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Estão abertas as inscrições para
o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre.
São ofertadas pelo menos 155 mil
vagas, sendo 50 mil a juro zero. As
inscrições são feitas pela internet,
no site do programa, até domingo
(22). Pode concorrer quem fez
uma das edições do Enem a partir
de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos, e obtido nota
maior que zero na redação.
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O comércio exterior
brasileiro está a reboque
de 'outras políticas'
uma integração entre todos os
ministérios, mostrando a real
importância desse segmento
para a economia. “Nós estamos
estacionados no 25º lugar entre
os maiores países exportadores e
não saímos desse lugar. Quem é a
sétima ou oitava economia mundial não pode se contentar com
uma 25ª posição”, disse Castro.
Ele acredita que o Enaex será o
ambiente para que ministros de
Estado se reúnam com entidades
e empresários do setor e percebam a importância do comércio
exterior para o Brasil.
Para ele, o comércio exterior
é uma forma estratégica de se
compensar mercados distintos
em eventuais épocas de crise

Embraer anuncia venda
de 25 jatos para United

Governo antecipa 1ª
parcela do 13º de
aposentados

Arquivo/ABr

A Embraer vendeu mais de 400 jatos E175 para companhias
aéreas da América do Norte desde janeiro de 2013.

A Embraer anunciou ontem
(16) a assinatura de um contrato
para venda de 25 jatos E175
para a norte-americana United
Airlines por US$ 1,1 bilhão.
As entregas do modelo de 70
assentos devem começar no
primeiro trimestre de 2019. Com
esse pedido, a Embraer vendeu
mais de 400 jatos E175 para
companhias aéreas da América
do Norte desde janeiro de 2013.
A fabricante brasileira diz
que atualmente é responsável
por atender mais de 80% dos
pedidos no segmento entre
70 e 76 assentos na região. O

E175 faz parte da família de
E-Jets que inclui modelos de
70 a 150 lugares. A Embraer já
entregou 1,4 mil aeronaves do
tipo a partir dos 1,8 mil pedidos recebidos. São mais de 70
clientes em 50 países.
No início do mês, a Embraer
anunciou a formação de uma
joint venture com a Boeing que
vai abranger todos os negócios
e serviços de aviação comercial
da empresa brasileira.
A expectativa é que a transação seja concluída em prazo
de 12 a 18 meses até o final de
2019 (ABr).

As exportações brasileiras de
suco de laranja encerraram o
ano safra 2017/2018 com alta
de 29%. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex). Entre os meses de
julho de 2017 e junho de 2018,
os volumes embarcados totalizaram 1.150.714 toneladas de
suco de laranja concentrado,
congelado ante 894.669 mil
toneladas exportadas na safra
2016/17.
Em faturamento, as exportações somaram um total de US$
2,107 bilhões, crescimento de
30% em relação ao valor de US$
1,62 bilhão registrado no mesmo período da safra anterior.
Os embarques com destino
aos EUA tiveram alta de 83% em
relação à safra anterior. Segundo o diretor, dois fatores foram
determinantes para o resultado.
“O primeiro é que o mercado
americano sofreu com os efeitos
do furacão Irma, que prejudicou
a produção local. O segundo é
que na safra anterior o Brasil
exportou menos em função da
restrição de oferta ocasionada
pela safra 2016/17 que foi muito
pequena”, diz Netto. O volume

“O único título em
nossa democracia
que é superior ao
de Presidente é o
de Cidadão”.
Louis Brandeis (1856/1941)
Jurista norte-americano
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Exportação de suco de
laranja registrou alta de 29%

A conjuntura ajudou o setor.

representa o maior resultado da
série histórica.
Assim, os embarques para os
Estados Unidos encerraram a
safra em US$ 561,7 milhões,
77% a mais do que os US$ 317,5
milhões da safra 2016/17. Mas
o resultado não deve se repetir,
explica o diretor-executivo da
CitrusBR.Os embarques para
a União Europeia, principal
mercado para as exportações
de suco de laranja brasileiro,
foram de 675.070 mil toneladas, 16% acima das 579.556
mil toneladas embarcadas no
mesmo período da safra passada (ABr).

e, ao mesmo tempo, se inserir
no mundo comercial, porque
o Brasil está fora das cadeias
globais de valor. O Brasil precisa alcançar mercados maiores

e mais atrativos, apontou e
ainda brincou que o futuro do
Brasil é o passado. Que é preciso retornar a patamares de
2011, quando as exportações

brasileiras atingiram US$ 256
bilhões, ou de 2007, quando
somente as exportações de
manufaturados alcançaram
US$ 92 bilhões (ABr).

