Número de linhas fixas
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O número de linhas fixas no
Brasil teve redução de 2,76% em
relação ao mesmo período do ano
passado, informou a Anatel. Os
dados mostram que o país fechou
junho com 40,22 milhões linhas,
um total de 1,14 milhão de linhas a
menos que as registradas no mesmo mês do ano passado. Em junho,
as empresas autorizadas contavam
com 17,1 milhões de linhas fixas,
enquanto as concessionárias possuíam 23 milhões.
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Endividamento na capital
paulista cresce para 51,2%
em julho, diz FecomercioSP
ao cartão de crédito, revela a
pesquisa. Contudo, a FecomercioSP pondera que o resultado
não preocupa, pois está dentro
do nível médio registrado desde
o início do ano. Em seguida,
aparecem os endividados com
carnês (13,9%), aqueles com
financiamento de automóvel(12,8%) e, por fim, as dívidas
não pagas com crédito pessoal
e financiamento de casa, ambas
em 10,8%.
Já a taxa de inadimplentes,
ou seja, de consumidores que
atrasaram o pagamento, avançou de 19,2% em junho para
19,6% em julho. Em termos

O

absolutos, trata-se de 764 mil
famílias nesta situação, 64 mil
a mais do que há um ano. Já
são cinco meses em que o nível
permanece “elevado”: acima
dos 19% e superior ao visto em
julho de 2017 (18,1%).
Quase a metade (49,1%) do
perfil das dívidas atrasadas é
de médio prazo, ou seja, acima
de 90 dias.
O restante foi dividido entre
até um mês (25,8%) e entre
um mês e três meses (23,7%).
“Pouco se alterou em relação
há um ano, mas o que mais
mudou em pontos porcentuais
foi o quadro do médio prazo

A maioria dos entrevistados, 73,2%, tem dívidas atreladas ao cartão de crédito.
Em seguida, aparecem os endividados com carnês (13,9%).

aumentando dos 47,1% para
os atuais 49,1%. Apesar da
elevação, não preocupa, pois
já houve patamares maiores ao
longo do último ano”, avalia a
federação em nota.
De acordo com a Fecomer-

Fux envia à 1ª
instância inquérito
contra Kassab
Brasília - Com base na
restrição do foro especial, o
ministro Luiz Fux, do STF,
enviou à primeira instância da
Justiça Federal do Estado de
São Paulo o inquérito contra o
ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD),
aberto com base na delação da
Odebrecht. Fux atendeu a um
pedido da Procuradoria-Geral
da República (PGR).
Em manifestação, a PGR destacou que os supostos delitos
cometidos por Kassab teriam
sido praticados enquanto ele
exercia os cargos de prefeito
de São Paulo e de ministro
das Cidades, apuração, que
em função da restrição do
foro definido pela Corte em
maio, deveria ser declinada à
primeira instância da justiça.
Segundo o Ministério Público, os delatores da empreiteira narraram que, entre 2008
a 2014, Kassab teria recebido
vantagem indevida de R$ 20
milhões. Em nota, a assessoria
de Kassab diz que o ministro
“entende que, na vida pública,
as pessoas estão corretamente sujeitas à especial atenção
do Judiciário”, e ressalta sua
tranquilidade e confiança na
Justiça e no Ministério Público
(AE).

“Os bons vi sempre passar
No mundo graves tormentos;
E para mais me espantar,
Os maus vi sempre nadar
Em mar de contentamentos”.
Luis Vaz de Camões (1524/1580)
Poeta português

Formação técnica para que ao deixarem a prisão, os apenados
tenham condições de ingressar no mercado de trabalho.

mulher. “Quando você tem
o estupro e tem o DNA você
pode passar por 75 mil registros
dos bancos e verificar se há
material de alguns dos presos
para punir o estuprador. Ainda
este mês vamos também fazer
uma grande ação de combate
ao feminicídio”, disse.
Jungmann afirmou que o go-

verno vai investir imediatamente na compra de equipamentos
e veículos. Segundo ele, serão
adquiridos 8 mil veículos, que
permitirão a renovação de
23% da frota, estimada em
35 mil carros das polícias do
país. Em uma segunda etapa,
haverá abertura de licitações
para compra de drones, armas e

