Saque do PIS

www.netjen.com.br

Dos 12,6 milhões de cotistas
com menos de 60 anos que tinham
direito ao saque das cotas do PIS,
70% fizeram o saque de suas cotas.
Cerca de 8,8 milhões de pessoas
receberam o montante de R$ 8,1
bilhões. Continuam a ter direito
ao saque os trabalhadores cadastrados no Fundo PIS/Pasep entre
1971 e 4 de outubro de 1988, com
idade acima de 60 anos ou que
cumpram outros critérios estabelecidos em Lei.
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Brasil precisa se preparar
para 'negociações com
Trump', alertam empresários
mpresários estrangeiros e brasileiros
sugerem que o Brasil
se prepare para negociações
bilaterais com os EUA e
alertam que as críticas feitas
por Donald Trump contra
as medidas protecionistas
brasileiras devam ser vistas
como uma estratégia da
Casa Branca para negociar.
John Denton, presidente
da Câmara de Comércio
Internacional (ICC), considera que o Brasil precisa se
preparar para negociar com
os americanos.
“Todas as políticas de
governo que não contem-

plem negociações bilaterais
não estariam fazendo justiça
aos cidadãos do país. Isso
deve ser uma opção. E o
País deve estar preparado”,
afirmou Denton. Segundo
ele, o governo Trump colocará em sua agenda todos
os assuntos e setores que
possam criar um déficit para
a economia americana. “Ele
acredita genuinamente que
uma conversa bilateral tem
mais chance de chegar a um
resultado mais rápido. Seria
um erro em Brasília pensar
que esse não seria a estratégia usada”, alertou.
Denton, porém, também

E

defende que economias como
a do Brasil e Índia “olhem para
o futuro”. Caso contrário,
ele acredita que as “tensões
irão continuar”. Nos últimos
anos, o ICC tem alertado que
a economia brasileira é a mais
protecionista entre os membros do G-20. “Alguns trens
precisam começar a deixar a
estação, como o da economia
digital”, defendeu.
Daniel Feffer, vice-presidente do Conselho de
Diretores da Suzano Papel e
Celulose S/A, vê os comentários de Trump como um sinal
do que pode vir pela frente.
“O que certamente Trump

Na entrevista para anunciar acordo comercial com Canadá e México,
Trump criticou relações comerciais com o Brasil.

está fazendo neste momento é demonstrando o estilo
dele de negociar perante o
novo governo que vai chegar
no Brasil”, declarou. “Está
mostrando que é assim que a
gente joga, põe o pé na porta e
depois entra para conversar”,
afirmou.

Para o executivo, o Brasil
terá de ser “muito objetivo”
ao negociar com Trump. Mas
também sugere que o País se
lance em suas reformas. “Se
não houver agenda interna,
você não vai para agenda
externa preparado”, disse.
Jack Ma, o fundador da

Alibaba e um dos homens
mais ricos da China, se
surpreendeu diante da notícia das críticas de Trump
contra o Brasil e Índia. “As
coisas estão ficando cada
vez mais confusas”, disse
o empresário a jornalistas
brasileiros (AE).

Cidade é conhecida por ser o berço do instrumento no mundo.

triangulares que ancoravam a
alça no corpo do violino.
Os resultados da pesquisa
foram divulgados em uma
conferência de imprensa na
Fundação Bracco, onde foi
apresentada uma parceria
com a prefeitura de Cremona
e o Museu do Violino para
uma restauração do local e a
organização de uma exposição,
prevista para março de 2019
(ANSA).

Haddad: Bolsonaro ‘precisa’
de tratamento psicológico

Marina: entre a cruz
da corrupção e a
espada da violência

O candidato do PT à Presidência da República nas eleições
2018, Fernando Haddad, disse
ontem (2), que o candidato
Jair Bolsonaro (PSL) precisa
de tratamento psicológico.
“Bolsonaro tem algum problema psicológico contra mulher,
negro e LGBT. Sou a favor que
a Câmara pague tratamento
psicológico para ele”, afirmou,
em discurso para apoiadores no
calçadão de Duque de Caxias,
na Baixada fluminense.
Ele também disse que o
candidato, como deputado
federal pelo Rio, não fez “10%”
pelo Estado do que ele realizou
como ministro da Educação do
ex-presidente Lula, destacando a inauguração de unidades
de ensino público federal e a
concessão de bolsas do ProUni
no período. O candidato petista
também criticou a fala contra
o 13º salário feita pelo vice de
Bolsonaro.
Antes, durante uma passagem-relâmpago por Campo
Grande, zona oeste do Rio,
Haddad tocou nos temas mais
sensíveis para a população
fluminense: saúde, segurança
e educação. No dia seguinte
à pesquisa Ibope/Estado/TV
Globo que mostrou sua candidatura estagnada e a do seu

