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BOLSAS
O Ibovespa: +0,83% Pontos: 
76.262,23 Máxima de +1,32% 
: 76.629 pontos Mínima de 
+0,02% : 75.647 pontos Volu-
me: 7,81 bilhões Variação em 
2018: -0,18% Variação no mês: 
-3,73% Dow Jones: +0,52% Pon-
tos: 25.790,35 Nasdaq: +0,86% 
Pontos: 7.945,98 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1051 Venda: R$ 4,1056 
Variação: -0,36% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,18 Venda: R$ 4,28 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0848 Venda: R$ 
4,0854 Variação: +0,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0570 
Venda: R$ 4,2500 Variação: 
-0,4% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,45% 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$ 1.213,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,61% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 157,200 
Variação: +1,09%.

Cotação: R$ 4,1115 Variação: 
-0,16% - Euro (às 17h31) Compra: 
US$ 1,1623 Venda: US$ 1,1623 
Variação: +0,68% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7700 Venda: R$ 
4,7720 Variação: +0,34% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7030 Ven-
da: R$ 4,9500 Variação: +0,47%.

Futuro: +0,58% Pontos: 76.735 
Máxima (pontos): 77.255 Míni-
ma (pontos): 76.195. Global 40 
Cotação: 731,966 centavos de 
dólar Variação: +0,54%.

“Ser comunista na 
juventude é aceitável, 
mas depois de adulto, 
depois que entende, 
aí já é ser mau 
carater”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Político brasileiro

O setor operou com 42% das 
máquinas, equipamentos e 
pessoal parados no mês pas-
sado (ABr).

Depois de duas quedas 
consecutivas, o Índi-
ce de Confiança do 

Empresário da Indústria da 
Construção (ICEI-Constru-
ção) subiu para 51,8 pontos 
em agosto. O indicador, que é 
2,9 pontos superior ao do mês 
passado, está acima da linha 
divisória dos 50 pontos, que 
separa a confi ança da falta de 
confi ança. Mesmo assim, o ín-
dice continua abaixo da média 
histórica de 52,9 pontos e dos 
53,8 pontos registrados em 
maio, antes da paralisação dos 
caminhoneiros. A pesquisa foi 
feita entre 1º e 13 de agosto 
com 581 empresas do setor. 

 Melhora a confi ança 
dos empresários da 
indústria da construção

Os dados estão na pesquisa 
Sondagem Indústria da Cons-
trução, divulgada na sexta-feira 
(24) pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI). Para a 
entidade, os empresários estão 
mais confi antes em relação ao 
desempenho futuro do setor, 
apesar das incertezas políti-
cas e dos efeitos da tabela do 
frete mínimo. O indicador de 
expectativas subiu para 55,3 
pontos em agosto, mostrando 
que há otimismo em relação aos 
próximos seis meses. 

Os demais indicadores de 
expectativa também subiram 
e fi caram acima dos 50 pontos. 
Isso mostra que os empresários 

esperam o crescimento do nível 
de atividade, de novos em-
preendimentos e serviços, da 
compra de matérias-primas e 
do número de empregados nos 
próximos seis meses. O índice 
de intenção de investimentos 
aumentou 0,8 ponto em relação 
a julho e alcançou 32,1 pontos.  
Ainda assim, o índice segue 
muito baixo, o que indica pouca 
intenção dos empresários do 
setor em investir.

A sondagem mostra que, 
embora o ritmo de queda tenha 
diminuído, o nível de atividade 
e de emprego no setor continua 
caindo. O indicador de nível de 
atividade fi cou em 48 pontos e 

Mesmo com a melhora nos indicadores o setor continua enfrentando

difi culdades para se recuperar.

o de número de empregados foi 
46,2 pontos em julho. Os dois 
índices variam de zero a 100 
pontos e quando estão abaixo 

dos 50 pontos, indicam queda 
na atividade e no emprego. Com 
isso, a indústria da construção 
mantém a elevada ociosidade. 

O governo da Espanha apro-
vou na sexta-feira (24) um de-
creto legislativo para exumar o 
ditador Francisco Franco, a fi m 
de remover seus restos mortais 
do memorial dedicado às vítimas 
da Guerra Civil Espanhola (1936-
1939). O anúncio foi feito pela 
vice-premier do governo socia-
lista, Carmen Calvo, e o decreto 
deverá passar pelo Parlamento 
em 30 dias. “A presença da tumba 
de Franco naquele lugar signifi ca 
falta de respeito e de paz para as 
vítimas que estão sepultadas”, 
explicou Calvo.

A vice-premier ainda disse 
que falta muito a ser feito em 
termos de memória histórica na 
Espanha e que acredita que não 
exista nenhuma democracia no 
mundo que tenha mantido uma 
situação como essa por mais de 
40 anos. O conservador Partido 
Popular (PP) e os centristas da 
legenda Cidadãos anunciaram 
que votarão contra o decreto.

