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“Os grandes 
navegadores 
devem sua 
reputação aos 
temporais e 
tempestades”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
76.591,08 Máxima de +0,69% 
: 76.730 pontos Mínima de 
-0,25% : 76.012 pontos Volu-
me: 18,85 bilhões Variação em 
2017: 27,17% Variação no mês: 
3,09% Dow Jones: +0,7% Pontos: 
23.157,60 Nasdaq: +0,01% Pon-
tos: 6.624,22 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1674 Venda: R$ 3,1679 
Variação: +0,16% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1667 Venda: R$ 
3,1673 Variação: -0,3% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,3130 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,62% ao 
ano. - Capital de giro, 11,08% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.283,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,150 
Variação: -1,79%.

bro) Cotação: R$ 3,1775 Variação: 
+0,41% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1794 Venda: US$ 1,1794 
Variação: +0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7360 Venda: R$ 
3,7380 Variação: +0,43% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6800 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,34%.

+0,47% Pontos: 76.585 Máxi-
ma (pontos): 76.700 Mínima 
(pontos): 76.000. Global 40 
Cotação: 926,950 centavos de 
dólar Variação: -0,2%.

Em protesto contra a 
mudança nas regras de 
fi scalização e combate 

ao trabalho análogo à escravi-
dão e ao que classifi cam como 
uma tentativa de “esvaziamen-
to” de suas atribuições, fi scais 
do trabalho de pelo menos 17 
estados decidiram suspender 
as ações de vigilância até que o 
Ministério do Trabalho revogue 
a Portaria 1.129.

Segundo o presidente do 
Sinait, Carlos Fernando da 
Silva Filho, os coordenadores 
estaduais das 17 unidades da 
federação em que a categoria 
aprovou a suspensão da fi sca-
lização notifi caram o Ministério 
do Trabalho ontem (18). O 
ministério, no entanto, afi rma 
ainda não ter sido ofi cialmente 

     

Fiscais suspendem ações 
de vigilância contra trabalho 
escravo em 17 estados

informado sobre protestos ou 
paralisações. “Vão ser concluídas 
apenas algumas operações que já 
estavam em curso ou prestes a 
ser defl agradas. Todas as demais 
fi scalizações vão ser paralisadas 
até que o ministro revogue esta 
portaria absurda”, declarou Silva 
Filho.

Para os fi scais, as novas re-
gras para a caracterização de 
trabalho análogo ao escravo e 
para atualização do cadastro de 
empregadores que tenham sub-
metido pessoas a essa condição 
(a chamada lista suja do trabalho 
escravo) interferem no trabalho 
de fi scalização, gerando maior 
insegurança para os auditores 
exercerem seu trabalho. Entre 
as mudanças, está a previsão de 
que só o ministro do Trabalho 

pode incluir na chamada Lista 
Suja do Trabalho Escravo os 
nomes dos que submeterem pes-
soas às condições semelhantes 
à escravidão. Antes, a inclusão 
dos empregadores fl agrados e 
a divulgação da lista era feita 
pelos técnicos.

Enquanto o artigo 149 do 
Código Penal classifi ca como 
crime submeter alguém a rea-
lizar trabalhos forçados ou a 
cumprir jornadas exaustivas 
em condições degradantes de 
trabalho, a portaria exclui a 
possibilidade do fi scal autuar ao 
fl agrar trabalhadores expostos 
à condições degradantes ou 
jornadas exaustivas caso não 
fi que confi gurada restrição a 
sua liberdade de ir e vir. Ou seja, 
segundo a portaria ministerial, 

Para os fi scais, as novas regras interferem no trabalho de fi scalização, gerando maior

insegurança para os auditores exercerem seu trabalho.

a escravidão se caracterizaria 
apenas pela coação ou cerce-
amento da liberdade de ir e 
vir, patente quando se verifi ca 
a presença de seguranças 
armados para limitar a movi-
mentação dos trabalhadores ou 

pela apreensão de documentos.
“O ministro não pode interfe-

rir assim no trabalho dos fi scais. 
Como a legislação estabelece 
que nenhum servidor está 
obrigado a cumprir uma ordem 
ilegal, estamos seguros quanto 

ao acerto da paralisação”, 
disse Silva Filho. Procurado, 
o ministério informou que 
não foi “ofi cialmente” comu-
nicado sobre paralisações ou 
protestos de auditores fi scais 
do trabalho (ABr). 

O número de trabalhadores 
ocupados em empreendimen-
tos de grande porte (com 
50 trabalhadores ou mais) 
caiu 29% em relação a 2015. 
A informação é do primeiro 
módulo da Pnad Contínua 
2012-2016, divulgado ontem 
(18) pelo IBGE. A publicação 
indica ainda que 26% da popu-
lação ocupada trabalhava em 
empreendimentos de grande 
porte em 2016. Em 2012, eram 
no total 72,4 milhões pessoas 
ocupadas, número que saltou 
para 75 milhões em 2015, vindo 
posteriormente a cair para os 
73,7 milhões do ano passado – o 
último ano da pesquisa.