“O dinheiro não
traz felicidade para quem não
sabe o que fazer
com ele”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

Wilton Junior/Estadão

eram transmitidas “via oral”,
para evitar que suas ideias
fossem roubadas.
“No violino ‘Piccolo’, encontramos vestígios de tinta à
base de óleo e resinas naturais.
Também descobrimos a presença de gipsita, usada para
tampar os poros da madeira
antes de pintar, assim como fez
Stradivari”, relatou Malagodi. O
especialista ainda afirmou que
foram encontradas três hastes

Haddad acenou com a
federalização de alguns crimes.

principal concorrente, Jair
Bolsonaro, ganhando vantagem
de 10 pontos, Haddad acenou
com a federalização de alguns
crimes, como tráfico, homicídio
e feminicídio, para permitir a
atuação da Polícia Federal nas
investigações.
“O Exército é bom para
algumas coisas, mas não para
tudo”, declarou, sem se referir
diretamente à intervenção do
exército no Rio de Janeiro. Ele
voltou a afirmar que no seu
governo a sociedade não será
armada, também se contrapondo a Bolsonaro, mas terá acesso
à educação e emprego (AE).

Rio - Os candidatos a presidente Marina Silva (Rede)
e a vice-presidente da chapa,
Eduardo Jorge (PV), fizeram
ontem (2), uma tumultuada
caminhada pelo calçadão do
bairro Campo Grande, na zona
oeste do Rio, quando defenderam a eleição de “pessoas de
bem” e não os “extremistas” que
ocupam os primeiros lugares na
preferência do eleitorado.
Marina afirmou que estará no
segundo turno com Jorge e que,
por isso, não declararia apoio
agora a nenhum outro candidato em caso de derrota neste
domingo, 7. De acordo com
ela, o eleitor é suficientemente
inteligente para escapar da armadilha entre o que considera
duas candidaturas em que há
extremismo, dos candidatos a
presidente Fernando Haddad
(PT) e Jair Bolsonaro (PSL).
“Não vamos ficar entre a cruz
da corrupção do PT e a espada
da violência de Bolsonaro”, disse,
ao caminhar. Marina defendeu a
própria candidatura por conter
propostas voltadas para quem
realmente “precisa”, ao destacar
o programa Renda Jovem, que
pretende fazer uma poupança
para as crianças do Bolsa Família
entre 15 e 19 anos, com o objetivo
de reduzir a evasão escolar no
Ensino Médio (AE).
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Candidato ao governo do
Estado do Rio, Anthony
Garotinho.

a defesa de Garotinho ainda
não apresentou um recurso
extraordinário para derrubar
a decisão do TSE.

“Tenho para mim que se mostra prematuro o ajuizamento,
na espécie, deste ‘pedido cautelar para suspender os efeitos do
acórdão do TSE e possibilitar
atos de campanha’, eis que o
recurso extraordinário a que
se pretende outorgar eficácia
suspensiva sequer foi interposto”, observou Celso de Mello.
“Em suma: a ausência, no
caso, de interposição do próprio recurso extraordinário
impede a instauração da jurisdição cautelar do STF, que não
poderia, assim, apreciar, autonomamente, e em caráter originário, a postulação formulada
por Anthony William Garotinho
Matheus de Oliveira”, concluiu
o decano da Corte (AE).

Decisões do STF têm de refletir
“anseios da sociedade”

O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, disse
ontem (2) que, ao fazer valer
a Constituição e decidir sobre
questões morais e públicas,
os ministros da Corte devem
observar os anseios da sociedade. Afirmou que entre seus
colegas ‘há dissenso, mas não
há discórdia’. “Significa dizer
não que devamos fazer uma
pesquisa de opinião pública
para decidir, mas, quando estão
em jogo razões morais, razões
públicas, nós devemos proferir
uma decisão que represente o
anseio da sociedade em relação
à Justiça”.
Fux falou na solenidade em
comemoração aos 30 anos
da Constituição na sede do
Conselho Federal da OAB.
Além de Fux, compareceram
ao evento os ministros Edson

Ministro do STF Luiz Fux.

