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“Não sou aquele 
que sabe, mas 
aquele que busca”. 
Hermann Hesse (1877/1962)
Escritor alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +0,16% Pontos: 
61.118,58 Máxima de +0,5% 
: 61.329 pontos Mínima de 
-1,28% : 60.243 pontos Volu-
me: 15,93 bilhões Variação em 
2016: 40,99% Variação no mês: 
4,71% Dow Jones: -0,25% Pon-
tos: 18.098,94 Nasdaq: -0,49% 
Pontos: 5.213,33 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1825 Venda: R$ 3,1834 
Variação: -0,5% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: -0,59% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2081 Venda: R$ 
3,2087 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1600 
Venda: R$ 3,3400 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,40% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.257,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: +0,30%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 128,350  
Variação: -0,11%.

bro) Cotação: R$ 3,1990 Variação: 
-0,45% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,1056 Venda: US$ 1,1056 
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5160 Venda: R$ 
3,5180 Variação: -0,57% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4770 Ven-
da: R$ 3,7030 Variação: -0,64%.

Futuro: +0,33% Pontos: 61.195 
Máxima (pontos): 61.300 Míni-
ma (pontos): 60.265. Global 40 
Cotação: 908,621 centavos de 
dólar Variação: -0,04%.

O País tem atualmente 
22,7 milhões de pes-
soas desempregadas, 

subocupadas ou inativas 
mas com potencial para tra-
balhar. O resultado significa 
que, no segundo trimestre 
de 2016, estava faltando 
trabalho para todo esse 
contingente de brasileiros, 
segundo os dados da Pnad 
Contínua, divulgados pelo 
IBGE.

Somados os contingentes 
de pessoas desocupadas 
(11,6 milhões), pessoas 
subocupadas por insufici-
ência de horas trabalhadas 
(4,8 milhões) e na força de 
trabalho potencial (6,2 mi-
lhões) há um total de 22,7 
milhões de pessoas com 

     

Falta trabalho para
22,7 milhões de pessoas 
no País, mostra IBGE

País, 84,2% tinham CNPJ. O 
resultado signifi ca que 584 
mil estavam na informalida-
de. “Entre os empregadores, 
pelo menos 20% deles são 
informais”, acrescentou 
Azeredo (AE).

capacidade de trabalhar mais, 
o que representava 13,6% dos 
166,3 milhões de brasileiros 
em idade de trabalhar (com 
14 anos ou mais de idade), 
“As pessoas querem traba-
lhar”, definiu Cimar Azeredo, 
coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE.

Como resultado, a taxa 
composta da subutilização da 
força de trabalho voltou ao 
patamar do primeiro trimes-
tre de 2012, quando também 
estava em 20,9%. O resultado 
vinha mostrando tendência 
de queda até o terceiro tri-
mestre de 2014. No segundo 
trimestre de 2016, a jornada 
média semanal de horas tra-
balhadas ficou em 39,1 horas, 
período menor do que a jor-

nada 40,1 horas registrada no 
segundo trimestre de 2012, 
ano de início da pesquisa. 
O levantamento mostra que 
apenas 52,5% da população 
ocupada trabalhavam entre 
40 e 44 horas semanais.

Pelo menos 80,7% dos tra-
balhadores por conta própria 
no País estavam na informa-
lidade no segundo trimestre 
de 2016, o equivalente a mais 
de 18 milhões de pessoas. Os 
outros 19,3% informaram que 
tinham registro no CNPJ. No 
entanto, é possível que haja 
mais pessoas trabalhando na 
informalidade em meio a esse 
contingente. “Os que não pos-
suem CNPJ são informais, mas 
quem tem CNPJ não trabalha 
necessariamente na formali-

dade”, disse Azeredo.
No segundo trimestre, 7,5 

milhões de trabalhadores 
por conta própria ou empre-
gadores informaram possuir 
registro no CNPJ. Do contin-
gente de 22,9 milhões de tra-

balhadores por conta própria, 
apenas 4,4 milhões (19,3%) 
trabalhavam sob o CNPJ. Ou 
seja, ao menos 18,510 milhões 
estavam na informalidade. 
Entre os 3,7 milhões de em-
pregadores existentes no 

No segundo trimestre de 2016, estava faltando trabalho para todo

esse contingente de brasileiros.

Cunha é perseguido 
por mulher aos 
gritos de ‘ladrão’ 

Rio de Janeiro - O ex-
presidente da Câmara e ex-
deputado Eduardo Cunha 
foi alvo na quarta-feira (12), 
de um protesto inusitado no 
aeroporto de Santos Dumont, 
no Rio. Filmado por populares 
enquanto levava suas bagagens 
em um carrinho de mão, o ex-
parlamentar que responde já a 
duas ações penais na Lava Jato, 
foi alvejado por uma senhora 
aos gritos de “ladrão” e “pega, 
pega”.