Por outro lado, o governo 
do primeiro-ministro Pedro 
Sánchez disse que já tem votos 
sufi cientes, uma vez que basta a 
maioria simples (ANSA).

Valle de Los Caídos é um memorial e basílica erguida

entre 1940 e 1958.

Após reunião na sexta-feira 
(24) com a presidente do STF, 
Cármen Lúcia, e a procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, o ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse 
que a crise prisional em Rorai-
ma foi discutida no encontro 
porque “recursos do Fundo 
Nacional Penitenciário foram 
repassados ao estado e desvia-
dos”. Segundo ele, a reunião 
serviu para buscar uma saída 
emergencial para Roraima.

“Não é possível continuar 
aquela situação de crise e temos 
que encontrar uma saída para 
resolver o problema que se deu 
pela judicialização dos recursos. 
Os recursos foram enviados, 
estão no estado, mas uma parte 
dos R$ 40 milhões enviados foi 
desviada, não sabemos quan-
to, o que agravou a crise que 
temos lá”, disse Jungmann, ao 
afi rmar que o desvio de recursos 
impediu a construção de uma 
unidade prisional.

Jungmann disse que, no 
momento, o Poder Executivo 
não está pensando em inter-
venção federal no estado. “Eu 
não posso descartar porque há 
outros poderes que também 
podem solicitar [a interven-
ção]”, afi rmou. “É uma situação 
muito grave porque não está se 
conseguindo cumprir as oitivas, 
ou seja, a audiência que tem 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Vendas do
Tesouro Direto 

As vendas do Tesouro Direto 
superaram os resgates em R$ 
273,6 milhões em julho. De 
acordo com os dados do Tesouro 
Nacional, divulgados na sexta-
-feira (24), as vendas do pro-
grama atingiram R$ 1,189 bilhão 
no mês passado. Já os resgates 
totalizaram R$ 915,9 milhões. 
Os títulos mais procurados pelos 
investidores foram os vinculados 
à taxa Selic, cuja participação 
nas vendas atingiu 47,8%. Os 
títulos corrigidos pela infl ação 
(IPCA) corresponderam a 32,4% 
do total da vendas, enquanto os 
prefi xados, com juros defi nidos 
no momento da emissão, foram 
19,8%. A utilização do Tesouro 
Direto por pequenos investi-
dores pode ser observada pelo 
considerável número de vendas 
até R$ 5 mil. O estoque total do 
Tesouro Direto somou R$ R$ 
49,6 bilhões no fi m de julho, um 
aumento de 1,6% em relação a 
junho (R$ 48,8 bilhões) e de 
4,9% em relação a julho do ano 
passado (R$ 47,3 bilhões) (ABr).

Crédito Imobiliário
A Caixa anunciou a redução de até 

0,5 p.p. das taxas de juros do cré-
dito imobiliário para operações com 
recursos do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo. As taxas 
mínimas passaram de 9% a.a para 
8,75% a.a, no caso de imóveis dentro 
do Sistema Financeiro de Habitação, 
e de 10% a.a para 9,5% a.a, para 
imóveis enquadrados no Sistema de 
Financiamento Imobiliário. O limite 
de cota de fi nanciamento de imóveis 
usados sobe de 70% para 80%. 

São Paulo - Apoiadores do 
Partido Novo participaram na 
sexta-feira (24), do primeiro 
ato público da campanha do 
presidenciável João Amoêdo 
em São Paulo. “Eu quero ver 
a moeda do Brasil crescer”, 
gritou um homem que passava 
pelo local e arrancou risadas 
dos participantes.

Durante a caminhada, que 
começou por volta de 12h no 
Largo da Batata,  o candidato 
foi acompanhado por cerca 
de 100 pessoas. O empresário 
interagiu com comerciantes e 
transeuntes, enquanto seus 
correligionários distribuíam 
santinhos.

O locutor de loja Ailton 
Santos teve seu microfone 
praticamente “sequestrado” 
pela campanha. Perguntado se 
votaria no candidato do Novo, 
o comerciante foi categórico: 
“voto sim, por que não? Se for 
honesto estamos juntos”. O 
grupo também entoava gritos 
contra o uso de dinheiro públi-
co nas campanhas eleitorais, 
criticava a corrupção e dizia 
que estava ali “de graça”. 

Outro alvo das manifestações 
foi o candidato do PSL, Jair 
Bolsonaro. “Ô Bolsonaro, você 
tá com medo? Eu quero ver 
você debater com o Amoêdo”. 
A ausência de João Amoêdo 

Antonio Cruz/ABr
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O presidenciável João 

Amoêdo, em campanha.
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O Índice de Confi ança do 
Comércio (ICOM) subiu 1,1 
ponto em agosto, passando 
de 88,8 para 89,9 pontos. É a 
primeira alta do indicador após 
a sequência de quatro quedas. 
A alta refl ete expansão em 10 
dos 13 segmentos pesquisados 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), responsável pelo indi-
cador divulgado na sexta-feira 
(24).

