Sarampo em Manaus
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A prefeitura de Manaus decretou
ontem (3), situação de emergência
por 180 dias em razão do surto de
sarampo registrado na capital amazonense. O anúncio foi feito durante
coletiva de imprensa com o prefeito
Arthur Virgílio Neto. No Amazonas,
até 20 de junho, foram confirmados
263 casos de sarampo, enquanto
1.368 permanecem em investigação
e 125 foram descartados. Das 1.756
notificações registradas no estado,
82,1% (1.441) são em Manaus.
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Importações fazem
superávit comercial cair
17% no primeiro semestre

Doenças erradicadas
voltam a assustar

OMS/ONU

A cobertura vacinal contra pólio está abaixo
de 50% em 312 municípios.

Doenças já erradicadas no
Brasil voltaram a ser motivo de
preocupação entre autoridades
sanitárias e profissionais de
saúde. Baixas coberturas vacinais, de acordo com o próprio
Ministério da Saúde, acendem
“uma luz vermelha” no país. No
Amazonas e em Roraima, com
o surto de sarampo, há cerca de
500 casos confirmados e mais de
1,5 mil em investigação. No outro
extremo do país, o Rio Grande do
Sul também confirmou seis casos
da doença este ano. Em 2016, o
Brasil recebeu da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas)
o certificado de eliminação da
circulação do vírus.

Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Chile se comprometeram a reforçar ações de
saúde nas fronteiras e a fornecer assistência aos migrantes
numa tentativa de manter baixa
a transmissão de casos. Dados
do governo federal mostram
que 312 municípios brasileiros
estão com cobertura vacinal
contra pólio abaixo de 50%.
O grupo de doenças pode
voltar a circular no Brasil caso
a cobertura vacinal, sobretudo
entre crianças, não aumente. O
alerta é da Sociedade Brasileira
de Imunizações (Sbim), que defende uma taxa de imunização
de 95% do público-alvo (ABr).

Aeroportos administrados
pela Infraero devem receber
8,28 milhões de passageiros,
entre embarques e desembarques, durante a temporada de
férias de julho – período de 26
de junho a 31 de julho. De acordo com a entidade, o número
é 1,9% superior ao movimento
registrado no mesmo período
do ano passado, quando passaram pelos terminais da empresa
8,13 milhões de viajantes.
Segundo a Infraero, a quantidade de aeronaves nos aeroportos da rede deve crescer 4,73%
no período, com 126.758 neste
ano contra 121.035 em julho
de 2017. A estimativa leva em
conta a oferta de assentos das
empresas aéreas e orientou um
plano de ação que visa a garantir
fluidez, conforto e segurança.
As medidas começaram em
junho, quando as atividades
de manutenção preventiva
priorizaram equipamentos
como esteiras de embarque

“O inteligente
acautela-se de
tudo; o tolo faz
observações
sobre tudo”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão
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Aeroportos devem receber 8,28
milhões de passageiros em julho

O monitoramento dos aeroportos
também será reforçado.

e desembarque de bagagens,
sinalização de pista, pontes de
embarque, escadas rolantes,
raios-x e detectores de metal.
“O monitoramento dos aeroportos também será reforçado
com supervisores em todas as
etapas de embarque e desembarque. Eles terão capacidade
de atuar na correção de quaisquer situações que possam prejudicar as operações”, informou
a Infraero (ABr).

A quantidade exportada subiu
1,82%. Em relação às importações, os preços médios
aumentaram 5,46%; e a quan-

tidade comprada, 11,41% nos
seis primeiros meses do ano.
Oficialmente, o MDIC estima
superávit de US$ 50 bilhões

neste ano. Segundo o boletim
Focus, os analistas de mercado preveem superávit de US$
58,28 bilhões (ABr).

Temer: governo não ficará
paralisado com período eleitoral

Venda de veículos
novos subiu no
primeiro semestre
As vendas de veículos novos
aumentaram 14,47% no primeiro semestre do ano comparado
com o mesmo período de 2017,
segundo dados da Fenabrave. O
setor comercializou 1.166.663
unidades de veículos novos de
janeiro a junho, mesmo com os
efeitos da greve dos caminhoneiros em maio, quando houve
problemas no fornecimento de
peças e na entrega dos veículos
prontos para concessionárias.
Em junho, houve o emplacamento de 201.900 mil veículos,
praticamente o mesmo número
de vendas de maio. Apesar da
estabilidade, o número de junho representa um aumento de
3,6% em relação ao mesmo mês
do ano passado. Em abril, antes
da greve dos caminhoneiros, as
vendas registravam 217.300 mil
unidades.
O setor de automóveis e
veículos comerciais leves acumula uma alta de 13,71% em
comparação ao mesmo período
do ano passado (ABr).

