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BOLSAS
O Ibovespa: +1,4% Pontos: 
78.571,29 Máxima de +2,58% 
: 79.489 pontos Mínima de 
+0,02% : 77.500 pontos Volu-
me: 13,09 bilhões Variação em 
2018: 2,84% Variação no mês: 
7,98% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 25.058,12 Nasdaq: -0,07% 
Pontos: 7.820,20 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7758 Venda: R$ 3,7768 
Variação: -1,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,86 Venda: R$ 3,96 
Variação: -1,74% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7787 Venda: R$ 
3,7793 Variação: -2,71% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7630 
Venda: R$ 3,9200 Variação: 
-1,93% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% 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$ 1.231,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,58% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,900 
Variação: -1,39%.

Cotação: R$ 3,7805 Variação: 
-1,43% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,1724  Venda: US$ 1,1724  
Variação: +0,68% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4250 Venda: R$ 
4,4270 Variação: -1,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3930 Ven-
da: R$ 4,6070 Variação: -1,2%.

Futuro: -0,2% Pontos: 78.790 
Máxima (pontos): 80.335 Míni-
ma (pontos): 78.545. Global 40 
Cotação: 749,665 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

“O voto deve ser 
rigorosamente 
secreto. Só assim, 
afi nal, o eleitor não 
terá vergonha de votar 
no seu candidato”.
Apparício Torelly (1895/1971)
(Barão de Itararé)
Jornalista brasileiro

aponta que o índice fechará 
o ano em 4,2%. A projeção 
está próxima da estimati-
va do mercado fi nanceiro. 
Na edição mais recente do 
Boletim Focus, os analistas 
projetam infl ação ofi cial de 
4,15% (ABr).

A greve dos caminhonei-
ros e a demora na re-
cuperação econômica 

fi zeram a equipe econômica 
reduzir a estimativa de cres-
cimento da economia para 
este ano. Segundo o Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, divulgado sexta-
-feira (20) pelo Ministério do 
Planejamento, a estimativa 
caiu de 2,5% para 1,6%. A 
estimativa de infl ação pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
aumentou de 3,4% para 4,2%. 

De acordo com a equipe 
econômica, a alta do dólar e 
o impacto da paralisação dos 
caminhoneiros contribuíram 

 Equipe econômica reduz para 
1,6% previsão de crescimento 
do PIB para este ano

para aumentar a projeção de 
infl ação ofi cial. 

Para 2019, a estimativa para 
o crescimento econômico de 
2019 caiu de 3,3% para 2,5%, 
disse o secretário de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda, Fábio Kanczuk. 
Segundo ele, a queda de 0,9 
ponto percentual na projeção 
para o PIB de 2018 deve-se a 
três motivos: 0,2 ponto deve-
-se à greve dos caminhoneiros, 
0,35 ponto deve-se à diminui-
ção da liquidez internacional 
decorrente da perspectiva de 
aumento de juros nos Estados 
Unidos e 0,35 ponto restante 
tem origem no agravamento 
das incertezas internas.

O secretário disse que al-
guns indicadores de junho, 
como consumo de papelão e 
de energia elétrica, mostram 
que a economia está se re-
cuperando na margem (em 
relação a maio), apesar de a 
previsão para o ano inteiro 
ter sido reduzida. “Na mar-
gem, estamos observando 
uma melhoria. É sinal de que 
o governo fazendo trabalho 
fi scal e reduzindo incerteza, 
podemos ter números me-
lhores para o ano que vem”, 
declarou.

A estimativa da Fazenda 
coincide com a do Banco Cen-
tral (BC). No último Relatório 
de Infl ação, divulgado no fi m 

A alta do dólar e o impacto da paralisação dos caminhoneiros contribuíram

para aumentar a projeção de infl ação ofi cial.

de junho, o BC reduziu de 2,6% 
para 1,6% a estimativa de cres-
cimento para o PIB em 2018. A 
previsão da equipe econômica, 
no entanto, está mais otimista 
que a do mercado fi nanceiro. 
Na última edição do Boletim 
Focus, pesquisa semanal com 

instituições fi nanceiras divul-
gada pelo BC, a projeção de 
crescimento dos analistas de 
mercado caiu de 1,53% para 
1,5% este ano.

