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BOLSAS
O Ibovespa: +0,36% Pontos: 
76.677,53 Máxima de +1,04% 
: 77.202 pontos Mínima de 
-0,49% : 76.026 pontos Volu-
me: 11,11 bilhões Variação em 
2018: 0,36% Variação no mês: 
-3,21% Dow Jones: -0,09% Pon-
tos: 25.964,82 Nasdaq: +0,26% 
Pontos: 8.109,54 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0641 Venda: R$ 4,0646 
Variação: -2,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,15 Venda: R$ 4,25 
Variação: -1,92% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1347 Venda: R$ 
4,1353 Variação: -1,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,9730 
Venda: R$ 4,2130 Variação: 
-2,18% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,45% ao 
ano. - Capital de giro, 9,48% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.206,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,14% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 157,000 
Variação: -0,76%.

Cotação: R$ 4,1355 Variação: 
-0,35% - Euro (às 17h34) Compra: 
US$ 1,1609 Venda: US$ 1,161  
Variação: -0,49% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7150 Venda: R$ 
4,7170 Variação: -2,72% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,6330 Ven-
da: R$ 4,9070 Variação: -2,64%.

Futuro: +0,74% Pontos: 77.365 
Máxima (pontos): 77.655 Míni-
ma (pontos): 76.350. Global 40 
Cotação: 724,152 centavos de 
dólar Variação: -0,18%.

“Esperteza, 
quando é muita, 
come o dono“.
Tancredo Neves (1910/1985)
Político brasileiro

de outros poderes. Temer 
conversou com os ministros 
sobre a “conveniência” que 
eventual reajuste seja com-
pensado pelo fi m do auxílio-
-moradia pago aos integrantes 
do Judiciário (AE).

A proposta de adiamen-
to do reajuste dos 
servidores civis do 

Executivo de 2019 para 2020 
será enviada por meio de 
Medida Provisória (MP), que 
já foi assinada pelo ministro 
do Planejamento, Esteves 
Colnago, e será publicada na 
segunda-feira (3), disse na 
sexta-feira, 31, o ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia. 
A economia esperada com a 
iniciativa é de R$ 6,9 bilhões.

 MP do adiamento do 
reajuste dos servidores 
será publicada na 2ª feira

Por uma questão de cautela 
e prudência, o impacto não foi 
contabilizado no projeto de 
Orçamento de 2019. Ou seja, 
a previsão de gasto com pes-
soal foi mantida em R$ 325,9 
bilhões em 2019. “Caso a MP 
não seja aprovada, já teremos 
orçamento compatível com 
essa realidade. Se MP for apro-
vada, ao longo da tramitação 
do Orçamento haverá recursos 
adicionais que poderão ser 
aplicados para aumento de in-

vestimentos”, afi rmou Guardia.
O presidente Temer bateu o 

martelo sobre adiar os reajus-
tes dos servidores, voltando 
atrás na decisão anterior de 
desistir dessa proposta. Após 
a repercussão negativa da 
medida, Guardia saiu em sua 
defesa. “Estamos adotando 
medida que vai benefi ciar o 
próximo governo, seja ele 
qual for. Sabemos do desafi o 
da rigidez orçamentária hoje 
em dia. O presidente Temer 

O presidente Temer bateu o martelo sobre adiar os reajustes dos servidores.

A economia esperada com a iniciativa é de R$ 6,9 bilhões.

está comprometido com ajuste 
fi scal”, afi rmou. Ele fez questão 
de ressaltar, porém, que não 
cabe ao Executivo barrar ou 
autorizar o reajuste de 16,38% 
pleiteado pelo Judiciário.

“Não temos competência 

para defi nir reajustes de outros 
poderes. Caberá ao Legislativo 
aprovar ou não reajuste do 
Judiciário”, disse ao ressaltar 
que “em nenhum momento” o 
Executivo autorizou qualquer 
proposta de reajuste salarial 

Mínimo vai a R$ 1.006
A proposta do Orçamento Geral 

da União para 2019, enviada na 
sexta-feira (31) ao Congresso 
Nacional, fi xou em R$ 1.006 o sa-
lário mínimo para o primeiro ano 
do próximo governo. A fórmula de 
reajuste, na qual o mínimo deve 
ser corrigido pela infl ação do ano 
anterior, medida pelo INPC mais 
a variação do PIB, é utilizada pela 
última vez.

A equipe econômica reduziu 
para 2,5% a previsão de cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to (PIB) para o próximo ano. A 
estimativa consta da proposta 
de Orçamento Geral da União 
para 2019, encaminhada na 
sexta-feira (31) ao Congresso 
Nacional. Na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que fi xa 
os parâmetros para o Orçamen-
to do ano seguinte, o governo 
previa crescimento de 3,03% 
para a economia em 2019.

