforma
FPSO Cidade de Campos dos
Goytacazes – unidade flutuante
de produção, armazenamento e
transferência de petróleo e gás.
Localizada em lâmina d’água
de 765 metros, a plataforma
está a cerca de 127 km da
costa do Rio de Janeiro e
tem capacidade de processar
diariamente até 150 mil barris
de petróleo e 3,5 milhões de
metros cúbicos de gás, além
da compressão de 5 milhões de
metros cúbicos de gás natural.

Essa é a segunda plataforma a
entrar em operação este ano
e contribuirá para o aumento
da produção da Petrobras em
conformidade com o Plano de
Negócios e Gestão 2018-2022.
O campo de Tartaruga Verde
possui óleo de boa qualidade,
situado em reservatórios a 3
mil metros de profundidade. É
formado por duas jazidas, Tartaruga Verde, onde a Petrobras
detém 100% de participação,
e Tartaruga Mestiça, jazida
compartilhada entre a União,
representada pela Pré-Sal
Petróleo (PPSA), com 30,65%
de participação, e também
pela Petrobras com 69,35%.
Toda a produção do campo
será escoada pela unidade
FPSO Cidade de Campos dos
Goytacazes (ABr).

Geração eólica bate recorde,
com média diária de 6.475 MW

Rio - A geração eólica bateu
recorde no último sábado (23),
no Nordeste, atingindo 6.475
megawatts médios ou 70% da
carga de energia elétrica deste
subsistema, informou o Operador Nacional do Sistema (ONS)
ontem (26). O último recorde
de geração média diária tinha
ocorrido no dia 14 de setembro
de 2017, quando foram produzidos 6.413 MW médios.
O pico da geração eólica,
ou geração instantânea, foi
registrado às 10h09 do próprio
dia 23 de junho, quando foram
produzidos 7 311 MW. O montante equivale a 80% de toda a
carga do Nordeste. O recorde
de geração instantânea anterior
havia acontecido no dia 25 de
setembro de 2017, quando
foram gerados 7.085 MW.
A geração eólica já corresponde a mais de 10% da
geração de energia elétrica no
Brasil - domingo, 24, registrou

“Um conservador não é
necessariamente parco
de inteligência, mas a
maioria das pessoas
pouco inteligentes são
conservadoras”.
Stuart Mill (1806/1873)
Economista britânico

12,29% do total de carga enviada ao Sistema Interligado
Nacional (SIN) - e tem melhor
performance no período de
seca, quando as hidrelétricas
estão gerando menos, do que
no período chuvoso (novembro
a abril).
Os reservatórios das hidrelétricas no Nordeste estão operando com 38,1% de armazenamento de água, o mais baixo
entre as regiões do País, porém
bem melhor do que no mesmo
dia do ano passado, quando
registrou armazenagem de
18,09%. Já o subsistema Sudeste/Centro-Oeste registrava
armazenamento de 40,7% em
24/6 deste ano contra 42,63%
na mesma comparação; o Sul
está com 49% dos reservatórios
cheios, contra 64,48% há um
ano; e o Norte tem 70,7% dos
reservatórios de hidrelétricas
cheios, ante 95,85% no mesmo
dia de 2017 (AE).

dos ontem (25) pelo BC. De
janeiro a maio, os gastos de
brasileiros no exterior ficaram
em US$ 8,086 bilhões, contra
US$ 7,295 bilhões em igual
período de 2017.

Já as receitas de estrangeiros
no Brasil chegaram a US$ 429
milhões, em maio, e em US$
2,862 bilhões, nos cinco meses
de 2018. Em maio, a conta de
viagens internacionais, forma-

da pelos gastos de brasileiros
e as receitas de estrangeiros,
ficou negativa em US$ 1,187
bilhão e acumulou US$ 5,224
bilhões, nos cinco meses do
ano (ABr).

Paralisação de caminhoneiros
prejudicou setor industrial

Harley-Davidson
transferirá parte da
produção dos EUA
A fabricante de motos Harley-Davidson estuda tirar parte
de sua produção dos Estados
Unidos, por causa da guerra
comercial deflagrada pelo presidente Donald Trump. A empresa
estima que cada motocicleta
custará, em média, US$ 2,2
mil a mais com as contratarifas
aplicada pela União Europeia em
resposta às sobretaxas ao aço e
ao alumínio impostas pelos EUA.
A retaliação da UE elevou a taxa
de importação de motos Harley-Davidson de 6% para 21%.
A nova porcentagem “custará”
até US$ 100 milhões por ano
para a fabricante. A companhia
informou que, nos próximos
meses, aumentará a produção
nas suas filiais internacionais
no Brasil, na Austrália, na Índia
e na Tailândia. “Aumentar a produção internacional para aliviar
a carga tarifária da UE não é a
preferência da companhia, mas
representa a única opção sustentável para fazer com que as motos
sejam acessíveis aos clientes na
UE e para manter um negócio
viável na Europa”, afirmou a
Harley-Davidson (ANSA).