Fachin, Cármen Lúcia, Luís
Roberto Barroso e Alexandre
de Moraes. Fux disse que “fazer
justiça é muito difícil e fazer
justiça no STF é mais difícil
ainda”. Ele acrescentou que,
para isso, conta com a ajuda

dos colegas de Corte.
Na última sexta-feira (28),
Lewandowski proferiu decisão
autorizando o ex-presidente
Lula a conceder entrevista ao
jornal Folha de S.Paulo. Horas
depois, Fux, na condição de
vice-presidente do STF, suspendeu a liminar pedida pelo
partido Novo. Na segunda (1º),
Lewandowski deu novo despacho reafirmando a decisão
anterior.
Em seguida, Toffoli interveio
e manteve a decisão de Fux até
que o caso seja levado para discussão em plenário, o que ainda
não tem data para ocorrer. No
encerramento do discurso, Fux
exaltou a menção, no preâmbulo da Constituição, a Deus,
o responsável por guiar a nação
para tempos de prosperidade
(ABr).

Emprego na indústria ficou estável em agosto
O emprego na indústria ficou praticamente
estável em agosto, informou ontem (2) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Houve
pequena retração de 0,1% frente a julho, na série
com ajuste sazonal. Segundo a CNI, o rendimento
médio do trabalhador e a massa real de salários
também caíram em agosto mostrando a piora no
mercado de trabalho.
O rendimento médio real dos trabalhadores da
indústria diminuiu 0,4% em agosto na comparação com julho. Foi a quinta queda consecutiva
do indicador, que acumula redução de 1,8% de
janeiro a agosto em relação ao mesmo período do
ano passado. Já a massa salarial, que é a soma de
todos os vencimentos pagos aos trabalhadores,
caiu 0,8%, na série com ajuste sazonal, e acumula
perdas de 1,4% de janeiro a agosto em relação
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Brasília - O ministro Celso
de Mello, do STF, rejeitou na
madrugada de ontem (2), um
pedido da defesa de Anthony
Garotinho (PRP) para suspender os efeitos da decisão do TSE
que barrou a sua candidatura
ao governo do Estado do Rio de
Janeiro. Na ocasião, o TSE também proibiu Garotinho de fazer
qualquer ato de campanha e
de receber novos repasses da
coligação e do partido.
Em sua decisão, Celso de
Mello destacou que o próprio TSE ainda não apreciou
embargos de declaração (um
tipo de recurso) de Garotinho
contra a decisão do plenário
da Corte Eleitoral. Além disso, o ministro apontou que
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A Universidade de Pavia, na
Itália, divulgou novas descobertas sobre os segredos utilizados
pelos mestres violinistas na
construção dos famosos violinos da cidade de Cremona. O
instrumento estudado pelos
pesquisadores foi o “Piccolo” (“Pequeno” em italiano),
criado em 1793 pelo luthier
Lorenzo Storioni (1744-1816),
considerado um dos últimos fabricantes de violinos clássicos
de Cremona do século XVIII.
“Durante o diagnóstico, que
durou dois meses, conseguimos
identificar materiais orgânicos
e inorgânicos presentes na
parte externa do instrumento”,
revelou Marco Malagodi, um
dos líderes do estudo. O pesquisador acrescentou que o violino
é uma “pequena mina” que
pode “desvendar” os maiores
segredos dos famosos luthiers
italianos. Além disso, segundo
o especialista, as técnicas de
montagem do instrumento

ANSA

Itália desvenda segredos
Celso de Mello nega pedido de
dos famosos violinos de Cremona Garotinho para manter candidatura

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,9299 Venda: R$ 3,9304
Variação: -2,47% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 4,01 Venda: R$ 4,11
Variação: -2,07% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,9499 Venda: R$
3,9505 Variação: -1,91% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8900
Venda: R$ 4,0800 Variação:
-2,09% - Dólar Futuro (novem-

ao mesmo período de 2017.
O faturamento da indústria mostra tendência
mais clara de recuperação, segundo a CNI. O indicador cresceu 2,5% em agosto na comparação
com julho na série dessazonalizada e acumula
uma alta de 5,5% de janeiro a agosto frente ao
mesmo período de 2017. As horas trabalhadas na
produção aumentaram 1% em agosto na comparação com julho na série com ajuste sazonal. De
janeiro a agosto, o indicador acumula aumento
de 0,8% em relação ao mesmo período de 2017.
A utilização da capacidade instalada ficou em
78,1% em agosto, 0,5 ponto percentual acima do
registrado em julho. “Com o crescimento – o terceiro consecutivo – o índice volta a se aproximar
do nível de abril (78,3%), antes da paralisação
dos transportes”, diz a pesquisa (ABr).

bro) Cotação: R$ 3,9365 Variação:
-2,25% - Euro (17h32) Compra:
US$ 1,1548 Venda: US$ 1,1549
Variação: -0,23% - Euro comercial
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JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano.
- Hot money, 1,03% ao mês. - CDI,
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.205,60 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +1,28% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 150,000
Variação: -1,32%.