Em relação à infl ação, a pro-
jeção para o IPCA foi mantida 
em 4,25% para 2019. A variação 
do INPC para 2018, que servirá 
para fi xar o salário mínimo em 

2019, aumentou para 4,20%. Na 
LDO, aprovada pelo Congresso 
em julho, a previsão estava em 
3,3%.

O Orçamento também incor-
porou a alta recente do dólar e 
do preço internacional do barril 
de petróleo. A estimativa para a 
taxa de câmbio média em 2019 
passou de R$ 3,33 para R$ 3,62. 
As projeções para a cotação 
média do barril de petróleo sal-
taram de US$ 60,55 para US$ 74 
no próximo ano. As estimativas 
foram divulgadas pelo Ministé-
rio do Planejamento, mas são de 
autoria da Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda (ABr).

A estimativa consta da proposta encaminhada

ao Congresso Nacional.

São Paulo - A Operação 
Lava Jato cobra R$ 90,1 
milhões do ex-ministro José 
Dirceu (Casa Civil/Governo 
Lula). O montante é parte da 
pena imposta ao petista por 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e pertinência 
à organização criminosa 
no esquema instalado na 
Petrobras .

Em abril, o TRF-4 condenou 
Dirceu a 30 anos, 9 meses 
e 10 dias de prisão. O ex-
-ministro foi preso em maio 
para cumprir pena e solto no 
mês seguinte por decisão da 
Segunda Turma do STF.

A decisão da Corte má-
xima do País suspendeu a 
execução provisória da pena 
de Dirceu. A cobrança dos
R$ 90 milhões está congelada. 
Na denúncia, o MPF acusou 
Dirceu de receber propinas 
da empreiteira Engevix à 
Diretoria de Serviços da Pe-
trobras entre 2005 e 2014. 
O ex-ministro teria levado 
R$ 10,2 milhões por meio de 
contratos firmados entre a 
empreiteira e empresa Jamp 
Engenheiros Associados, do 
operador Milton Pascowi-
tch - um dos delatores da
Lava Jato.

Os R$ 90.118.367,17 co-
brados do petista são a 
soma de R$ 1.564 685,30, de 
multa e honorários, com R$ 
88.553.708,96 por reparação 
do dano. Este ressarcimento 

Ex-ministro José Dirceu.

O secretário executivo do 
Ministério de Minas e Energia, 
Márcio Felix, classifi cou como 
“espetacular” o resultado do 
leilão de sexta-feira (31) em 
que foi vendida a produção fu-
tura de três campos do pré-sal 
na Bacia de Santos. A produção 
de duas das áreas foi arremata-
da pela Petrobras, que adquiriu 
o petróleo que será extraído de 
Mero e Sapinhoá por três anos, 
sem ágio, mantendo o preço de 
referência. 

A produção de Lula só con-
seguiu atrair o interesse para 
um contrato mais curto, de 12 
meses. A francesa Total E&P 
ofereceu R$ 1 por metro cúbico 
além do valor de referência. 
Mero e Sapinhoá têm a previsão 
de produzir, respectivamente, 
10,6 milhões e 600 mil barris 
por 36 meses. Devem sair de 
Lula 1,1 milhão de barris em um 
ano. Márcio Felix disse que é 
interessante vender pelo preço 

No leilão foi vendida a produção futura de três campos

do pré-sal na Bacia de Santos.

Arquivo/ABr

A
rq

ui
vo

/P
rp

re
ss

D
iv

ul
ga

çã
o/

Pe
tr

ob
ra

s

RH Time/Reprodução

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia, 
confirmou que o Orçamento 
de 2019 não prevê a correção 
da tabela do Imposto de Ren-
da. Segundo ele, a CSLL dos 
bancos cairá de 18% para 15% 
em 2019, conforme já estava 
previsto. “Mantivemos todo 
o arcabouço legal em vigor. 
Do ponto de vista da receita, 
não consideramos nenhuma 
alteração”, afirmou.

O ministro do Planeja-
mento, Esteves Colnago, 
confirmou que os concursos 
já previstos estão mantidos, 
citando Polícia Federal , 
Polícia Rodoviária Federal, 
Abin e Iphan. Além disso, o 
Ministério da Educação tem 
anualmente cerca de R$ 1,7 
bilhão para a contratação 
de professores em casos de 
aberturas de vagas. “Deixa-
mos ainda uma reserva de R$ 
411 milhões porque decisões 
judiciais podem obrigar o 
próximo presidente a reali-
zar concursos”, completou 
Colnago. 

O ministro da Fazenda ava-
liou que o próximo governo 
poderá melhorar o resultado 
primário até 2021, caso haja 
continuidade no processo 
de reformas na economia. 
Segundo ele, o próximo pre-
sidente também poderá enca-
minhar a questão tributária e 
reduzir as renúncias fiscais. 