À reportagem, Eduardo 
Cunha disse que a mulher que 
aparece no vídeo tentou agredi-
lo duas vezes, na quinta-feira 
(6), e no feriado, ao desem-
barcar no Aeroporto de Santos 
Dumont. Ele afi rmou que ela 
integra um grupo que, previa-
mente avisado de sua presença, 
se organizou para esperá-lo no 
terminal e hostilizá-lo. “En-
contrar petista é sempre um 
problema”, declarou. “São as 
mesmas pessoas, é a mesma 
mulher.”

O deputado cassado infor-
mou ter solicitado à Infraero 
auxílio para saber quem é a 
senhora. “Pretendo identifi car 
e, depois, processar”, adiantou. 
Ele disse que, embora tenha 
tentado, a mulher não con-
seguiu agredi-lo fi sicamente. 
Cunha comentou que tem 
viajado pelo Brasil e recebido 
também manifestações de 
apoio: “Ontem mesmo (quarta) 
tirei várias selfi es” (AE).

São Paulo - O faturamento 
do setor de bens duráveis 
com alguns dos principais 
itens vendidos (incluindo TV, 
smartphone e outros de tec-
nologia digital) deve recuar 
2% este ano e cair novamente 
7% em 2017, de acordo com 
projeção da GfK. A estimativa 
considera o impacto esperado 
de uma queda de preços desses 
produtos, conforme afi rmou a 
diretora Gisela Pougy durante 
apresentação da pesquisa em 
São Paulo. 

“Esperamos que o mercado 
passe por um período de queda 
natural de preços porque algu-
mas das principais tecnologias 
estão começando a atingir 
uma penetração mais alta no 
mercado brasileiro”, afi rmou. 
A executiva considera que esse 
é um movimento comum no 
mercado de itens de tecnologia. 
Os preços tendem a ser mais 
altos quando uma tecnologia 
é nova e depois vão caindo. 
Como as TVs de tela plana e os 
smartphones de tela grande já 

Como as TVs de tela plana já ganharam muito espaço,

tendem a baratear.

Nobel de Literatura
A Academia Sueca anunciou 

ontem (13) que o escritor e mú-
sico norte-americano Bob Dylan, 
75 anos, é o ganhador do Prêmio 
Nobel de Literatura de 2016. Se-
gundo o comitê, ele “criou novas 
expressões poéticas no âmbito da 
grande tradição musical norte-
americana”. Entre suas principais 
canções, estão ‘Blowin’ in the 
Wind’; ‘The Man in Me’; e ‘Knockin’ 
on Heaven’s Door’.

Brasília - Por 7 a 2, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
ontem (13), que o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS) 
incide sobre a tarifa de assi-
natura básica mensal cobrada 
pelas prestadoras de serviço 
de telefonia, independente-
mente da franquia de minutos 
conferida ou não ao usuário. 
No julgamento, os ministros 
do STF discutiram um recurso 
apresentado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul contra uma 
decisão do TJ gaúcho que ha-
via benefi ciado a empresa de 
telefonia Oi. 

No caso, o TJ-RS entendeu 
que a assinatura mensal se en-
quadra como atividade-meio, 
não devendo sofrer a incidência 
de ICMS. “Há inequívoca rela-
ção entre a tarifa de assinatura 

Ministro Teori Zavascki, 

relator do processo.

O presidente Michel Temer 
está viajando à Ásia para vá-
rios encontros com líderes e 
empresários da região. Ele vai 
participar da 8ª Cúpula do Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) em Goa, na Índia, 
e em seguida terá compromis-
sos com o governo indiano. 
Temer irá também ao Japão.

“O Brics mantém cooperação 
em diversos temas, com des-
taque para a área fi nanceira. 
Em Goa, assinaremos acordos 
de cooperação alfandegária, 
pesquisa agrícola e cooperação 
ambiental”, informou o porta-voz 
do governo, Alexandre Parola.

Após a cúpula do Brics, o 
presidente “reforçará laços” 
com a Índia, durante encontro 

com integrantes do governo e 
empresários do país. A viagem 
será uma oportunidade de 
mostrar o que o governo chama 
de “um novo Brasil”, com “opor-
tunidades de investimento, 
estabilidade e responsabilidade 
fi scal”.

No Japão, Temer vai ser re-
cebido pelo primeiro-ministro 
Shinzo Abe. Será a primeira 
visita de um chefe de Estado 
brasileiro ao Japão em 11 anos. 
“Em seguida, terá um encontro 
com empresários, onde será 
apresentada a nova realidade 
econômica brasileira e as opor-
tunidades abertas pelo Plano de 
Parcerias de Investimentos”, 
disse Parola. O presidente volta 
ao Brasil no dia 20 (ABr).