Falando, ontem (3), a representantes do setor da indústria,
o presidente Temer defendeu a
necessidade de uma simplificação tributária no país. Disse que
essa simplificação deve ser feita
sem aumento de tributação o
que é “inadmissível hoje no
nosso sistema”. Temer citou o
tema após a reforma tributária
ser defendida em discurso pelo
presidente da CNI, Robson Andrade. Na avaliação de Temer
o termo “reforma tributária”
parece ganhar uma conotação
preconceituosa, por isso ele
defende fazer uma grande
“simplificação tributária”.
Disse que não terá tempo
para fazer todas as mudanças
necessárias, como a simplificação tributária, mas afirmou que
o governo não ficará paralisado
no restante de seu mandato
com a proximidade do período
eleitoral. “Vamos fazer uma
grande simplificação e nela
seguramente impedir qualquer
aumento de tributação. Não

A Reforma da Previdência
também foi abordada no
discurso e Temer mais uma
vez afirmou que ela saiu da
pauta legislativa, mas está na
pauta política do país. Para
ele, o próximo presidente do
Brasil terá que reformar a
previdência, embora o tema
seja “controvertido” e mereça
“amplo debate”.
Na abertura do evento, o
presidente da CNI, Robson
Braga de Andrade, afirmou que
o país enfrenta novos e velhos
desafios, ainda do século XX.
“Continuamos com sistema
tributário anacrônico e ineficiente, infraestrutura precária,
educação de baixa qualidade,
financiamento caro”. E que
se o Brasil seguisse o padrão
mundial de tributação, não
seriam necessários regimes
especiais. Além de equilibrar as
contas públicas, com a reforma
da Previdência, Andrade disse
que o país precisa reformar a
tributação no país (ABr).

Temer defendeu a necessidade
de uma simplificação
tributária no país.

terei tempo para tudo isso
especialmente porque hoje
estamos entrando num período
eleitoral, mas não significa que
o governo ficará paralisado.
Vamos continuar fazendo.
Temos vários planos”, disse
ao discursar no 11° Encontro
Nacional da Indústria.

Cerveja: venda sobe até 50% Estrangeiros retiram da B3
em dia de jogo da seleção R$ 9,947 bi no semestre

São Paulo - A seleção brasileira de futebol está impulsionando as vendas de cerveja e
carne, entre outros produtos,
aponta levantamento feito pela
Apas. Segundo a entidade, as
vendas da bebida registraram
alta de 30% a 50%, e de carne,
de até 20% nas datas em que
o time verde e amarelo entrou
em campo. “Com a sinergia
das Festas Juninas e o fato de
que quase 92% das pessoas
assistem aos jogos em casa, a
Copa tem sido um grande impulsionador para o aumento no
consumo e o crescimento das
vendas nos supermercados”,
avalia em nota o economista
da Apas, Thiago Berka.
Segundo a Apas, o consumo
em dias de jogos se concentra
prioritariamente nos momentos
antes da partida, cerca de duas
a três horas antes se o jogo é à
tarde, e aproximadamente com
uma hora de antecedência se a
partida é disputada pela manhã.
“O curioso é que as vendas pós
jogo se mantêm abaixo da média
de um dia comum, demonstrando que os consumidores tendem
a estocar produtos para não
precisarem mais sair de casa”,
explicou o economista.

Copa impulsiona o crescimento
das vendas das cervejas.

A data do jogo também influencia nos produtos mais comprados
pelo torcedor. Se o jogo é à
tarde ou próximo de um final
de semana, cerveja, refrigerante
e carnes para churrasco são os
mais vendidos. As vendas de
aperitivos também se destacam
neste período, sendo linguiça,
salame e bacon contando com até
20% a mais de comercialização, e
amendoim e pipoca, com aumento até 25% superior de vendas.
Já para os jogos disputados
pela manhã, pães, frios, sucos
e laticínios também vendem
mais, uma vez que os consumidores buscam produtos típicos
do período matinal (AE).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: +1,14% Pontos:
73.667,75 Máxima de +2,3%
: 74.515 pontos Mínima de
+0,01% : 72.848 pontos Volume: 8,28 bilhões Variação em
2018: -3,58% Variação no mês:
1,24% Dow Jones: -0,54% Pontos: 24.174,82 Nasdaq: -0,86%
Pontos: 7.502,67 Ibovespa

O saldo da balança de comércio do país, no primeiro semestre, teve recuo, mas ainda foi o
segundo melhor da história.