O percentual daqueles que 
trabalhavam em empreen-
dimentos de pequeno porte 
(com até 5 pessoas) subiu de 
48,1% para 50,1% entre 2015 
e 2016. “Nesse período em que 
nós observamos, por exemplo, 
queda na ocupação da indústria 
– até mesmo as de grande porte 
tiveram dispensas de trabalha-
dores –, os empreendimentos 

Em 2016, 26% da população 

trabalhava em empresas de 

grande porte.

O presidente Michel Temer 
sancionou a lei que prevê o cál-
culo anual do Produto Interno 
Verde (PIV), o chamado “pa-
trimônio ecológico nacional”. 
Para o cálculo do PIV, devem 
ser consideradas iniciativas 
nacionais e internacionais se-
melhantes de forma que seja 
possível a convergência com 
sistemas de contas econômicas 
ambientais adotados em outros 
países. Assim, será possível 
fazer comparação, como ocorre 
com o PIB.

A ONU recomenda que no 
cálculo desse tipo de índice 
sejam considerados fl orestas, 
combustíveis fósseis, áreas 
agrícolas e reservas minerais. A 
lei estabelece que a metodologia 
para o cálculo do PIV deverá 
ser amplamente discutida com 
a sociedade e as instituições 
públicas, incluindo o Congresso, 
antes de um sistema de contas 
econômicas ambientais ser ofi -
cialmente adotado no Brasil. O 
IBGE fi cará responsável por di-
vulgar o PIV anualmente (ABr). 

PIB verde calcula o patrimônio ecológico nacional.

Entre os profi ssionais que 
concluíram o ensino superior 
nos últimos dois anos, a maior 
parte recebe salário inferior a 
R$ 3 mil, segundo levantamen-
to divulgado ontem (18), pelo 
Sindicato das Mantenedoras de 
Ensino Superior (Semesp). A 
pesquisa aponta ainda a desva-
lorização da 
licenciatura 
- enquanto 
50% dos pro-
fi ssionais dos 
cursos de ba-
charelado re-
cebem abaixo 
de R$ 3 mil, 
na licenciatu-
ra o percentual sobe para 88%.

Para Rodrigo Capelato, di-
retor do Semesp, a diferença 
salarial entre aqueles que estu-
daram em rede pública e par-
ticular não é substancial entre 
recém-formados. Segundo ele, 
o grande desafi o dos cursos de 
graduação é elevar a renda de 
quem já trabalha e estuda para 
melhorar de vida. “As pessoas 
estão se formando e os salários 
não estão subindo”, explicou.

A normalização da operação de 
produção nas plataformas FPSOs 
Cidade de Itaguaí e Cidade de Ma-
ricá, ambas operando no Campo 
de Lula, no pré-sal da Bacia de 
Santos, levou ao aumento na pro-
dução de petróleo e gás natural 
no mês de setembro nos campos 
do país operados pela Petrobras. 
Em nota divulgada ontem (18), a 
companhia informa ainda que as 
duas FPSOs (unidades fl utuantes 
de produção, armazenamento e 
transferência de petróleo e gás 
natural) estavam em parada 
programada para manutenção.

Com a volta à operação dessas 

duas unidades, a produção de 
petróleo e gás natural na área 
do pré-sal nos campos operados 
pela Petrobras (parcela própria 
e dos parceiros) cresceu 6,6% 
em relação a agosto, atingindo 
1,68 milhão de barris de óleo 
equivalente. A produção média 
de petróleo no país foi de 2,17 
milhões de barris por dia (bpd), 
volume 2,8% superior ao de 
agosto; enquanto a produção de 
gás natural no Brasil, excluído 
o volume liquefeito, foi de 81,5 
milhões de metros cúbicos por 
dia (m³/d), 2% acima da extração 
do mês anterior (ABr).

Pai Nosso em escolas
O juiz titular da 4ª Vara Cível 

de Barra Mansa, Antônio Augusto 
Balieiro, atendeu a um pedido 
de liminar do Sindicato dos Pro-
fi ssionais da Educação (Sepe) e 
suspendeu a obrigatoriedade da 
oração do Pai Nosso em todas as 
escolas municipais de Barra Mansa, 
no sul fl uminense. A decisão dá 24 
horas para a prefeitura suspender a 
ordem e estipula multa diária de R$ 
10 mil em caso de descumprimento.
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FHC: “portaria sobre 
trabalho escravo é 
desastrosa”

São Paulo - O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
usou as redes sociais ontem 
(18) para aumentar o coro 
dos que criticam duramente a 
portaria do Ministério do Tra-
balho, que difi culta a punição 
de empresas que submetem 
trabalhadores a condições 
degradantes e análogas à es-
cravidão. Para FHC, a medida 
é desastrosa e implica um 
retrocesso inaceitável. E pede 
que Temer revogue a portaria.