A previsão para o IPCA tam-
bém coincide com a do último 
Relatório de Infl ação do BC, que 

Confi ança da indústria 
O Índice de Confi ança da Indús-

tria, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), registrou queda de 
0,5 ponto na prévia de julho, na 
comparação com junho. Com o 
dado preliminar, o indicador chega 
a 99,6 pontos (em uma escala de 
zero a 200 pontos) e volta para um 
patamar abaixo dos 100 pontos. A 
queda da confi ança na prévia de 
julho foi provocada pela piora das 
expectativas do setor.

Na mesma convenção que 
homologou a candidatura de 
Ciro Gomes à Presidência 
da República, o PDT decidiu 
delegar à Executiva Nacional 
a escolha do candidato a vice 
na chapa do partido. Caberá 
também à cúpula pedetista 
articular com outras legen-
das e fechar a coligação que 
apoiará o presidenciável. Os 
partidos têm até o dia 15 de 
agosto para apresentar ao TSE 
a chapa completa, incluindo as 
legendas aliadas.

Depois de aclamado candida-
to a presidente, Ciro apresentou 
suas principais proposta. “A 
primeira e mais urgente tarefa 
é gerar empregos”, afi rmou. 
E para gerar empregos, Ciro 
disse que é preciso investir em 
ciência, tecnologia e inovação, 
bem como recuperar a indústria 
brasileira. Enumerou ainda a 
melhoria da segurança pública, 
com uma maior participação do 
governo federal, o aprimora-
mento da educação e da saúde, 

O ministro da Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann, 
afi rmou que será criada uma 
Comissão Nacional de Inteli-
gência e Operações contra o 
crime organizado. O foco da 
comissão será o combate às 
facções criminosas que atuam 
no sistema penitenciário brasi-
leiro. Jungmann declarou que o 
controle dos grupos criminosos 
está tornando o Brasil refém do 
sistema prisional. 

“O sistema penitenciário bra-
sileiro, que já é o terceiro maior 
do mundo, está sob o controle 
das facções e grupos criminosos, 
por isso eu estou criando a Co-
missão Nacional de Inteligência 
e Operações, reunindo todos 
os órgãos do governo federal 
e do governo estadual para 
combater as facções criminosas, 
que hoje representam a maior 
ameaça à segurança pública 
dos brasileiros e brasileiras e 
às instituições, à sociedade e à 
própria democracia”, afi rmou.

Jungmann disse que o minis-
tério vai fi nanciar os estados 
que quiserem bloqueadores de 
sinais de celular e tornozeleiras 
para evitar o encarceramento 
de mais jovens. O ministro citou 
ainda um projeto que tramita no 
Congresso e prevê que os chefes 
de facções cumpram toda a pena 
no sistema de segurança máxima, 
e não apenas um ano como é hoje. 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Civis e militares receberam 
na sexta-feira (20) a medalha 
Mérito Santos-Dumont, em 
cerimônia na Base Aérea de 
Brasília, com a presença do 
presidente Temer. Em men-
sagem lida na solenidade, o 
comandante da Aeronáutica, 
tenente-brigadeiro do ar Ni-
valdo Luiz Rossato, disse que 
“os desafi os do Brasil são tão 
grandes quanto as suas dimen-
sões” e registrou que a FAB é 
um dos pilares da defesa da 
soberania quando o país passa 
por difi culdades. 

A solenidade comemorou o 
145º aniversário do marechal 
do ar, Alberto Santos Dumont. 
“Consciente das difi culdades 
que passa o país, a FAB, como 
um dos pilares da defesa da 
soberania, tem feito o seu 
trabalho, navegando na rota 
do possível e focada no futuro 
da nação”, diz a mensagem do 
Comandante da Aeronáutica. 