Secretário de Defesa dos
EUA em visita ao Brasil

Pela primeira vez, o secretário de Defesa dos Estados
Unidos, James Mattis, 67 anos,
visita a América do Sul. Nesta
segunda-feira (13), ele terá
reuniões, em Brasília, com os
ministros Joaquim Silva e Luna,
da Defesa, e Aloysio Nunes
Ferreira, das Relações Exteriores. Em discussão, alternativas
para avançar na cooperação
nas áreas técnica, científica,
político-militar e indústria de
defesa.
As parcerias entre os dois
países são para troca de conhecimento, treinamento de
militares e aperfeiçoamento
de técnicas e informações,
segundo especialistas que
acompanham o assunto. Mattis
deverá participar de reuniões
dos grupos de Diálogo Político-Militar e da Indústria de Defesa. O esforço é para ampliar
os mecanismos de cooperação
bilateral para elevar o comércio
na área.
Com amplo mercado de
consumo na área de defesa e
armamentos, os Estados Unidos estão entre os principais
importadores do Brasil, assim
como os brasileiros compram
dos norte-americanos. No
momento, os norte-americanos
negociam a compra de 300
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Apenas 12% dos detentos no
país têm atividade laboral, segundo dados oficiais. A proposta é que empresas privadas se
responsabilizem pela formação
técnica de tal maneira que ao
deixarem a prisão, os apenados
tenham condições de ingressar
no mercado de trabalho. O
ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, disse que as
empresas serão escolhidas por
meio de licitações, com valor
acima de R$ 330 mil anuais,
e assumirão responsabilidade
para contratar e definir atividades profissionalizantes nos
presídios. O mesmo deverá
valer para egressos do sistema
prisional.
Jungmann anunciou também
que deverá ser ampliado o
sistema de redes de perfis genéticos de criminosos (DNA).
Para tanto, devem ser aplicados
R$ 10 milhões. De acordo com
ele, o objetivo é focar principalmente na violência contra
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Governo estuda oferecer cursos de
profissinalização para 726 mil presos

Secretário de Defesa norteamericano, James Mattis.

aeronaves Embraer EMB-314,
conhecidas como Super Tucano. Também há um comércio
intenso de armas de fogo de
pequeno porte.
A partir dos anos 2000, o
Brasil e os Estados Unidos
intensificaram o intercâmbio
de experiências por meio de
grupos de diálogo, que possibilitaram incrementar o comércio
e o desenvolvimento de projetos
comuns. General da reserva
do Corpo de Fuzileiros Navais,
Mattis foi nomeado para a Defesa
em 2016. Foi chefe do Comando
Central das Forças Armadas,
coordenando ações no Oriente
Médio, na África e Ásia (ABr).

Ciro Gomes não comenta
possível visita a Lula
São Paulo - O candidato à
Presidência pelo PDT, Ciro
Gomes, se esquivou na tarde da
sexta-feira (10), de comentar
negociações de bastidores para
que ele visite o ex-presidente
Lula, preso desde 7 de abril
em Curitiba. “Não quero mais
falar deste assunto”, disse. Em
maio, o TRF 4 negou o pedido
de visita de Ciro a Lula. O gesto
havia sido uma tentativa de
aproximação entre os dois.
Porém, o clima nos bastidores
entre as campanhas pedetista e
petista azedou nas últimas semanas. O PT acertou acordo com o
PSB para isolar Ciro Gomes no
campo da centro-esquerda. Em
troca da neutralidade em nível
nacional e o apoio do PT à chapa de reeleição do governador
de Pernambuco, Paulo Câmara
(PSB), os pessebistas retiraram
a candidatura de Marcio Lacerda
ao governo de Minas Gerais.
Desde que foi acertado na
semana passada, o acordo pelo
isolamento dele foi criticado reiteradas vezes por Ciro Gomes,
que também atacou a aliança
do PT com o PCdoB. “Fernando
Haddad e Manuela D’Ávila são
queridos amigos, mas eu estou
preocupado. Isso é um convite
à nação para dançar na beira do
abismo”, disse Ciro, em evento
com investidores organizado
pelo banco BTG Pactual (AE).
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O Ibovespa: -2,86% Pontos:
76.514,35 Máxima estável:
78.766 pontos Mínima de
-3,46% : 76.043 pontos Volume: 12,52 bilhões Variação em
2018: 0,15% Variação no mês:
-3,42% Dow Jones: -0,77% Pontos: 25.313,14 Nasdaq: -0,67%
Pontos: 7.839,11 Ibovespa

motocicletas. O ministro ressaltou ainda que serão comprados
120 mil coletes de proteção
individual para os policiais ao
custo de R$ 220 milhões. “Até
hoje tínhamos mais policiais
que coletes e agora teremos
excedente de coletes”, disse.
Após ser questionado sobre
os dados de aumento das mortes violentas no ano passado,
Jungmann afirmou que até o
início do próximo mês, serão
instalados o Sistema Único
de Segurança Pública (Susp)
e o Conselho Nacional de Segurança Pública, responsável
pela condução da política do
setor. O ministro reiterou que:
“Lembro que o anuário reflete
2017 e estamos em 2018, o ano
em que foi criado Ministério da
Segurança Pública e o Susp”.
De acordo com o anuário,
apenas em 2017, foram assassinadas 175 pessoas por dia,
registrando elevação de 2,9%
em comparação a 2016 (ABr).

