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Venda de imóveis no
Brasil aumentou 17,3%
no segundo trimestre

O ministro do STF, Alexandre
de Moraes, disse ontem (20)
que não podem ser perdoadas
as multas aplicadas às transportadoras que não cumpriram
a ordem de desbloqueio imediato das rodovias durante a
paralisação dos caminhoneiros,
em maio. O ministro, que é o
relator das ações que tratam
do assunto, participou de uma
audiência pública convocada
por ele.
Após a reunião, Moraes disse
que as multas não podem ser
perdoadas. “De forma alguma.
Quem foi multado tem sua
responsabilidade. Isso será analisado em cada impugnação. Há
empresas que fizeram impugnações dizendo, por exemplo, que
aquele caminhão é alugado a
terceiros. Isso vai ser analisado.
O importante é conscientizar
todo o setor de transporte de
carga, todo o setor de transporte
rodoviário, que é direito deles
a greve, a liberdade de reunião,
a liberdade de expressão, de
manifestação, mas sempre
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Caminhoneiros: multas
'não podem' ser perdoadas

Ministro Alexandre de Moraes,
do STF.

respeitando o direito de toda a
sociedade”, afirmou.
Durante a audiência pública, uma das entidades que se
manifestou a favor do setor foi
a Confederação Nacional do
Transporte (CNT). Segundo
Sérgio Antônio Ferreira Victor,
representante da confederação, a maioria das empresas
não tinha interesse na greve e
foi surpreendida pela paralisação (ABr).

São Paulo - O candidato à
Presidência pelo PSDB, Geraldo
Alckmin, disse que, se eleito,
pretende trazer o setor privado
para o mercado de petróleo nacional, sobretudo para a área de
refino. “Importamos derivados
de petróleo. Por que não refina
aqui? Porque Petrobras não tem
dinheiro. Nós precisamos trazer
o setor privado para ampliar a
área de refino”, afirmou, durante
evento da Abdib, ontem (20),
em São Paulo.
Alckmin destacou também
que a greve dos caminhoneiros
criou mais insegurança. E que
pretende fazer um grande programa de infraestrutura. Para
isso, aposta em um ajuste fiscal
rápido e promete zerar, em
dois anos, o déficit das contas
públicas. O candidato também
defendeu a importância de recuperar a capacidade pública
de investimento, pauta alinhada com o que pede a Abdib.
“Não vamos ter investimento
sem crescimento econômico.
Mas precisamos recuperar a
capacidade de investir do Estado”, ponderou.
O tucano retomou a defesa

“Quem procura
a felicidade está
perdendo tempo
de ser feliz”.
Joel Silveira (1918/2007)
Escritor brasileiro
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Trazer o 'setor privado' para
o mercado de petróleo

Candidato à Presidência pelo
PSDB, Geraldo Alkmin.

de simplificações tributárias,
pauta recorrente em sua campanha, além de tributar menos
os mais pobres. “Impostos indiretos são extremamente injustos, um Robin Hood às avessas”.
Alckmin se defendeu do pedido
feito pelo MDB, que pode tirar
dele o apoio de alguns partidos
de sua coligação. “Eu estive na
convenção de todos os partidos
que nos apoiam. É claro que a
data das convenções não são
todas no mesmo dia. Quem fez
a convenção primeiro não sabe
quais partidos vão participar”,
argumentou (AE).

Imobiliária da CBIC, destacou
a alta demanda habitacional
para a primeira moradia no
Brasil e disse que não acredita
numa alteração ou suspensão
do programa pelos candidatos
à Presidência da República.

Brasília - Em manifestação
encaminhada ontem (20), ao
TSE, o vice-procurador-geral
eleitoral, Humberto Jacques,
sustentou que o ex-presidente
Lula - preso e condenado no
âmbito da Operação Lava Jato
- “está inelegível”. Jacques
reiterou ao TSE o pedido para
que o registro do petista seja
rejeitado pela Corte Eleitoral.
A candidatura de Lula ao
Palácio do Planalto já é alvo de
dez contestações, entre elas as
impugnações apresentadas pelo
Ministério Público Eleitoral,
Partido Novo, pelo candidato do
PSL à Presidência da República,
Jair Bolsonaro, e pelos candidatos a deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) e Kim
Kataguiri (DEM-SP), líder do
Movimento Brasil Livre (MBL).
O pedido de registro do petista também foi contestado em
quatro petições assinadas por
três advogados e um bacharel
em direito. Uma resolução
do TSE prevê que qualquer
cidadão pode, no prazo de 5
dias da publicação do edital ao
pedido de registro, “dar notícia
de inelegibilidade ao tribunal
eleitoral competente” (AE).