O comandante Nivaldo Luiz 
Rossato citou como projetos 
estratégicos da Aeronáutica 
o jato Gripen NG, o avião da 
Embraer KC-390 e o Progra-
ma Estratégico de Sistemas 
Espaciais, que, segundo o mi-
litar, colocará o Brasil em uma 
condição competitiva na área 

Temer na solenidade em 

comemoração aos 145 anos de 

nascimento de Santos Dumont, 

na Base Aérea de Brasília.

O ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, informou que 
vai propor ao presidente Temer 
o adiamento em um ano do 
reajuste dos servidores públi-
cos, atualmente previsto para 
2019. Segundo ele, a ideia é 
encaminhar ao Congresso outra 
MP ou um projeto postergando 
a última parcela do reajuste, 
anunciada mediante acordo 
com a categoria, para 2020. O 
ministro anunciou a proposta 
ao conceder entrevista coletiva 
para apresentar o Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, em que reduziu a 
estimativa de crescimento da 
economia para este ano de 2,5% 
para 1,6%. 

“Eu vou propor ao presiden-
te o adiamento por um ano 
do aumento do salário dos 
servidores. O impacto [se for 

Ministro do Planejamento, 

Esteves Colnago.
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Saldo líquido de 
emprego formal 

Brasília - O Brasil encerrou 
o mês de junho com o fecha-
mento de 661 vagas de em-
prego com carteira assinada, 
de acordo com o saldo entre 
contratações e demissões do 
Caged divulgado pelo Ministé-
rio do Trabalho. Um ano antes, 
a economia brasileira havia re-
gistrado a abertura (líquida) de 
16.702 empregos com carteira 
assinada.

Junho foi o primeiro mês 
com queda do emprego formal 
no ano de 2018. Até poucas 
semanas atrás, o mercado de 
trabalho ainda criava vagas. 
Em abril, o País havia criado 
121.146 empregos, mas em 
maio o número já havia caído 
expressivamente para 33.659 
postos. O último resultado ne-
gativo foi registrado em dezem-
bro de 2017, quando o Brasil 
perdeu 340.087 empregos com 
carteira assinada (AE).

Brasília - O presidente do 
MDB, Romero Jucá (RR), 
disse na sexta-feira (20), que 
o partido está preparado para 
“sair sozinho” na campanha ao 
Palácio do Planalto. O senador 
tentou minimizar o apoio do 
Centrão ao presidenciável do 
PSDB, Geraldo Alckmin, sob o 
argumento de que essa adesão 
já era esperada, e reafi rmou 
a candidatura de Henrique 
Meirelles pelo MDB.

“Temos tempo de TV su-
fi ciente no horário eleitoral 
e capilaridade nos Estados. 
Estamos preparados para sair 
sozinhos e não vejo qualquer 
problema nisso”, argumen-
tou Jucá. Embora Meirelles 
não tenha conseguido fechar 
qualquer aliança até agora, o 
presidente do MDB negou que 
ele esteja isolado na campa-
nha. “Está todo mundo con-
versando com todo mundo. 
Até o fi m do mês muita água 
pode rolar.”

O bloco formado por DEM, 
PP, Solidariedade e PRB, 
conhecido como Centrão, 
decidiu apoiar Alckmin na 
quinta-feira (19). A revira-
volta de última hora ocorreu 
depois que o PR - chefi ado 
pelo ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, condenado no 
processo do mensalão - se 
juntou ao grupo. Até então, a 

Presidente do MDB, senador 

Romero Jucá.
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Planejamento vai propor adiar 
reajuste de servidores para 2020

prorrogação, a proposição deve 
ser enviada ao Legislativo antes 
do projeto do Orçamento de 
2019. Conforme a legislação, o 
governo precisa enviar até 31 
de agosto a peça orçamentária 
para o ano seguinte. “A medida, 
se for encaminhada, abre espaço 
para melhorar o Orçamento do 
próximo governo de [despesas] 
discricionárias. Então, efetiva-
mente, é importante ser enca-
minhada antes do PLOA”, disse.