Banco Central divulga ranking de queixas
a bancos com Santander na liderança

Aposentados e pensionistas
do INSS receberão a primeira
parte do 13º salário junto com a
remuneração de agosto. A primeira parcela do abono anual
corresponderá a até 50% do
valor do benefício. O decreto
autorizando a antecipação
foi assinado ontem (16) pelo
presidente Michel Temer, mas
ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. A medida
deve injetar R$ 21 bilhões na
economia do país e movimentar
o comércio e outros setores.
Como determina a legislação,
não haverá desconto de Imposto
de Renda na primeira parcela
paga a aposentados e pensionistas do INSS. O imposto sobre o
valor somente pode ser cobrado
na segunda parcela da gratificação natalina, a ser paga junto com
a remuneração de novembro.
Desde 2006, o governo antecipa a primeira parcela do 13º
salário dos aposentados e pensionistas na folha de agosto. Somente em 2015, o pagamento foi
adiado para setembro, por causa
do ritmo fraco da economia e da
queda da arrecadação (ABr).

O Santander liderou o ranking
de reclamações contra instituições financeiras no segundo
trimestre, com mais de 4
milhões de clientes, informou
ontem (16) o Banco Central
(BC). No segundo trimestre,
o BC recebeu 1.576 queixas
consideradas procedentes
contra o Santander, sendo a
maioria delas relacionadas à
“integridade, confiabilidade,
segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços,
exceto as relacionadas a cartão
de crédito, cartão de débito,
internet banking e terminais de
autoatendimento”, totalizando
426 casos.
Para fazer o ranking, as
reclamações procedentes são
divididas pelo número de
clientes da instituição financeira que originou a demanda
e multiplicadas por 1 milhão.
Assim, é gerado um índice,
que representa o número de
reclamações da instituição
financeira para cada grupo de
1 milhão de clientes. O resultado é, portanto, avaliado pela

tem cerca de 62,4 milhões de
clientes. Do total de 10.110
reclamações, a principal está
relacionadas a situações como
não realização de débito automático, divergências entre
saques e depósitos, problemas
com transações por falha humana, cobrança em duplicidade e
alterações em investimentos,
sem autorização.
O Santander informou, por
meio de nota, que “trabalha
continuamente na melhoria
dos seus processos, ofertas e
atendimento, tornando-os mais
simples e ágeis para garantir a
satisfação dos consumidores
com o banco”.
A Caixa informou que “valoriza a opinião dos clientes e
a utiliza como subsídio para
melhoria e modernização de
todos os seus processos de atendimento”. Também em nota, o
BB afirmou que “adota ações
de aprimoramento para que a
melhora no atendimento e a
adequação de nossos produtos e
serviços repercutam na satisfação dos nossos clientes” (ABr).

O Santander objetiva
‘trabalhar na melhoria dos
seus processos’.

quantidade de clientes de cada
instituição financeira. Com esse
cálculo, o Santander ficou com
índice 38,14. O conglomerado
Santander tem 41,3 milhões
de clientes.
Em segundo lugar, vem a
Caixa com índice 27,68 e 2.475
reclamações. A Caixa tem mais
de 89,4 milhões de clientes. O
Banco do Brasil ficou em terceiro lugar com índice 20,85
e 1.301 reclamações. O BB

Suspensa resolução da ANS
FMI reduz para 1,8%
sobre planos de saúde
previsão do PIB para o Brasil
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, suspendeu
ontem (16) a Resolução Normativa 433, de 28 de junho,
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que
“propõe-se a regulamentar,
a utilização de mecanismos
financeiros de regulação no
âmbito dos planos privados de
assistência à saúde, a exemplo
de franquia e coparticipação”.
Ao deferir a medida cautelar
do Conselho Federal da OAB,
a resolução fica suspensa até
o exame feito pelo ministro-relator, Celso de Mello, ou pelo
plenário da Corte.
A resolução da ANS diz que
os pacientes de planos deverão pagar até 40% no caso de
haver cobrança de franquia e
coparticipação sobre o valor
de cada procedimento médico
realizado. “A referida resolução
foi muito além e desfigurou o
marco legal de proteção do
consumidor no país”, ‘tendo
usurpado’, “da competência do
Poder Executivo (e também do
Poder Legislativo) por parte da
ANS, que arvorou-se a regulamentar matéria - mecanismos

Presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia.

