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BOLSAS
O Ibovespa: +1,96% Pontos: 
75.856,22 Máxima de +2,02% 
: 75.898 pontos Mínima de 
+0,01% : 74.403 pontos Volu-
me: 9,87 bilhões Variação em 
2018: -0,71% Variação no mês: 
4,25% Dow Jones: +0,91% Pon-
tos: 24.924,89 Nasdaq: +1,39% 
Pontos: 7.823,92 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8832 Venda: R$ 3,8837 
Variação: +0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,96 Venda: R$ 4,06 
Variação: +0,16% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8558 Venda: R$ 
3,8564 Variação: +0,38% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8370 
Venda: R$ 4,0300 Variação: 
+0,17% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 8,82% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.246,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,300 
Variação: +0,19%.

Cotação: R$ 3.8920 Variação: 
+0,15% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1671 Venda: US$ 1,1672 
Variação: -0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5310 Venda: R$ 
4,5330 Variação: +0,2% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4970 Ven-
da: R$ 4,7170 Variação: +0,3%.

Futuro: +1,62% Pontos: 76.205 
Máxima (pontos): 76.285 Míni-
ma (pontos): 75.055. Global 40 
Cotação: 749,811 centavos de 
dólar Variação: +0,35%.

“O melhor programa 
econômico de governo é 
não atrapalhar aqueles 
que produzem, poupam, 
investem, empregam, 
trabalham e consomem”. 
Irineu Evangelista de Souza 
(1813/1889)
Empresário brasileiro

da ausência de taxação e do 
alto preço do aço no mercado 
internacional (ABr).

No primeiro mês após 
a introdução da tarifa 
de 25% pelo governo 

do presidente Donald Trump 
sobre o aço importado pelos 
Estados Unidos, as siderúrgi-
cas brasileiras aumentaram as 
vendas do produto para o país. 
Em junho, as exportações de 
aço do Brasil para o mercado 
norte-americano somaram 
US$ 548,6 milhões, quase o 
triplo em relação a junho de 
2017 (US$ 210,8 milhões).

Em volume de embarques, a 
exportação também aumentou: 
de 386,9 mil toneladas em junho 
de 2017 para 885,2 mil no mês 

 Exportações de aço do 
Brasil para os Estados 
Unidos sobem após tarifa

passado. Os números foram divul-
gados ontem (12) pelo Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), que detalhou 
as vendas do produto para o 
mercado norte-americano.

Um dos fatores que explicam 
o aumento das exportações 
de aço foi o fi m da greve dos 
caminhoneiros. Por causa da 
paralisação, as vendas do pro-
duto para os Estados Unidos 
caíram para US$ 110,8 milhões 
em maio. Em junho, os embar-
ques se recompuseram, com 
as siderúrgicas desovando a 
produção não exportada nos 
cerca de dez dias de greve.

Outro fator que pode ter 
ajudado a elevar as vendas de 
aço foi a exclusão do Brasil da 
sobretaxação. Depois de nego-
ciações, o governo norte-ame-
ricano concordou em excluir o 
aço brasileiro, argentino e sul-
-coreano da tarifa de 25% me-
diante a imposição de cotas de 
exportação. No caso do Brasil, 
o limite para o aço semiacabado 
(como blocos e placas), usados 
como insumo por siderúrgicas 
norte-americanas, equivalerá a 
100% da média exportada de 
2015 a 2017.

Para os produtos acabados 
(aços longos, planos, inoxidá-

Em junho, as exportações de aço do Brasil para o mercado norte-americano somaram

US$ 548,6 milhões, quase o triplo em relação a junho de 2017 (US$ 210,8 milhões).

veis e tubos), a cota correspon-
derá a 70% desse montante. Os 
limites entraram em vigor em 1º 

de junho. Enquanto as cotas de 
exportação para 2018 não são 
atingidas, o Brasil benefi cia-se 

Os custos da indústria subi-
ram 2,4% no primeiro trimestre 
do ano, na comparação com 
o período imediatamente an-
terior, descontados os efeitos 
sazonais. Foi o maior aumento 
registrado desde o fi m de 2015, 
informa o Indicador de Custos 
Industriais, divulgado ontem 
(12), pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). Em 
relação ao primeiro semestre 
de 2017, os custos da indústria 
aumentaram 4,9%.