Futuro: +0,84% Pontos: 74.230
Máxima (pontos): 75.015 Mínima (pontos): 73.650. Global 40
Cotação: 760,220 centavos de
dólar Variação: -0,1%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,8969 Venda: R$ 3,8974
Variação: -0,31% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,97 Venda: R$ 4,07
Variação: -0,41% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,8914 Venda: R$
3,8920 Variação: -0,35% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8400
Venda: R$ 4,0370 Variação:
-0,39% - Dólar Futuro (agosto)

São Paulo - Diante da falta
de clareza no quadro político
doméstico, combinado ao
maior aperto monetário iniciado nos Estados Unidos, a
Bovespa registrou no primeiro
semestre de 2018 a retirada de
R$ 9,947 bilhões por parte dos
investidores estrangeiros. Este
é o segundo maior volume de
retiradas registrado pela B3
desde 2004, quando os dados
começaram a ser compilados.
Em comparativos semestrais o
resultado só perde para o período de julho a dezembro de 2008,
quando os estrangeiros retiraram R$ 17,972 bilhões da B3. Na
ocasião, a crise do subprime nos
Estados Unidos culminou com a
quebra do Lehman Brothers em
setembro daquele ano.
Para a equipe de análise
da Guide Investimentos, essa
tendência deve prevalecer
até final de agosto, visto que
o cenário para emergentes
segue desfavorável. Segundo
a corretora, de um lado temos
a expectativa de alta nos juros
americanos e do Banco Central
Europeu (BCE), que também
deve começar a seguir o movimento de aperto monetário
mais forte nos próximos meses.

Cotação: R$ 3,9075 Variação:
-0,45% - Euro (às 17h34) Compra:
US$ 1,1662 Venda: US$ 1,1662
Variação: +0,23% - Euro comercial
Compra: R$ 4,5430 Venda: R$
4,5450 Variação: -0,13% - Euro
turismo Compra: R$ 4,4700 Venda: R$ 4,7130 Variação: estável.
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O

palmente de bens de capital
(máquinas e equipamentos
usados para a produção).
As exportações também
aumentaram, mas em ritmo
menor. No primeiro semestre,
o país vendeu ao exterior US$
113,834 bilhões, valor 5,7% superior ao registrado no mesmo
período do ano passado. Segundo o MDIC, houve recorde de
embarques de minério de ferro,
de soja em grão, farelo de soja
e de celulose.
O preço médio das mercadorias exportadas subiu 3,63%,
com destaque para celulose
(+28,4%), petróleo bruto
(+28,1%) e semimanufaturados de ferro e aço (+27,9%).
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mais do que comprou do exterior. Apesar da queda de 18,1%
em relação ao superávit de US$
7,184 bilhões registrado em
junho do ano passado, o valor
é o segundo melhor para o mês.
Depois de fechar 2017 com
superávit recorde de US$ 67
bilhões, a balança comercial
registrou recuo no primeiro
semestre provocado, principalmente pelo desempenho
das importações, que cresceram 17,2% pela média diária,
somando US$ 83,779 bilhões
nos seis primeiros meses do
ano. A alta, de acordo com o
MDIC, decorre da recuperação
da economia, que impulsionou
as compras externas, princi-

Joá Souza

crescimento das importações em ritmo
maior que o das exportações fez o saldo da balança
comercial cair no primeiro
semestre. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC),
o país exportou US$ 30,055
bilhões a mais do que importou nos seis primeiros meses
do ano. O superávit é 17%
inferior ao mesmo período
do ano passado (US$ 36,210
bilhões).
Apesar do recuo, o superávit foi o segundo melhor
da história para o primeiro
semestre. Em junho, o Brasil
exportou US$ 5,882 bilhões a

É o segundo maior volume de
retiradas registrado
desde 2004.

Outra questão destacada por
analistas é o quadro de incertezas no disputa eleitoral.
Lucas Claro, analista da Ativa
Investimentos, concorda que
a tendência de retiradas deve
continuar, principalmente até
a definição do quadro eleitoral.
Segundo ele, o clima de guerra
comercial entre China e Estados Unidos, aliado a valorização
do dólar, contribui para a busca
por proteção em mercados mais
garantidos como os títulos do
Tesouro dos EUA (AE).

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$ 1.253,50 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,95% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 154,050
Variação: -2,19%.