de regulação financeira (franquia e coparticipação) - sem a
devida competência para tanto
e, ainda, sem o devido processo
legislativo”, diz a OAB na ação.
A ANS, por meio de nota,
informou que ainda “não foi
notificada oficialmente da propositura da ação, tampouco da
decisão do Supremo”. A Agência destaca, no entanto, “que
editou a norma observando
rigorosamente o rito para edição de ato administrativo normativo, especialmente quanto
à oportunidade de participação
da sociedade (ABr).
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BOLSAS
O Ibovespa: +0,08% Pontos:
76.652,58 Máxima de +0,43%
: 76.924 pontos Mínima de
-0,61% : 76.129 pontos Volume: 12,48 bilhões Variação em
2018: 0,33% Variação no mês:
5,35% Dow Jones: +0,18% Pontos: 25.064,36 Nasdaq: -0,26%
Pontos: 7.805,72 Ibovespa

O resultado de superávits da balança comercial decorre das commodities
(produtos agrícolas e minerais) e não de produtos manufaturados.

Futuro: +0,09% Pontos: 77.080
Máxima (pontos): 77.270 Mínima (pontos): 76.370. Global 40
Cotação: 738,713 centavos de
dólar Variação: -1,17%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,8622 Venda: R$ 3,8627
Variação: +0,34% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,94 Venda: R$ 4,04
Variação: +0,25% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,8573 Venda: R$
3,8579 Variação: -0,43% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8200
Venda: R$ 4,0070 Variação:
+0,43% - Dólar Futuro (agosto)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu, de
2,3% para 1,8%, a previsão
de crescimento anual para a
economia brasileira este ano.
A nova projeção consta do
relatório Perspectiva Econômica Mundial, divulgado pelo
órgão a cada três meses. Para
2019, a previsão de expansão
do PIB foi mantida em 2,5%.
No documento, o FMI citou as
incertezas políticas e os efeitos
prolongados da greve dos caminhoneiros como fatores que
contribuíram para a revisão
para baixo da estimativa para
o PIB brasileiro este ano.
Segundo o relatório, o real
depreciou-se mais de 10% este
ano por causa do clima político
e da recuperação econômica
mais fraca que o esperado. O
relatório manteve em 3,9% a
previsão de crescimento econômico mundial para este ano,
mas reduziu, de 2% para 1,6%,
a estimativa de expansão para
a América Latina e o Caribe em
2018. Para 2019, a projeção caiu
de 2,8% para 2,6%.
Segundo o relatório, o agravamento das disputas entre os

Cotação: R$ 3,8705 Variação:
+0,32% - Euro (17h30) Compra:
US$ 1,1715 Venda: US$ 1,1715
Variação: +0,26% - Euro comercial
Compra: R$ 4,5230 Venda: R$
4,5250 Variação: +0,6% - Euro
turismo Compra: R$ 4,4900 Venda: R$ 4,7030 Variação: +0,77%.
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“O

Divulgação

comercial decorre das commodities (produtos agrícolas
e minerais) e não de produtos
manufaturados. E que as exportações de manufaturados
que o Brasil apresenta nos últimos três anos são menores do
que aquelas que o país teve em
2007. E a expectativa para 2018
é a mesma. A guerra comercial
no mercado internacional vai
afetar as commodities, o que
sinaliza que o Brasil deverá ter
um volume menor de exportação e também de importação,
em função da revisão do PIB
no mercado interno.
Castro reiterou que o comércio exterior do país carece de
uma política específica e de
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comércio exterior
brasileiro está a
reboque de outras
políticas; ele não é protagonista. Ao contrário, é um mero coadjuvante”, disse o presidente
da Associação do Comércio
Exterior do Brasil (AEB),
José Augusto de Castro, ontem (16), na Confederação
Nacional do Comércio, no Rio
de Janeiro, ao lançar Encontro
Nacional de Comércio Exterior, cujo tema será: “Desafios
para um comércio exterior
competitivo”. O evento vai
ocorrer nos dias 15 e 16 de
agosto, na capital fluminense.
Castro afirmou que o resultado de superávits da balança

O real depreciou-se mais de
10% este ano por causa da
política e da economia.

Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais tem
impacto em todo o planeta, mas
os efeitos variam conforme a
vulnerabilidade de cada região.
Em relação à América Latina, o relatório destacou que,
além do Brasil, o México sofre
com as tensões comerciais, as
incertezas nas negociações em
torno da Nafta e as dúvidas em
relação à política econômica
do novo governo eleito. O FMI
manteve a previsão de 2,3% de
crescimento do PIB mexicano
em 2018, mas reduziu, de 3%
para 2,7%, a projeção para
2019 (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,42% ao
ano. - Capital de giro, 9,82% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.239,70 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,12% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 152,802
Variação: -0,71%.