Temer viaja à Ásia para encontros com líderes e empresários.
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Beto Barata/PR 

Márcio Fernandes/AE

Brasília - O juiz Vallisney 
de Souza Oliveira, da 10ª Vara 
Federal, em Brasília, aceitou 
ontem (13), denúncia contra 
o ex-presidente Lula, o empre-
sário Taiguara Rodrigues dos 
Santos, o empreiteiro Marcelo 
Odebrecht e mais oito pessoas. 
Com isso, os envolvidos se tor-
nam réus e passam a responder 
a ação penal. Ao petista, são 
imputados os crimes de orga-
nização criminosa, corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e tráfi co de infl uência.

Esta é a terceira ação penal 
aberta contra Lula, em pouco 
mais de dois meses, envol-
vendo casos de corrupção. 
Na mesma vara em Brasília, 
o ex-presidente responde por 
suposta tentativa de obstruir 
a Operação Lava Jato. Em 

Juiz Vallisney de Souza 

Oliveira, da 10ª Vara

Federal, em Brasília.
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STF decide que ICMS incide sobre 
tarifa de assinatura de telefonia

a presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia. 

“A assinatura básica mensal 
é uma contraprestação devida 
pelo usuário em pagamento 
do próprio serviço que lhe é 
prestado pela concessionária 
e, portanto, confi gura-se como 
efetiva prestação de serviço 
de comunicação para os fi ns 
de incidência do ICMS”, disse 
Barroso. Para Rosa Weber, a 
tarifa não é um serviço nem 
retribui um serviço episódico, 
mas constitui a contrapresta-
ção mensal devida pelo usuá-
rio em pagamento do próprio 
serviço de telefonia que lhe é 
prestado pela concessionária. 
“A incidência do ICMS sobre 
essa tarifa em se tratando da 
assinatura básica mensal se 
insere no texto constitucional”, 
ressaltou Rosa (AE).

e a prestação do serviço de 
comunicação”, defendeu o 
ministro Teori Zavascki, relator 
do processo.

Acompanharam o relator os 
ministros Luís Roberto Barro-
so, Dias Toffoli, Edson Fachin, 
Rosa Weber, Marco Aurélio e 

Temer vai à Ásia para 
cúpula do Brics e 

ampliar investimentos

Faturamento com bens duráveis 
deve cair 2% este ano

ganharam muito espaço, essas 
tecnologias tendem a baratear, 
o que afeta o faturamento do 
setor como um todo, disse.

Apesar desse efeito, a GfK 
observou uma melhora no 
comportamento das vendas 
do setor de bens duráveis a 
partir do segundo semestre 
deste ano. Considerando o 
faturamento do setor como 

um todo e não apenas os itens 
digitais, houve queda de 3% 
entre janeiro e agosto ante o 
ano passado. Apesar disso, os 
meses de junho, julho e agosto 
tiveram os primeiros resultados 
positivos na comparação anual 
em faturamento desde janeiro 
de 2015. Em junho, a alta foi 
de 3%. Em julho, de 12% e, em 
agosto, de 5% (AE).

Lula se torna réu em mais uma ação penal
ao esquema de corrupção na 
Petrobras. 

Na decisão de ontem, o juiz 
justifi ca que a peça acusatória 
atende aos requisitos formais 
previstos no Código de Processo 
Penal, descrevendo ‘de forma 
clara as condutas típicas prati-
cadas, atribuindo-as a acusado 
devidamente qualifi cado, com 
todas as circunstâncias que 
permitem o exercício da ampla 
defesa’. “... levam-me a crer que 
se trata de denúncia plenamen-
te apta, não se incorrendo em 
qualquer vício ou hipótese que 
leve à rejeição, até por descrever 
de modo claro e objetivo os fatos 
imputados aos denunciados, 
individualmente considerados, 
em organização criminosa, lava-
gem de capitais e corrupção”, 
escreveu Oliveira (AE).

Curitiba, é réu por corrupção 
e lavagem de dinheiro em ação 
que aponta recebimento de 
R$ 3,7 milhões em vantagens 
indevidas da OAS, referentes 

São Paulo - Neste sábado (15), a rede de hospitais 
veterinários PetCare oferece exames de mama para pets 
de forma gratuita. Gatas e cadelas têm alta propensão 
a desenvolver tumores de mama. O reconhecimento 
dos tumores pode ser feito pela apalpação das mamas, 
observação visual de nódulos, pólipos ou aumento de 

volume no tecido mamário. Além de fazer o exame, os 
profi ssionais também dão dicas para os donos conse-
guirem diagnosticar seus pets. O evento é aberto ao 
público e acontece no espaço pet do Centro Esportivo, 
Recreativo e Educativo do Trabalhador, no Tatuapé. O 
atendimento aos pets será das 10h às 14h (AE).

‘Outubro Rosa Pet’: exames de graça em cadelas e gatas


