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“Não devemos 
resisitir às 
tentações: elas 
podem não voltar”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,53% Pontos: 
75.604,33 Máxima de +0,32% 
: 76.251 pontos Mínima de 
-0,95% : 75.282 pontos Volu-
me: 9,25 bilhões Variação em 
2017: 25,53% Variação no mês: 
6,73% Dow Jones: -0,24% Pon-
tos: 22.359,23 Nasdaq: -0,52% 
Pontos: 6.422,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1418 Venda: R$ 3,1423 
Variação: +0,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1341 Venda: R$ 
3,1347 Variação: +0,21% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1400 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
+0,43% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,05% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$V1.294,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,64% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,700 
Variação: +0,69%.

Cotação: R$ 3,1460 Variação: 
+0,29% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1941  Venda: US$ 1,1941  
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7490 Venda: R$ 
3,7510 Variação: +0,75% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6770 Ven-
da: R$ 3,9070 Variação: +0,7%.

Futuro: -0,61% Pontos: 75.980 
Máxima (pontos): 76.790 Míni-
ma (pontos): 75.715. Global 40 
Cotação: 925,078 centavos de 
dólar Variação: -0,26%.

O Banco Central (BC) 
aumentou a projeção 
para o crescimento 

da economia este ano. A 
estimativa para a expansão 
do PIB foi ajustada de 0,5%, 
estimativa de junho, para 
0,7%, de acordo com o Re-
latório de Infl ação divulgado 
ontem (21). “A revisão posi-
tiva refl ete, principalmente, 
o desempenho do PIB no 
segundo trimestre, superior 
à mediana das expectativas 
do mercado”, diz o relatório. 
E que indicadores têm mos-
trado “surpresas positivas, 
ensejando perspectivas fa-

     

Banco Central eleva projeção 
de crescimento da economia 
para 0,7% neste ano

voráveis para o crescimento 
da atividade”. 

Na revisão da estimativa, o 
crescimento do PIB é puxado 
pelo setor agropecuário. A pro-
jeção do crescimento anual da 
agropecuária passou de 9,6% 
para 12,1%. A projeção para a 
evolução da atividade industrial 
no ano passou de crescimento 
de 0,3% para recuo de 0,6%, 
refl etindo o menor desempe-
nho na construção civil. 

O BC também projeta aumento 
do consumo das famílias em 0,4%, 
“em função da expressiva desin-
fl ação e seu impacto na renda, 
além de melhora de indicadores 

no mercado de trabalho – parti-
cularmente do rendimento real 
[descontada a infl ação] e, mais 
recentemente, da ocupação – e 
de crédito para pessoas físicas”. 
Lembra, também, que “houve o 
efeito temporário positivo dos 
saques das contas inativas do 
FGTS”. A estimativa para a queda 
no consumo do governo passou 
de 0,6% para 1,8%.

Para o BC, o PIB vai apre-
sentar crescimento de 2,2% 
no próximo ano. As atividades 
da agropecuária, da indústria 
e de serviços devem registrar 
avanços de 1,5%, 2,6% e 1,9%, 
respectivamente. O crescimen-

A economia deve crescer 0,7% este ano, graças ao

desempenho do PIB.

to estimado para o consumo das 
famílias fi cou em 2,5% e da For-
mação Bruta de Capital Fixo em 

3%. A projeção para o consumo 
do governo é de expansão de 
1%, enquanto as exportações e 

importações de bens e serviços 
devem crescer 4% e 6%, res-
pectivamente (ABr).

Não é mais a incidência de luz natural que infl uencia

os hábitos do consumidor, mas, sim, a temperatura.

Brasília - A continuidade da 
aplicação do horário de verão 
será uma decisão da Presidên-
cia da República. Após a con-
clusão de estudos que mostram 
que o horário de verão não pro-
porciona economia de energia, 
o Ministério de Minas e Energia 
(MME) decidiu encaminhar a 
questão para instâncias supe-
riores. Prevendo polêmica, já 
que o assunto divide opiniões 
e tem amantes e detratores, 
o governo estuda fazer uma 
enquete nas redes sociais para 
deliberar sobre o assunto. 

Se vigorar neste ano, o 
horário de verão começa em 
15 de outubro e termina em 
17 de fevereiro. “Os resulta-
dos dos estudos convergiram 
para a constatação de que a 
adoção desta política pública 
atualmente traz resultados 

próximos à neutralidade para o 
consumidor brasileiro de ener-
gia elétrica, tanto em relação à 
economia de energia, quanto 
para a redução da demanda 
máxima do sistema”, informou 
o MME.

“Desta forma, o MME enca-
minhará o assunto à Casa Civil 
para avaliação da pertinência 
da manutenção do horário bra-
sileiro de verão como política 
pública nos próximos anos, 
considerando a infl uência nos 
demais setores da sociedade”, 
acrescentou o ministério. De 
acordo com estudos, não é 
mais a incidência de luz natural 
que infl uencia os hábitos do 
consumidor, mas, sim, a tem-
peratura. A popularização dos 
aparelhos de ar-condicionado é 
uma das principais razões dessa 
mudança (AE).