“Considero um retrocesso 
inaceitável a portaria que limita 
a caracterização do trabalho 
escravo à existência de cárcere 
privado. Com isso, se desfi gu-
ram os avanços democráticos 
que haviam sido conseguidos 
desde 1995, quando uma co-
missão do próprio ministério se 
pôs a fi scalizar ativamente as si-
tuações de superexploração da 
força de trabalho equivalentes 
à escravidão”, diz FHC em sua 
página pessoal no Facebook. 
“Espero que o presidente da 
República reveja esta decisão 
desastrada” (AE).

Número de trabalhadores em empresas 
de grande porte cai 29% em um ano

nas demais regiões. Em relação 
ao percentual de ocupados em 
empreendimentos com 50 ou 
mais pessoas, o Sudeste foi 
a região com maior percen-
tual (31,8%) e o Norte, com 
o menor, 14,7%. A pesquisa 
constatou também o aumento 
da formalização do emprego 
via CNPJ. Segundo os dados de 
2016, 18,9% dos trabalhadores 
por conta própria e 82% dos 
empregadores estavam em 
empreendimentos registrados 
no CNPJ . Em 2012, os percen-
tuais eram de 14,9% e 75,6%, 
respectivamente.

A pesquisa aponta também 
que a formalização profi ssional 
é maior entre as mulheres. Em 
2016, o percentual de mulheres 
que trabalhavam por conta 
própria em empreendimentos 
com CNPJ era de 20,3%, ante 
18,2% dos homens. Já as em-
pregadoras formalizadas eram 
86,1% no mesmo ano, enquanto 
os homens empregadores for-
malizados chegavam a 80,2% 
(ABr).

de menor porte estavam sendo 
formados absorvendo pessoas 
ocupadas”, ressaltou a pes-
quisadora do IBGE Adriana 
Beringuy.

O percentual de pessoas 
ocupadas em empresas de 
pequeno porte foi maior nas 
Regiões Norte e Nordeste que 

Sancionada lei do cálculo 
do Produto Interno Verde

O Presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Júnior, pa-
lestrou sobre o processo de 
privatização da companhia para 
associados da ADVB, diversos 
empresários e autoridades 
ontem (18) no Círculo Militar 
de São Paulo. Com o tema “O 
Sistema Elétrico Brasileiro e 
os Impactos da Privatização 
da Eletrobras”, Ferreira Jú-
nior falou sobre o momento 
de reconstrução pelo qual a 
companhia está passando.

“O setor tem um conjunto de 
desafi os e o processo de evolução 
tem de ser feito para o bem da po-
pulação, a fi m de gerar soluções 
para esses problemas”, salien-
tou. “Existem melhoramentos e 
o objetivo é criar uma corporação 
voltada para o crescimento e 
para não aumentar a conta de 
luz do brasileiro”.

Também traçou um perfi l 
da companhia e falou sobre os 
planos para o próximo ano. “A 
Eletrobrás pretende investir R$ 
15 bilhões nos próximos quatro 
anos”, comentou.

O presidente da Eletrobras 
também falou sobre o impacto da 

Presidente da Eletrobras, 

Wilson Ferreira Júnior.
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Eletrobras: democratização 
do capital e o crescimento

MP de renovação de concessões 
para reduzir o preço da energia, 
que acarretou uma perda de 20% 
da receita líquida da companhia. 
“A Eletrobras entrou em crise, 
acumulando um prejuízo de 
R$ 31 bilhões no período en-
tre 2012 e 2015.  Governança 
e gestão ineficazes; mais da 
metade dos empreendimentos 
estão em atraso; taxas internas 
de retorno das SPEs abaixo do 
esperado do plano de negócios; 
baixa performance operacional 
e endividamento elevado”. Res-
saltou ainda que a dívida subiu 
15% nos últimos dois anos.

Cresceu a produção de 
petróleo e gás em setembro

Maioria que conclui 
ensino superior ganha 

salário abaixo de R$ 3 mil
A maioria dos alunos ainda se 

matricula em carreiras clássicas 
do bacharelado, 40% optam por 
direito, administração, enge-
nharias e ciências sociais. Na 
comparação entre os salários, os 
engenheiros têm os de melhor 
renda: 32,1% ganham entre R$ 
3 mil e R$ 5 mil, sendo que 10% 

recebem de R$ 
10 mil a R$ 15 
mil. Entre os 
formados em 
administração, 
15,99% en-
contram-se na 
faixa salarial 
entre R$ 3 mil 
e R$ 5 mil.

A pesquisa também indicou 
que 38% entre aqueles que res-
ponderam que não trabalham 
dedicam-se à pós-graduação. 
Já 12% estão fazendo outro 
curso de graduação e 48,3% 
não têm ocupação. Egressos de 
entidades privadas e públicas 
concordam que as instituições 
de ensino precisam fazer mais 
parcerias com empresas, inves-
tir em aulas práticas e fomentar 
estágios (ABr). 