A alta foi impulsionada pelos 
aumentos das despesas com 
tributos e com os insumos 
intermediários. Os custos com 
tributos subiram 3,5% no pri-
meiro trimestre em relação ao 
quarto trimestre de 2017, na 
série com ajuste sazonal. Na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2017, os custos 
com tributos aumentaram 8,4%. 
Muitas empresas estão pagan-
do os impostos atrasados e há 
também o efeito do programa 
de refi nanciamento das dívidas 
tributárias.

Custos com tributos subiram 3,5% no 1º trimestre em relação

ao 4º trimestre de 2017.

Preço da gasolina 
Depois de 20 dias com aumentos 

de preços sucessivos, a Petrobras 
anunciou que reduzirá em 0,98% o 
preço da gasolina em suas refi narias. 
A partir de hoje (13), o litro do com-
bustível cairá 2 centavos e passará 
a custar R$ 2,0326. A última vez 
que o preço da gasolina caiu foi em 
22 de junho, quando passou de R$ 
1,8841 para R$ 1,8634. Desde então, 
o combustível teve nove aumentos, 
acumulando alta de 9,08%, ou seja, 
17 centavos por litro nas refi narias.

Nos primeiros dias no coman-
do do Ministério do Trabalho, o 
ministro Caio Vieira de Mello, 
suspendeu por 90 dias todos 
os procedimentos de análise e 
publicações relativas ao regis-
tro sindical. A determinação 
está em portaria publicada na 
edição de ontem (12) do Diário 
Ofi cial da União.

O texto especifi ca que fi cam 
excluídos da regra da portaria 
os processos com determina-
ção judicial para cumprimento. 

Em 1° de junho, o ministério 
já havia suspendido por 30 
dias as análises, publicações 
de pedidos, publicações de 
deferimento e cancelamentos 
de registro sindical, após a de-
fl agração da Operação Registro 
Espúrio, da Polícia Federal. No 
último dia 5, o então ministro 
do Trabalho, Helton Yomura, 
pediu exoneração do cargo 
após ter sido um dos alvos da 
Operação Registro Espúrio. A 
operação foi defl agrada no dia 
30 de maio para apurar a sus-
peita de fraudes no registro de 
sindicatos junto ao Ministério 
do Trabalho.

Caio Luiz de Almeida Vieira 

de Mello, novo ministro do 

Trabalho.
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Painel Político

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia, 
disse ontem (12), que o go-
verno não tem dúvidas de que 
vai conseguir cumprir a meta 
fi scal deste ano, que permite 
um rombo de até R$ 159 bilhões 
nas contas públicas. Mas, com 
o ritmo de votação de projetos 
no Congresso, que aumentam 
as despesas e concedem mais 
isenções, a preocupação é em 
relação aos próximos anos. 

Ofi cialmente, o governo ain-
da trabalha com projeção de 
crescimento de 2,5% para este 
ano. “O que temos de assegurar 
são as condições daqui para 
frente, e aí temos de assegurar 
a agenda de reformas”, afi rmou 
o ministro, ressaltando que 
a aprovação da reforma da 
Previdência continua “absolu-
tamente fundamental”.

Guardia participou do Bro-
adcast Ao Vivo Interativo. Uma 
das perguntas enviadas pelos 
assinantes do Broadcast ao 
ministro foi sobre a diferença 
entre o momento atual e o ano 
de 2002, quando o mercado 
ficou estressado diante da 
possibilidade de vitória de Lula. 
Guardia disse que a questão 
fi scal agora está pior do que 
naquela época. Já a situação 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.
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Brasília - A Advocacia-Geral 
da União (AGU) recomendará 
ao presidente Temer o veto à 
anistia para as multas e sanções 
aplicadas aos caminhoneiros e 
empresas durante a paralisação 
da categoria. Essa previsão foi 
incluída na MP aprovada na 
quarta-feira (11), que permite 
o estabelecimento de preços 
mínimos para os fretes rodoviá-
rios. Mais de R$ 715 milhões já 
foram aplicados em multas com 
base em liminar do ministro 
Alexandre de Moraes, do STF.