São Paulo - O empresário
industrial volta a mostrar
confiança, ainda que pequena,
revela a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). O Índice
de Confiança do Empresário
Industrial (Icei), medido pela
entidade, alcançou 53,3 pontos
em agosto, um crescimento de
3,1 pontos em relação a julho.
O dado é superior aos dos últimos dois meses. Mesmo assim,
pondera a CNI, ainda é inferior
ao registrado em maio, antes
da paralisação dos serviços de
transporte rodoviário.
Com a alta, o indicador ficou
acima da linha divisória de 50
pontos do estudo, o que demonstra uma retomada da confiança.
Apesar disso, o Icei de agosto
de 2018 permanece 0,8 ponto
abaixo de sua média histórica.
“A atividade industrial vem se
normalizando, após a greve dos
caminhoneiros. Além disso, estamos entrando em um período
do ano no qual é usual termos
maior atividade econômica.
Contudo, as incertezas eleitorais

Roraima quer limite de
entrada de venezuelanos

O governo de Roraima voltou a
pedir ao STF a suspensão temporária de entrada de imigrantes em
território brasileiro para tentar
conter o perigo de conflitos e
o “eventual derramamento de
sangue entre brasileiros e venezuelanos”. A ação foi protocolada
na manhã de ontem (20), pela
Procuradoria-Geral estadual, um
dia após os conflitos entre brasileiros e venezuelanos registrados
em Pacaraima motivarem cerca
de 1,2 mil estrangeiros a deixar
o Brasil às pressas, segundo o
Exército.
Na ação cautelar, o governo estadual sugere o estabelecimento
de uma “cota para refugiados”.
A medida condicionaria o ingresso em território brasileiro
à execução de um plano de
interiorização dos imigrantes,
a ser coordenado pelo governo
federal. Além da cota, o governo
estadual também cobra que as
autoridades federais estabeleçam barreiras sanitárias na
fronteira. A proposta é exigir dos
imigrantes a apresentação dos
atestados de vacinas obrigatórias
a fim de impedir a propagação
de doenças sob controle ou já

Brasileiros protestaram contra
a presença de venezuelanos
em Pacaraima.

erradicadas no Brasil, como o sarampo. Após o conflito do último
fim de semana, o governo federal
decidiu enviar para Roraima mais
120 agentes da Força Nacional de
Segurança Pública para reforçar
a vigilância. Segundo o Ministério
da Segurança Pública, 60 agentes já embarcaram em Brasília,
ontem, com destino à Boa Vista,
de onde partirão para Pacaraima,
na fronteira com a Venezuela. Em
nota, a Presidência da República
disse que governo federal “está
comprometido com a proteção
da integridade de brasileiros e
venezuelanos” (ABr).

CÂMBIO
Futuro: +0,64% Pontos: 76.990
Máxima (pontos): 77.140 Mínima (pontos): 76.130. Global 40
Cotação: 778,154 centavos de
dólar Variação: estável.

“É muito difícil ouvir falar,
desde 2009, de um empreendimento [do Minha Casa, Minha Vida] que não tenha dado
certo”, afirmou. “Isso reforça
a importância do programa, é
importante que não sofra des-

continuidade”, completou. A
projeção da CBIC para o acumulado até o final do ano, em
relação a 2017, é crescimento
de 5% a 10% nos lançamentos e alta de 10% a 20% nas
vendas (ABr).

Confiança do empresário industrial
tem leve melhora, aponta CNI

“Lula está inelegível”

BOLSAS
O Ibovespa: +0,39% Pontos:
76.327,89 Máxima de +0,62%
: 76.497 pontos Mínima de
-0,55% : 75.608 pontos Volume: 17,81 bilhões Variação em
2018: -0,1% Variação no mês:
-3,65% Dow Jones: +0,35% Pontos: 25.758,69 Nasdaq: +0,06%
Pontos: 7.821,01 Ibovespa

As vendas estão maiores que os lançamentos, que subiram bastante, mas não
são suficientes para repor o que está sendo vendido.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,9566 Venda: R$ 3,9571
Variação: +1,1% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 4,04 Venda: R$ 4,14
Variação: +1,06% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,9424 Venda: R$
3,9430 Variação: +0,1% - Dólar
Turismo Compra: R$ 3,9230
Venda: R$ 4,1070 Variação:
+1,08% - Dólar Futuro (setem-

pontos, e, por último, das pequenas, com 51,2 pontos. Nas
indústrias extrativas, o Icei
subiu para 58,5 pontos, acima
dos 53,5 pontos registrados na
indústria de transformação e
dos 51,8 pontos verificados na
construção. A melhora geral do
Icei se deve tanto às condições
correntes dos negócios, menos
negativas, quanto às perspectivas para os próximos seis
meses, mais otimistas.
“O Índice de Condições Atuais
passou de 43,6 para 47,2 pontos,
um aumento de 3,6 pontos, mostrando que o empresário ainda
percebe piora nas condições
correntes de seus negócios”,
cita o estudo. “O Índice de
Expectativas, por sua vez, aumentou 2,8 pontos e foi a 56,3
pontos em agosto. Com isso,
volta a apontar otimismo do empresário em relação à economia
brasileira como um todo, após
dois meses de pessimismo”,
acrescenta. O Icei de agosto
consultou 2.838 empresas, de
1º a 13 de agosto (AE).