A indústria brasileira ainda
sente os efeitos dos 11 dias de
paralisação dos caminhoneiros
em maio. De acordo com a
sondagem industrial divulgada
ontem (25) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
além de terem favorecido
para o aumento da ociosidade
e para o acúmulo de estoques
indesejados, as manifestações
colaboraram para a queda na
produção do país. As empresas
de grande porte foram as que
registraram maior prejuízo.
A produção do setor industrial caiu para 41,6 pontos em
maio, ficando “muito abaixo” da
linha divisória dos 50 pontos,
que separa as situações de
aumento e de queda na produção. Também houve recuo
da utilização da capacidade
instalada para 63%. Com isso,
a ociosidade subiu para 37%.
O indicador de evolução dos
estoques efetivos em relação
ao planejado subiu para 53,3
pontos em maio. Variando entre

pontos, se afastou da linha dos
50 pontos. Na avaliação da CNI,
a paralisação dos transportes
de carga atingiu o setor em um
momento em que ele estava
com dificuldades de se recuperar. No caso das indústrias
de grande porte, o índice de
evolução da produção recuou
para 41,6 pontos em maio,
índice pouco pior do que o
registrado pelas empresas de
pequeno porte (42,3 pontos).
Ainda segundo o levantamento, o nível de utilização da
capacidade instalada nas grandes empresas em maio ficou
em 67%, o que representa uma
queda de 4 pontos percentuais
na comparação com abril. No
caso das médias, a queda ficou
em 2 pontos percentuais. Já as
pequenas registraram queda
de 1 ponto percentual. O indicador de estoque efetivo, que
compara o estoque atual com
o que era planejado, subiu 5,2
pontos em maio frente a abril,
alcançando 57,6 pontos (ABr).

As manifestações colaboraram
para a queda na produção
do país.

zero a 100 pontos, esse indicador, quando fica acima de 50
pontos, mostra que os estoques
estão acima do planejado.
Outro índice que apresentou
recuo em maio foi o referente a
emprego, que, ao registrar 48,3

Em discussão a situação de Fiat anuncia investimento de
brasileiros nos EUA
R$ 14 bilhões na A. Latina

A situação das mais de 50
crianças e adolescentes presos
na fronteira americana com o
México, deve ganhar destaque
no primeiro encontro de alto nível entre Estados Unidos e Brasil em território nacional desde
o início do governo Temer.
O vice-presidente de Trump,
Mike Pence, desembarca em
Brasília hoje (26), pela manhã,
e tem um encontro com Temer
marcado para o meio-dia.
O subsecretário-geral de Assuntos Políticos Multilaterais,
Europa e América do Norte,
Fernando Simas Magalhães,
afirmou que todos os temas
levantados serão tratados pelas
autoridades mas, evitou detalhar assuntos mais sensíveis
como esse impasse decorrente
da política de “tolerância zero”
sobre imigrantes ilegais.
Simas se limitou a afirmar
que o assunto terá “tratamento
concreto e especial” e lembrou
que o Itamaraty está mantendo um diálogo permanente
com o governo americano,
mas agentes consulares nos
Estados Unidos têm relatado
uma grande dificuldade em
monitorar e encontrar as mais
de 50 crianças brasileiras e

O vice-presidente de Trump,
Mike Pence, desembarca em
Brasília hoje (26).

promover o reencontro com as
famílias. “O esforço anunciado
deixa clara a nossa posição de
preocupação com a dignidade
dessas famílias e crianças e da
importância desse assunto num
contexto maior dos direitos
humanos do qual os dois países
estão engajados”, resumiu.
Pence chegará ao Brasil
acompanhado pela mulher
Karen Pence que também tem
agenda em Brasília. Os dois
ainda participam de um almoço oferecido pelo Itamaraty,
também com a presença de
Temer e ministros, por volta das
13h. Pence viaja para Manaus
amanhã (27) e vai visitar um
dos abrigos construídos para
receber venezuelanos (ABr).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: +0,44% Pontos:
70.952,97 Máxima de +0,97%
: 71.323 pontos Mínima de
-1,22% : 69.779 pontos Volume: 8,48 bilhões Variação em
2018: -7,13% Variação no mês:
-7,56% Dow Jones: -1,33% Pontos: 24.252,80 Nasdaq: -2,09%
Pontos: 7.532,01 Ibovespa

A balança comercial (exportações e importações de mercadorias), apresentou superávit de
US$ 5,558 bilhões no mês passado e US$ 21,972 bilhões, de janeiro a maio.