A advogada-geral da União, 
Grace Mendonça, entende que 
a anistia é inconstitucional 
porque fere o princípio da sepa-
ração dos três poderes ao des-
cumprir a ordem do Supremo. 
O argumento é que não se trata 
de uma multa administrativa, 
que poderia até ser anistiada, 
mas de uma multa processual 
pelo descumprimento de uma 
ordem judicial. 

O parecer da AGU será prepa-
rado após a Presidência enca-
minhar a decisão do Congresso 
para análise. A AGU não deve ir 
ao Supremo para questionar a 
inconstitucionalidade da lei. No 
entanto, se vier a ser chamada a 
se manifestar, a advogada-geral 

Advogada-geral da União, 

Grace Mendonça.

Rejeitado o impeachment 
de Crivella 

Rio - Por 29 a 16 votos a base 
de vereadores de Marcelo Cri-
vella (PRB) conseguiu evitar a 
abertura do processo de impe-
achment contra o prefeito na 
Câmara Municipal. Com isso, o 
processo foi rejeitado e vai para 
arquivo. Crivella foi fl agrado 
oferecendo supostas vantagens, 
como cirurgias grátis para fi éis 
e facilidades para isenção de 
IPTU para templos, a líderes 
religiosos. As ofertas suspeitas 
foram feitas em reunião fechada 
no Palácio da Cidade, na semana 
passada, à qual o jornal O Globo 
teve acesso.

Inicialmente, os vereadores 
avaliavam que, para aprovar 
o impeachment, seriam ne-
cessários no mínimo 34 votos 
favoráveis. Na manhã de ontem 
(12), a Procuradoria da Casa 
esclareceu que a proposta de-
veria ser aprovada por maioria 
simples - metade mais um dos 
vereadores presentes. Mesmo 
fontes ligadas à oposição já 
avaliavam que a proposta de 
impeachment não passaria. A 
disposição era desgastar ao má-
ximo a base de Crivella (AE).
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Custos da indústria subiram 2,4% 
no primeiro trimestre, diz CNI

Os custos com bens interme-
diários cresceram 3,2% no pri-
meiro trimestre frente ao quarto 
trimestre de 2017, descontados 
os efeitos sazonais. Na compara-
ção com o primeiro trimestre de 
2017, a alta foi de 5,8%. Nesse 
período, os bens intermediários 
nacionais subiram 5,1% e os 
importados, 9,7%. O índice de 
custo com energia aumentou 
2,4% no primeiro trimestre em 
relação ao quarto trimestre de 
2017. Na comparação com o 

primeiro trimestre de 2017, a 
alta foi de 7,1%.

Já as despesas com pessoal e 
com capital de giro cairam. Os 
custos com pessoal diminuíram 
0,2% e o com capital de giro 
teve queda de 3,1% no primei-
ro trimestre frente ao último 
trimestre de 2017, na série 
dessazonalizada. Em relação 
ao primeiro trimestre de 2017, 
o custo com pessoal aumentou 
2,2% e o custo com capital de 
giro diminuiu 21,8% (ABr).

Suspensos procedimentos 
sobre registro sindical

Ao tomar posse, na última 
terça-feira (10), o novo ministro 
Caio Vieira de Mello disse, em 
entrevista a jornalistas, que o 
ministério deveria funcionar de 
forma técnica e que iria exami-
nar a necessidade de fazer uma 
revisão nos cargos da pasta após 
a terceira fase da Operação Re-
gistro Espúrio. Segundo Vieira 
de Mello, o presidente Michel 
Temer pediu que ele desse agili-
dade ao trabalho do ministério “e 
ajudasse a resolver os problemas 
que existem lá” (ABr).