Colnago explicou que a Lei 
de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) para o ano que vem foi 
aprovada pelos parlamentares 
sem o dispositivo que proibia 
novos reajustes salariais do 
funcionalismo público, mas a 
equipe econômica ainda vai 
se debruçar sobre o texto para 
decidir se recomendará ou não 
veto presidencial (ABr).

postergado o reajuste] para 
todos os servidores, civis e 
militares, é em torno de R$ 11 
bilhões. Se a gente propuser [o 
adiamento] apenas dos servido-
res civis, o impacto seria de R$ 
6,9 bilhões”, afi rmou.

De acordo com Colnago, caso 
o presidente concorde com a 

'Aeronáutica, pilar da 
defesa da soberania'

espacial, gerando empregos e 
agregando conhecimento tec-
nológico ao país. O Gripen NG, 
fabricado pela empresa sueca 
Saab, é a nova aeronave de caça 
da FAB. O Embraer KC-390 é 
uma aeronave para transporte 
tático/logístico fabricado pela 
Embraer Defesa e Segurança, 
subsidiária do grupo brasileiro 
Embraer (ABr).

Jucá: MDB preparado para 
‘sair sozinho’ na eleição

tendência do bloco era apoiar 
o pré-candidato do PDT, Ciro 
Gomes.

“É natural o apoio desse 
grupo a Alckmin. Ir para o 
Ciro é que não seria natural”, 
afi rmou Jucá, em referência à 
divergência ideológica entre o 
Centrão e o pré-candidato do 
PDT. Pelo acordo, o vice “ar-
ranjado” para o tucano seria 
o empresário Josué Gomes da 
Silva, fi liado ao PR e fi lho do 
vice-presidente José Alencar, 
morto em 2011. Antes de o 
Centrão recuar no apoio a 
Ciro para fechar com Alck-
min, Meirelles tentou atrair 
legendas do bloco para sua 
campanha (AE).

Será criada comissão 
contra o crime organizado

O projeto prevê ainda o fi m das 
visitas íntimas e que as visitas fa-
miliares ou com advogados sejam 
monitoradas em parlatórios. 

Segundo o ministro, o Brasil 
tem hoje, aproximadamente, 
70 facções criminosas, desde 
locais até internacionais, como 
o PCC, que atua em 5 países da 
América do Sul e outras regiões. 
Jungmann chamou a atenção 
ainda para a falta de controle 
sobre o sistema prisional. Nas 
próximas semanas o presidente 
Temer vai editar um decreto que 
cria uma política nacional para 
presos egressos e vai disponibili-
zar, inicialmente, R$ 50 milhões 
para iniciativas que inibam a 
reincidência de crimes (ABr).

Vice na chapa de Ciro será 
escolhido pela Executiva do PDT

além de equilibrar as contas pú-
blicas e acabar com privilégios 
na administração pública. 

Mais de uma vez, Ciro citou o 
ex-governador Leonel Brizola, 
fundador do PDT, que morreu 
em 2004, mas ainda é reveren-
ciado no partido. 

“Recebo esta grave missão 
do PDT do meu amigo Leonel 
Brizola, porque quero cuidar do 
nosso povo. Quero protegê-lo”, 
disse. Ciro Gomes defendeu 
uma campanha em que o de-
bate de ideias prevaleça sobre 
o ódio: “O Brasil não vai sair 
desta situação difícil na base 
do nós contra eles”.

Ainda sem vice e sem alianças, 
Ciro convidou “todos as forças 
políticas” a se juntarem ao PDT 
para “ajudar a mudar o Brasil”. 
O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, disse que agora a 
missão dos fi liados e simpatizan-
tes é multiplicar o trabalho que 
já vem sendo desenvolvido pelo 
país e defender a candidatura 
de Ciro Gomes (ABr). 