O Orçamentode 2019 prevê 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.
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São Paulo - A decisão do 
STF de liberar a terceirização 
de qualquer tipo de atividade, 
até mesmo das chamadas ati-
vidades-fi m, “representará um 
grande avanço para o produtor 
brasileiro”, disse a Sociedade 
Rural Brasileira (SRB). Em 
nota, a entidade afi rmou que 
a decisão benefi cia “sobretudo 
os pequenos agricultores e 
pecuaristas, democratizando o 
acesso ao mercado e tornando 
o setor mais competitivo”. 

Para a SBR, a lei anterior 
obrigava o produtor rural a se 
responsabilizar sozinho por 
todas as etapas do processo 
produtivo, desde o preparo 
da terra até o transporte, o 
que acarretava custos maio-
res e insegurança jurídica, 
inviabilizando a atividade de 
produtores que trabalhavam 
com estrutura mais enxuta. 
Segundo o presidente da SRB, 
Marcelo Vieira, a medida asse-
gura o princípio da livre inicia-
tiva e moderniza as relações de 
trabalho no campo. 

“O cenário anterior desesti-
mulava os pequenos empreen-
dedores e concentrava recur-
sos apenas para grandes em-

Decisão benefi cia “sobretudo 

os pequenos agricultores e 

pecuaristas”.
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Ministério de Minas e Energia avaliou 
como “espetacular” leilão do pré-sal

rendimento nas refinarias. 
Óleos novos no mercado mun-
dial estão no período de ver 
em quais refi narias do mundo 
eles têm o melhor rendimento. 
Aí, eles podem se tornar mais 
valorizados”, explicou.

Para o ministro de Minas e 
Energia, Moreira Franco, as 
propostas refl etiram a capa-
cidade de cada grupo. “Foi de 
acordo com a realidade econô-
mica de cada grupo. Para isso, 
eles fazem análises de risco 
extremamente criteriosas, 
tanto a Petrobras, quanto os 
concorrentes”, disse. Além da 
Petrobras e a E&P, estavam 
habilitadas para o leilão a Shell 
e a Repsol. O ministro também 
comemorou o resultado. “Esse 
foi um passo importante e ino-
vador, pelas mudanças que se 
conseguiu fazer desde o início, 
desde que se regulamentou a 
legalidade dos procedimentos 
com o pré-sal”, destacou (ABr).

de referência porque o petróleo 
deve ter o preço ajustado quan-
do for levado para o mercado 
internacional. 

Ele lembrou que a equação 
do valor de referência leva em 

consideração essa possível 
valorização. “A gente está em 
um cenário de crescimento 
de preços de petróleo. Esses 
óleos são valorados ao longo 
do tempo em questão do seu 

Governo reduz para 2,5% 
previsão do PIB para 2019

Terceirização é ‘avanço’ 
para produtores rurais

presas”, disse Vieira, na nota. 
Segundo o vice-presidente da 
SRB e especialista em Direito 
agrário, Francisco de Godoy 
Bueno, produtores de sucos 
de laranja vinham sendo impe-
didos de terceirizar atividades 
como colheita e transporte. “A 
distinção entre atividades-meio 
e atividades-meio já não se 
aplicava à dinâmica de trabalho 
no agronegócio”. A constitu-
cionalidade da terceirização 
acompanha a tendência de 
tecnifi cação dos processos pro-
dutivos do agronegócio (AE).

Reparação de Dirceu vai 
a R$ 90,1 milhões

está ligado a 12 contratos 
firmados entre abril de 2007 
e março de 2012. Em senten-
ça em 17 de maio de 2016, 
o juiz federal Sérgio Moro 
fixou “em R$ 46.412.340,00 
o valor mínimo necessário 
para indenização dos danos 
decorrentes dos crimes, a 
serem pagos à Petrobras”. 

O montante, segundo o 
magistrado, corresponderia 
ao que foi “pago em propina 
à Diretoria de Serviços e En-
genharia e que, incluído como 
custo das obras no contrato, 
foi suportado” pela estatal. O 
criminalista Roberto Podval, 
que defende Dirceu, divulgou  
que: “Esses valores fogem 
completamente da realidade 
de José Dirceu, não vejo mui-
to sentido nesses números, o 
efeito acaba sendo a absoluta 
impossibilidade de pagamen-
to” (AE).

Não está prevista 
correção da tabela do IR

um déficit primário do Gover-
no Central de R$ 139 bilhões 
no próximo ano, um rombo de 
R$ 110 bilhões em 2020, e um 
resultado ainda negativo em 
R$ 70 bilhões em 2021. 

“Essas estimativas para o 
resultado fiscal até 2021 são 
conservadoras e acredito que 
o próximo governo poderá 
alcançar resultados melho-
res”, acrescentou o ministro. 
Guardia lembrou que, para 
2019, teto de gastos reduzirá 
a despesa primária na propor-
ção do PIB para 19,3%, ante 
20,0% em 2018. “A redução 
da despesa como porcentual 
do PIB é fundamental para 
consolidar o ajuste fiscal”, 
destacou (AE). 