O Índice de Expectativas 
(IE-COM), que subiu 2,8 pon-
tos, passando 94,6 pontos, foi 
infl uenciado tanto pela melhora 
do indicador de vendas, que 
avançou 2,3 pontos, chegando 
a 93,4 pontos, quanto pelo 
indicador de tendência dos 
negócios para os próximos seis 
meses, que subiu 3,2 pontos, 
passando para 96 pontos.

Já o Índice de Situação Atual 
(ISA-COM) recuou 0,8 ponto, 
fi cando com 85,7 pontos, o 

As empresas já esboçam 

melhora nas expectativas.
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Presidenciável Ciro Gomes, 

em Osasco.

Palmas - O candidato a 
presidente Ciro Gomes (PDT) 
disse, na sexta-feira (24) que, 
a cúpula do PT “explora a boa 
fé  do povo” com a candidatura 
do ex-presidente Lula, conde-
nado e preso na Lava Jato. Em 
Palmas com sua candidata a 
vice, Katia Abreu, senadora do 
Estado, Ciro evitou, contudo, 
criticar o petista.

“A cúpula do PT agita a can-
didatura do Lula para explorar 
a boa fé do povo”, afi rmou, 
alegando que o ex-presidente, 
cedo ou tarde, será considera-
do inelegível, causando uma 
grande frustração. “O que a 
cúpula do PT está fazendo é 
uma espécie de fraude”, disse 
a jornalistas. Apesar do tom, o 
ex-presidente foi poupado das 
críticas do adversário. 

Por outro lado, o candidato 
do PSL, Jair Bolsonaro, foi 
alvo de críticas. Ciro disse 
que ele acabará com o agro-
negócio, caso leve adiante a 
proposta de seu economista 
Paulo Guedes, de não mais 
dar subsídios aos produtores 
rurais. Sobre a liberação do 
porte de arma, lembrou ata-
que sofrido pelo adversário no 
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Após quatro quedas, otimismo 
do comércio melhora

pontos. O indicador de situação 
atual dos negócios caiu 1,2 
ponto, atingindo 85,9 pontos.

“A reação da confi ança do 
Comércio em agosto ainda é tí-
mida diante dos resultados ne-
gativos recentes: as empresas 
continuam avaliando a situação 
atual de forma desfavorável, 
mas já esboçam uma melhora 
nas expectativas em relação 
aos próximos meses”, disse 
o coordenador da Sondagem 
do Comércio da FGV, Rodolph 
Tobler.

A avaliação do economista 
é de que “a combinação de 
resultados sinaliza que o se-
tor continua se recuperando 
lentamente, sujeito aos níveis 
elevados de incerteza e da 
também lenta evolução do 
mercado de trabalho”. A edição 
coletou informações de 1.206 
empresas entre os dias 1 e 22 
deste mês (ABr).

menor nível desde dezembro 
de 2017, quando registrou 85,6 
pontos. Entre seus componen-
tes, o indicador de percepção 
dos empresários recuou 0,4 
ponto, passando para 85,9 

Espanha aprova decreto 
para exumar ditador Franco

Governo busca saída 
para a crise em Roraima

que se fazer com os presos, 
porque os presos, em algumas 
dessas unidades, impedem a 
identifi cação daqueles que de-
vem ser ouvidos pela Justiça”, 
acrescentou.

Segundo Jungmann, a me-
dida de bloqueio dos recursos 
para a construção da unidade 
prisional em Roraima foi pedida 
pelo Ministério Público com a 
anuência do Poder Judiciário. 
“Há ilegalidade, há um crime 
que está sendo apurado”. Em 
janeiro do ano passado, ocorreu 
uma grande rebelião na Peni-
tenciária Agrícola de Monte 
Cristo, em Roraima com 33 
detentos mortos (ABr).

PT ‘agita candidatura’ 
para explorar o povo

Rio, na década de 1990, quan-
do, mesmo com treinamento 
militar, rendeu-se e entregou 
o revólver ao assaltante.

Prometeu fazer a Ferrovia 
Norte-Sul cumprir seu papel, 
barateando o frete, conectar 
a Transnordestina, terminar 
a Leste-Oeste e duplicar ro-
dovias. Na coletiva, evitou 
quaisquer perguntas polêmicas 
e irritou-se, ao ser questionado 
a quem dará seu apoio, caso não 
chegue ao 2º turno: “Vou apoiar 
a mim mesmo, mulher” (AE).

João Amoêdo vai às ruas 
em busca de ‘indecisos’

nos debates entre candidatos 
à Presidência foi muito critica-
da. “Estão censurando nosso 
candidato”, cantavam. Outros 
diziam que Amoêdo é o candi-
dato que “os outros não querem 
que você conheça”.

Ao fi nal do evento, Amoêdo 
disse à reportagem que eventos 
como esse são positivos para 
tornar o partido mais conheci-
do. “A nossa difi culdade sempre 
foi divulgação. A aceitação das 
nossas ideias sempre foi alta 
e, agora, com essa exposição, 
muita gente vai vir para o 
Novo”, afi rmou (AE).