Nova York - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou ontem (21), que o 
governo está analisando uma 
eventual privatização dos 
Correios. Ele destacou que o 
tema merece cuidado especial, 
sobretudo pelo caráter de mo-
nopólio do serviço prestado 
pela companhia à sociedade. O 
ministro Moreira Franco havia 
dito que a venda dos Correios 
estava sendo analisada pelo 
governo e seria oportuno que 
ela passasse para o controle 
do setor privado, devido à sua 
dramática situação fi nanceira.

Para o Meirelles, uma pos-
sível abertura de capital dos 
Correios “poderia ser boa al-
ternativa, pois é um primeiro 
passo” do acesso da empresa ao 
setor privado. “Mas a prioridade 
da privatização é o bom serviço 

Trabalho formal no país
Em agosto, o número de novas 

vagas de trabalho com carteira 
assinada somou 35.457, conforme 
dados do Ministério do Trabalho. 
Agosto foi o quinto mês seguido 
com mais vagas de trabalho for-
mal abertas do que fechadas no 
país. Dados do IBGE, no entanto, 
mostram que no trimestre de maio 
a julho, 12,8% dos brasileiros esta-
vam desocupados, representando 
cerca de 13.3 milhões de pessoas.

O Brasil deve impulsionar os 

grandes ganhos na produção 

global de grãos, ao lado

da vizinha Argentina.

A produção mundial de ce-
reais pode atingir o recorde de 
2,61 bilhões de toneladas em 
2017, segundo a Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO). 
O estudo Perspetivas de Safras 
e Situação Alimentar, lançado 
ontem (21) em Roma, prevê 
que a situação global do abas-
tecimento alimentar melhore 
com as boas colheitas na Amé-
rica Latina e a recuperação das 
condições agrícolas na região 
da África Austral. 

Este ano, o Brasil pode im-
pulsionar os grandes ganhos 
na produção global, ao lado 
da vizinha Argentina. O país 
também vem citado no relatório 
pela sua infl uência no aumento 
da produção do milho e da ce-
vada, tal como a Rússia.

A colheita total de cereais 
no Brasil deve chegar a 120 
milhões de toneladas em 2017, 
cerca de 44% a mais do que 
no ano passado. Inclusive o 
aumento na produção brasi-
leira de milho teve infl uência 
na baixa do preços do produto 
na América Latina no último 
trimestre.

A FAO prevê ainda que a 
produção global de arroz che-
gue ao máximo histórico de 
503 milhões de toneladas este 

Carlos Viana: “as pessoas 

sentem no bolso quando

saem para fazer compras

no supermercado”.

O diretor de Política Econô-
mica do Banco Central (BC), 
Carlos Viana de Carvalho, 
considera que a população já 
começa a ver sinais de melho-
ra na economia brasileira. Ao 
apresentar ontem (21), em 
Brasília, o Relatório Trimestral 
de Infl ação, ele destacou a 
melhora no poder de compra. 
“Algo que as pessoas sentem no 
bolso quando saem para fazer 
compras no supermercado; 
sentem que o salário está com 
poder de compra melhor”.

Acrescentou que as notícias 
sobre o mercado de trabalho 
também são melhores. “O dia a 
dia vai mostrar essa melhoria da 
economia permeando a vida das 
pessoas”. Também citou que o 
crédito para pessoas físicas já 
dá sinais de melhora, com re-
dução do spread. O BC revisou 
a projeção para o crescimento 
do PIB de 0,5% para 0,7% este 
ano. A estimativa para 2018 é 
de um crescimento maior da 
economia: 2,2%.

Sobre a redução do ritmo de 
cortes na Selic, e encerramento 
gradual do ciclo já anunciado 
pelo BC, Viana disse que essa 
estratégia é condicional, ou 
seja, depende da “evolução da 
conjuntura econômica e dos 
fatores de risco”. No balanço de 
riscos, destacou como mais re-
levantes os preços de alimentos 
e de componentes industriais 

Fruticultura tem valor 
de produção recorde 

A fruticultura nacional regis-
trou no ano passado recorde no 
valor de produção, com total de 
R$ 33,3 bilhões, de acordo com a 
pesquisa Produção Agrícola Mu-
nicipal, divulgada ontem (21) 
pelo IBGE. “Foi o maior valor 
de produção da série histórica 
iniciada em 1974”, destacou a 
engenheira agrônoma Larissa 
Leone Isaac Souza, supervisora 
da pesquisa. Em relação a 2015, 
o valor da produção do setor 
aumentou 26%.