AGU: veto a anistia de 
multas a caminhoneiro

da União deverá apresentar a 
visão neste sentido. 

Por outro lado, a advogada-
-geral da União já reconheceu 
que é possível haver uma nego-
ciação ou um parcelamento das 
multas, desde que o ministro 
relator Alexandre de Moraes 
entenda dessa forma. Um 
encaminhamento poderá ser 
discutido no dia 20 de agosto, 
em uma audiência convocada 
por Moraes para tratar sobre 
as multas aplicadas a 151 em-
presas que obstruíram rodovias 
durante a paralisação dos ca-
minhoneiros (AE).

Preocupação é com ‘o 
futuro’ das contas públicas

das contas externas está bem 
melhor. “A gente tinha a dívi-
da interna atrelada ao dólar. 
Éramos devedores líquidos em 
moeda estrangeira”, afi rmou.

“Outra diferença é que naquele 
momento o Tesouro não tinha 
um colchão de liquidez como o 
que tem hoje. Em abril de 2002, 
o Tesouro tinha menos de R$ 40 
bilhões em caixa”, ressaltou. Hoje 
o “colchão de liquidez” está próxi-
mos R$ 600 bilhões. Na área fi scal, 
Guardia destacou que na época 
havia superávit primário, enquan-
to hoje há um défi cit primário. Já 
a infl ação hoje é bem menor do 
que naquela época (AE).

São Paulo - A prefeitura de 
Caconde, localizada na região 
de São Carlos, decretou estado 
de emergência e resolveu au-
tuar quem desperdiçar água. 
O motivo é a falta de chuva 
e a queda de mais de 50% no 
volume de água captada no mu-
nicípio. A multa pode chegar a 
R$ 548 em caso de reincidência. 
Em nota, a prefeitura informou 
que também estuda a confec-
ção de boletins informativos à 
população sobre a importância 
de economizar água. “A cap-
tação na Serra do Cigano que 
normalmente é de 15 litros por 
segundo, já caiu para apenas 6 
litros por segundo”, justifi ca. 

O município não é o único a 
enfrentar problemas com a falta 
de água no Estado. Santa Cruz 
das Palmeiras, a 80 km de Ca-
conde, decretou racionamento 
no dia 26 de junho, e desde então 
os moradores têm o fornecimen-
to interrompido todos os dias 
das 8h às 16h. Em Tambaú, na 
mesma região, decreto baixado 
há duas semanas proíbe o uso 
de água em tarefas como lavar 
carros e calçadas. A prefeitura 
diz que “a fi scalização acontece 
inclusive no período noturno”, 
com multa prevista de R$ 771 
em caso de descumprimento

Falta de água faz cidade 
paulista decretar emergência

Em Bebedouro, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
informou que os níveis dos 
reservatórios estão baixos. Por 
isso, está pedindo o uso racional 
à população e, para evitar o ra-
cionamento, solicitou ao Comitê 
do Baixo Pardo Grande novas 
regras para liberar perfurações 
de poços no Aquífero Guarani. 
Em Bauru, as comportas da 
lagoa de captação do Rio Bata-
lha estão fechadas desde maio. 
O objetivo é manter o nível do 
reservatório que serve a cidade 
dentro do patamar ideal, de 3 
metros de altura. Em anos an-
teriores, esta medida precisou 
ser adotada somente em agosto.

Em Itu, mesmo com as reser-
vas estratégicas, as barragens de 
captação de água operam com 
75% de capacidade. Segundo 
a Companhia Ituana de Sane-
amento, para evitar a possibili-
dade de racionamento é preciso 
que os moradores reduzam o 
consumo em 30%. Ontem (12), 
parte da população de Itu ama-
nheceu com as torneiras secas. 
A Companhia de Saneamento diz 
que houve falhas “em bombas na 
captação de água bruta do Pau 
D’Alho”, e que “algumas reservas 
estratégicas foram ativadas para 
solucionar o problema” (AE).