A confiança aumentou entre
as empresas de grande porte,
com o indicador alcançando
54,4 pontos.

e a tabela de preços mínimos de
frete impedem uma confiança
maior”, afirma o economista da
CNI, Marcelo Azevedo.
Segundo o levantamento, a
confiança é maior nas grandes empresas (54,4 pontos),
seguidas das médias, com 53

Balança: superávit de
US$1,6 bi na terceira semana

A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,682 bilhão na terceira
semana de agosto, resultado de
exportações no valor de US$
5,389 bilhões e importações
de US$ 3,707 bilhões. A média
diária das exportações chegou
a US$ 1,078 bilhão, 26% acima
da média de US$ 855,6 milhões
obtida na semana anterior, em
razão do crescimento nas exportações manufaturados como
aviões, aquecedores, secadores,
veículos de carga, óxidos e hidróxidos de alumínio, motores
para veículos e tubos flexíveis
de ferro e aço.
Em seguida, aparecem os
produtos básicos, puxados
principalmente pelo petróleo
bruto, soja em grãos, café em
grãos, minérios de cobre, cinzas
e resíduos de metais preciosos,
que avançaram em 25,8% nas
exportações. Os produtos semimanufaturados mantiveram
as vendas estáveis na semana,
aumento de 1%, com destaque
para celulose, ferro-ligas, couros
e peles, madeiras, estanho bruto
e catodos de cobre.
Do lado das importações (US$

bro) Cotação: R$ 3,9625 Variação:
+1,11% - Euro (às 17h31) Compra:
US$ 1,1482 Venda: US$ 1,1486
Variação: +0,43% - Euro comercial
Compra: R$ 4,5400 Venda: R$
4,5420 Variação: +1,41% - Euro
turismo Compra: R$ 4,4900 Venda: R$ 4,7200 Variação: +1,22%.
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de junho de 2018, os estoques
recuaram para 12 meses. “As
vendas estão maiores que os
lançamentos, que subiram bastante, mas não são suficientes
para repor o que está sendo
vendido”, disse o presidente
da CBIC, José Carlos Martins.
O uso de recursos do (FGTS)
preocupa, segundo Martins.
Para ele, houve uma “sangria
grande de recursos nos últimos
anos” com os saques de contas
inativas e a reforma trabalhista,
que permitiu a demissão por
acordo. No primeiro semestre,
40% das vendas na cidade de
São Paulo foram de imóveis do
Programa Minha Casa, Minha
Vida. Celso Petrucci, presidente da Comissão da Indústria

Arquivo/ABr

segundo trimestre em relação
ao primeiro trimestre do ano.
Na comparação com o mesmo
trimestre do ano passado, houve elevação de 19,9%. A região
Centro-Oeste acusou aumento
de 697,7% nos lançamentos, o
Sul apresentou alta de 234,1%,
o Sudeste registrou aumento de
144%, o Nordeste teve queda
de 4,7% e o Norte não anotou
variação.
Um resultado positivo para
o setor foi a redução nos estoques nos últimos três anos.
Em dezembro de 2016, considerado o “fundo do poço” para
a comercialização de imóveis,
o estoque era de 21 meses.
Um ano depois, caiu para 17
meses. Neste levantamento,
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venda de imóveis no
país aumentou 17,3%
no segundo trimestre,
na comparação com o trimestre anterior. Em relação
ao mesmo trimestre de 2017,
houve alta de 32,1%. Os dados
- divulgados ontem (20) pela
Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), em São
Paulo - consideram 21 cidades
e regiões metropolitanas. Por
regiões, o Norte se destaca
com aumento de 40,7% nas
vendas, seguido pelo Nordeste
(34,7%). O Sudeste teve alta
de 16,4% e o Centro-Oeste,
de 6,7%. O Sul foi o único a
apresentar queda: 1,1%.
Os lançamentos de imóveis
tiveram alta de 119,7% no

No ano, as exportações já
totalizam US$ 148,694 bilhões.

741,4 milhões), houve aumento
de 2,7%, em relação à média até
a segunda semana (US$ 721,7
milhões), explicada, principalmente, pelo crescimento nos
gastos com aeronaves e peças,
combustíveis e lubrificantes,
veículos automóveis e partes,
cereais e produtos da indústria
da moagem e químicos orgânicos
e inorgânicos. No ano, as exportações totalizam US$ 148,694
bilhões e as importações, US$
111,905 bilhões, com saldo positivo de US$ 36,789 bilhões até
agora (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,42% ao
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.190,20 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,88% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 150,700
Variação: +2,41%.