As frutíferas são compostas 
por 22 produtos, incluindo 
lavouras temporárias (abacaxi, 
melancia e melão) e permanen-
tes (abacate, banana, caqui, 
castanha de caju, coco-da-baía, 
figo, goiaba, laranja, limão, 
maçã, mamão, manga, maracu-
já, marmelo, noz, pera, pêssego, 
tangerina e uva). As maiores 
altas do valor na produção em 
2016 foram registradas nas cul-
turas de limão (52%), laranja 
(47,2%), banana (43,4%) e 
maçã (25,8%) (AE).

Tânia Rêgo/ABr

Tiago Queiroz/Estadão
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Rio - O prefeito de São Paulo, 
João Doria, voltou a defender, 
ontem (21), a realização de 
prévias e o uso de pesquisas 
de opinião para escolher o 
candidato do PSDB para a Pre-
sidência da República em 2018. 
Para ele, as prévias devem ser 
realizadas entre janeiro e mar-
ço, após a eleição da Executiva 
Nacional do partido, marcada 
para dezembro.

Dois dias após a divulgação 
da pesquisa CNT/MDA, em 
que o prefeito aparece com 
baixa rejeição, Doria disse que 
um partido como o PSDB não 
pode escolher o candidato a 
presidente sem lançar mão 
das pesquisas de opinião. “Não 
pode um partido nacional como 
o PSDB desconsiderar pesqui-
sas, que têm base científi ca”, 
disse Doria, pouco antes da ce-
rimônia de abertura da Sessão 
Especial do Fórum Nacional, 
organizado pelo Instituto Na-

Prefeito de São Paulo,

João Doria.
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Doria voltou a defender a realização 
de prévias e uso de pesquisas

Apesar disso, comemorou o 
resultado da pesquisa CNT/
MDA. “A manifestação de 
intenção foi razoavelmente 
boa, no caso até superior à do 
governador Alckmin, o que nos 
enaltece, embora não diminua 
em nada a posição e o prestígio 
do governador”, disse Doria, 
ressaltando que não se apre-
senta como candidato.

Segundo o prefeito, o resul-
tado da pesquisa divulgada 
terça-feira “motiva”. “Mas não 
estabelece nenhuma decisão 
formada sobre candidatura 
a Presidência da República”, 
afi rmou. Para ele, o PSDB terá 
que fazer as prévias para esco-
lher o candidato entre janeiro 
e março porque, em dezembro, 
não haverá tempo hábil para 
eleger a Executiva Nacional 
e ainda realizar eleições in-
ternas. O prefeito também 
descartou sair do PSDB por 
enquanto (AE).

cional de Altos Estudos (Inae), 
no Rio.

O prefeito de São Paulo 
reafi rmou que “a priori” não 
pretende disputar as prévias 
com o governador Geraldo 
Alckmin. “Estamos juntos e 
continuaremos juntos”, reafi r-
mou Doria, na saída do evento, 
ao ser questionado se poderá 
haver embate com Alckmin. 

Governo fará enquete sobre 
o fi m do horário de verão

Consumidor ‘já sente 
sinais’ de melhoria 

muito abaixo do esperado e a 
“frustração” de reformas, como 
a da Previdência. 

Carlos Viana disse ainda 
que, se a meta de infl ação fi car 
abaixo do limite mínimo de 
3%, o BC justifi cará o descum-
primento “com serenidade”. 
Quando a meta de infl ação não 
é cumprida, o BC tem fazer 
uma carta apontando os moti-
vos para o descumprimento. A 
projeção do BC para a infl ação, 
medida pelo IPCA, é de 3,2% 
este ano. O risco de a infl ação 
fi car abaixo do limite inferior 
da meta é de 36%. A meta 
tem centro de 4,5% e limite 
superior de 6% (AE).

FAO prevê produção 
recorde de cereais no 

mundo em 2017

ano, um aumento de 0,5% em 
relação à estimativa revista em 
2016. Na África, a produção 
total de cereais poderá crescer 
mais de 10%, após um aumento 
das safras de milho no sul do 
continente e de trigo no norte.

Além dos eventos climáticos, 
a agência da ONU destaca que 
os atuais confl itos civis em 
vários países afetam os pro-
gressos para a redução da fome. 
A agricultura e a segurança 
alimentar estão seriamente 
comprometidos em regiões 
como República Centro-Afri-
cana, República Democrática 
do Congo, Iraque, norte da 
Nigéria, Somália, Sudão do Sul, 
Síria e Iêmen (ONU News).

Privatização dos Correios 
‘merece’ cuidado especial

e garantia de investimentos”, 
comentou.

“Na privatização da telefonia, 
o mais importante foi o serviço 
disponível ao público”, apontou 
o ministro. Segundo Meirelles, 
“não estamos em processo 
decisório sobre privatização 
da Infraero”, especialmente 
porque tal tema merece estu-
do especial devido “à grande 
quantidade de aeroportos no 
País” (AE).
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