Futuro: -2,9% Pontos: 76.400
Máxima (pontos): 78.340 Mínima (pontos): 76.015. Global 40
Cotação: 767,789 centavos de
dólar Variação: -0,99%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,8676 Venda: R$ 3,8681
Variação: +1,75% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,94 Venda: R$ 4,04
Variação: +1,42% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,8466 Venda: R$
3,8472 Variação: +1,16% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8300
Venda: R$ 4,0070 Variação:
+1,44% - Dólar Futuro (setem-

cioSP, o crescimento das vendas do varejo deve diminuir
neste segundo semestre, em
razão da dificuldade dos consumidores em quitar dívidas
e ainda por causa da redução
da confiança e na intenção de

consumo das famílias. Para
a entidade, enquanto não
houver melhora significativa
e constante no mercado de
trabalho, a situação tende a
permanecer difícil para as
famílias e para o varejo (AE).

ANP divulga edital da
5ª Rodada de Partilha
do petróleo

Tânia Rêgo/ABr

São consideradas vencedoras as propostas que oferecerem o
maior percentual de óleo para a União.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou na
sexta-feira (10) o edital com as
regras da 5ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção
de petróleo e gás. O documento,
publicado no Diário Oficial da
União, traz também os procedimentos da rodada e os modelos
de contrato de partilha.
A 5ª rodada acontecerá em 28
de setembro, quando serão ofertados os blocos de Saturno, Titã
e Pau-Brasil, na Bacia de Santos,
e Sudoeste de Tartaruga Verde,
na Bacia de Campos. Todos são
localizados em áreas de elevado
potencial no polígono do pré-sal.
A Petrobras só demonstrou inte-

resse em atuar como operadora
em Tartaruga Verde, logo, nesse
bloco, outros interessados poderão disputar participação em
apenas 70% da área.
As empresas terão até o próximo dia 27 para entregar os
documentos de manifestação
de interesse e de qualificação
e para pagar a taxa de participação. Até 13 de setembro,
terão que ser apresentadas as
garantias de oferta. Os vencedores assinarão contratos até
26 de novembro deste ano. Na
modalidade de partilha, são
consideradas vencedoras as
propostas que oferecerem o
maior percentual de óleo para
a União (ABr).

Alckmin: reajuste do Judiciário
'é inadequado' no momento
São Paulo - O candidato a
presidente Geraldo Alckmin
voltou na sexta-feira (10),
em São Paulo, a se posicionar
contra o reajuste concedido na
última quarta-feira (8), pelos
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) aos próprios salários, ao afirmar que a medida
é "inadequada", dada a situação
fiscal do Brasil.
Alckmin, no entanto, evitou
dizer se vetaria a medida ou se
orientaria a bancada do PSDB no
Congresso a derrubar a proposta.
"Vamos aguardar. Isso foi discutido apenas dentro do Poder
Judiciário. O projeto nem chegou
ainda ao Legislativo e pode até
ser rediscutido no Judiciário",
disse, quando perguntado sobre
o que faria se fosse presidente e
pudesse vetar a proposta.
"Claro que não é o momento
porque o impacto não é apenas
no salário dos 11 ministros (do
STF)", acrescentou, após participar de um evento da Associação
Brasileira da Indústria de Máqui-

bro) Cotação: R$ 3,8695 Variação:
+1,54% - Euro (às 17h36) Compra:
US$ 1,1417 Venda: US$ 1,1418
Variação: -0,95% - Euro comercial
Compra: R$ 4,4110 Venda: R$
4,4130 Variação: +0,66% - Euro
turismo Compra: R$ 4,3600 Venda: R$ 4,5730 Variação: +0,44%.

Sérgio Lima

nível de consumidores
endividados voltou a
crescer em julho em
São Paulo, interrompendo
uma série de três quedas consecutivas. De acordo com a
Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(PEIC), a taxa de famílias com
dívidas cresceu para 51,2%
no sétimo mês do ano após
49,4% em junho, conforme
a Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (FecomercioSP).
A maioria dos entrevistados,
73,2%, tem dívidas atreladas

Candidato a presidente
Geraldo Alckmin.

nas e Equipamentos (Abimaq).
O reajuste de 16,38% aprovado pelos ministros do STF
começa a refletir em outros
setores públicos. O Conselho
Superior do Ministério Público
Federal aprovou a proposta
orçamentária que contempla
um aumento de igual proporção
para os membros da categoria.
O impacto anual estimado do
elevação do subsídio é de R$
223,7 milhões no Ministério
Público da União (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$ 1.214,20 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,07% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 149,500
Variação: +1,7%.