Futuro: +0,91% Pontos: 71.625
Máxima (pontos): 71.915 Mínima (pontos): 70.230. Global 40
Cotação: 774,948 centavos de
dólar Variação: -0,3%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,7761 Venda: R$ 3,7766
Variação: -0,09% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95
Variação: -0,08% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,7754 Venda: R$
3,7760 Variação: +0,26% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,7300
Venda: R$ 3,9230 Variação:
-0,1% - Dólar Futuro (julho)

O presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para a
América Latina, Antônio Filosa, anunciou ontem (25) um
investimento de R$ 14 bilhões
para a região, previsto no plano
industrial da empresa para os
próximos cinco anos. O grupo
vai lançar ao menos 25 produtos
durante o período e investirá
no desenvolvimento do etanol.
“Claramente, estou apaixonado pelo etanol”, confessou
o executivo, em uma coletiva
de imprensa em São Paulo.
“Ninguém no mundo entende
mais de etanol que o Brasil”,
completou, argumentando
que um desenvolvimento
desse combustível geraria um
efeito positivo em cadeia para
vários setores econômicos do
país. Além do etanol, a FCA
investirá em aperfeiçoamento
tecnológico de suas fábricas
atuais - o grupo não pretende
abrir novas plantas no Brasil - e
no desenvolvimento de novos
produtos.
“Fábrica nova é o que menos precisamos, pois temos a
melhor capacidade instalada.
Vamos gastar para aumentar o
nível tecnológico das fábricas
e em inovação”, disse. Para os

Cotação: R$ 3,7785 Variação:
-0,2% - Euro (às 17h32) Compra:
US$ 1,1704 Venda: US$ 1,1704
Variação: +0,44% - Euro comercial
Compra: R$ 4,4170 Venda: R$
4,4190 Variação: +0,27% - Euro
turismo Compra: R$ 4,3530 Venda: R$ 4,5930 Variação: +0,28%.

FCA

Petrobras começa a produzir
no campo de Tartaruga Verde

vo é o investimento direto no
país (IDP), porque recursos
são aplicados no setor produtivo do país. Em maio, esses
investimentos chegaram a US$
2,978 bilhões e nos cinco meses
do ano ficaram em US$ 23,344
bilhões.
Mesmo com a alta do dólar,
os gastos de brasileiros em
viagem ao exterior continuaram a crescer. Em maio, essas
despesas chegaram a US$ 1,615
bilhão, o maior valor para o mês
desde maio de 2014, quando
ficou em US$ 2,259 bilhões. Em
maio de 2017, essas despesas
ficaram em US$ 1,496 bilhão,
de acordo com dados divulga-

Marcelo Camargo/ABr

A

está a balança comercial (exportações e importações de
mercadorias), que apresentou
superávit de US$ 5,558 bilhões
no mês passado e US$ 21,972
bilhões, de janeiro a maio. A
conta de serviços (viagens,
transporte, aluguel de investimentos, entre outros) registrou
saldo negativo de US$ 2,733
bilhões, em maio, e de US$
13,623 bilhões, nos cinco meses
do ano.
Quando o país registra saldo
negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com
investimentos ou empréstimos
no exterior. A melhor forma de
financiamento do saldo negati-

Divulgação

s contas externas brasileiras apresentaram
resultado positivo pelo
terceiro mês consecutivo.
Em maio, houve superávit
em transações correntes,
que são compras e vendas
de mercadorias e serviços e
transferências de renda do
país com o mundo. O resultado ficou positivo em US$
729 milhões, mas foi bem
menor que o registrado em
igual mês de 2017, de US$
2,751 bilhões. Os dados foram
divulgados ontem (25) pelo
Banco Central (BC).
Entre os componentes
das transações correntes

Presidente da Fiat Chrysler
Automobiles para a América
Latina, Antônio Filosa.

próximos cinco anos, a FCA
pretende lançar 15 novos produtos, entre eles três SUVs.
Para a Jeep, o grupo deve
lançar 10 produtos, incluindo
a primeira SUV superluxo fabricada no Brasil.
Dos R$ 14 bilhões para a
América Latina, R$ 9 bilhões
devem ser destinados para a
Fiat Latam, e R$ 6 bilhões, para
a Jeep. O montante faz parte
de um volume de 45 bilhões
de euros que serão investidos
pela FCA em todo o mundo em
cinco anos (ANSA).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.268,90 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,14% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 155,500
Variação: -1,55%.

