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“Não há mal 
nenhum em 
mudar de opinião. 
Contanto que seja 
para melhor”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -0,4% Pontos: 
76.283,16 Máxima estável: 
76.591 pontos Mínima de -1,6% 
: 75.366 pontos Volume: 7,29 
bilhões Variação em 2017: 
26,66% Variação no mês: 2,68% 
Dow Jones: +0,02% Pontos: 
23.163,04 Nasdaq: -0,29% 
Pontos: 6.605,07 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1756 Venda: R$ 3,1761 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1727 Venda: R$ 
3,1732 Variação: +0,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
+0,21% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,58% 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$ 1.290,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,54%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,000 
Variação: +1,43%.

bro) Cotação: R$ 3,1720 Variação: 
-0,17% - Euro (18h37)  Compra: 
US$ 1,1852   Venda: US$ 1,1852   
Variação: +0,51% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7540 Venda: R$ 
3,7560 Variação: +0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7000 Ven-
da: R$ 3,9100 Variação: +0,51%.

Futuro: -0,51% Pontos: 77.040 
Máxima (pontos): 77.095 Míni-
ma (pontos): 76.070. Global 40 
Cotação: 927,041 centavos de 
dólar Variação: +0,01%.

O Brasil abriu 34.392 
vagas de emprego 
formal em setembro, 

de acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgados ontem (19), pelo 
Ministério do Trabalho. Trata-
-se do sexto aumento conse-
cutivo no número de vagas 
com carteira assinada no País, 
segundo a pasta. 

Para meses de setembro, o 
resultado é o melhor desde 
2014, sendo positivo em 20 
das 27 unidades da federa-
ção. O melhor resultado foi 
o de Pernambuco, que abriu 
13.992 postos formais de 

     

Caged tem saldo de 
emprego formal positivo de 
34.392 vagas em setembro

trabalho. Por outro lado, o Rio 
de Janeiro fechou 4.769 postos 
formais de trabalho no período.

O resultado decorre de 
1.148.307 admissões e de 
1.113.915 demissões. Embora 
positivo, o resultado fi cou pró-
ximo ao piso das estimativas de 
analistas do mercado fi nanceiro 
consultados pelo Projeções 
Broadcast, que esperavam 
abertura de 31.904 a 95 mil 
vagas, com mediana positiva 
em 57,5 mil. No acumulado do 
ano, houve abertura de 208.874 
postos de trabalho com carteira 
assinada. Em 12 meses, ainda 
há um fechamento acumulado 
de 466.654 vagas.

O resultado mensal foi 
puxado pela indústria de 
transformação, que gerou so-
zinha 25.684 postos formais 
em setembro, e pelo setor de 
comércio, que abriu 15.040 
novas vagas com carteira 
assinada. Em seguida, tive-
ram desempenhos positivos 
o setor de serviços (3.743 
vagas) e a construção civil 
(380 postos). Por outro lado, 
tiveram saldo negativo agro-
pecuária (-8.372 postos), 
serviços industriais de utili-
dade pública (-1.246 postos), 
administração pública (-704 
vagas) e extrativa mineral 
(-133 vagas).

Para meses de setembro, o resultado é o melhor desde 2014, sendo positivo

em 20 das 27 unidades da federação.

O salário médio de admissão 
nos empregos com carteira as-
sinada teve queda real de 0,83% 
em setembro ante agosto, para 

R$ 1.478,52, segundo dados do 
Caged. Na comparação com 
o mês de setembro do ano 
passado, porém, houve alta de 

5,59%. No acumulado do ano, 
também há ganho de 4,15% 
acima da infl ação no salário 
médio de admissão (AE).

Alunos das Arcadas
A tradicional Peruada, passeata 

político-carnavalesca, promovida 
pelo Centro Acadêmico XI de 
Agosto, da Faculdade de Direito 
da USP, coloca o bloco nas ruas 
hoje (20). Desta vez, o tema em 
questão é pelas Diretas já, sob o 
título “Meu peru não está contente, 
quero votar para presidente”. A 
concentração está marcada para 
as 10h00, em frente ao Largo de 
São Francisco, com partida progra-
mada por volta das 12h00.

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, disse ontem (19) que 
o tema do trabalho escravo 
precisa ser discutido de forma 
técnica, objetiva, sem “ideo-
logização”. Como exemplo, 
ele afi rmou não achar que faz 
trabalho escravo, apesar de 
ter uma jornada exaustiva, 
“mas com prazer”, ao acumular 
também a presidência do TSE. 
“Eu já brinquei até no plenário 
do Supremo que, dependendo 
do critério e do fi scal, talvez ali, 
na garagem do Supremo ou na 
garagem do TSE, alguém pu-
desse identifi car: ‘Ah, condição 
de trabalho escravo!’. É preciso 
que haja condições objetivas e 
que esse tema não seja ideolo-
gizado”, afi rmou.

Ele disse não ver, a princípio, 
problema em o tema ser tratado 
via ato administrativo, como 
uma portaria ministerial, e não 
por meio de projeto de lei. O mi-
nistro acrescentou que, muitas 
vezes, uma infração trabalhista 
menos grave acaba sendo 
caracterizada como trabalho 
escravo devido ao subjetivismo 
do fi scal.  “O importante é que 
haja critérios objetivos e que 
não haja essa subjetivação. Vi-
mos aí alguns processos no STF 
em que havia irregularidade, o 
trabalhador não foi contratado, 
aqueles, por exemplo, que são 
contratados para limpar pasto. 

Ministro Gilmar Mendes,

do STF.

Após um primeiro semestre 
com queda nos preços, as 
frutas fi caram mais caras em 
quase todas as centrais de 
abastecimento (Ceasas) ana-
lisadas no mês de setembro. 
O destaque foi para o mamão, 
com variações de aumento que 
chegaram a 164%, em Goiânia, 
onde a caixa do mamão passou 
de R$ 20 para R$ 50. Os dados 
fazem parte do 10º Boletim 
Hortigranjeiro da Conab.

“As frutas surpreenderam 
com um leve desabastecimen-
to, mas foi por causa das altas 
temperaturas que a procura 
fi cou maior e a produção não 
conseguiu atender a demanda”, 
disse o gerente de Moderniza-
ção do Mercado Hortigranjeiro 
da Companhia, Erick de Brito 
Farias.

O preço também aumentou 
em Brasília (57%) e em Belo 
Horizonte (53%). “O mamão 
teve as colheitas aceleradas 
nos últimos meses por causa 
das altas temperaturas e de 
uma forte oferta. Com isso, o 

STJ manda soltar 
Carlos Arthur Nuzman

A Sexta Turma do STJ deci-
diu ontem (19), por unanimi-
dade, libertar o ex-presidente 
do Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), Carlos Athur Nuzman, 
preso desde o dia 5 de outubro. 
De acordo com a decisão da 
ministra Maria Thereza, Nuz-
man terá que cumprir algumas 
medidas cautelares como 
comparecer mensalmente em 
juízo para informar e justifi car 
as suas atividades. Além disso, 
ele está proibido de acessar às 
sedes ou fi liais do Comitê Rio 
2016 e COB, e de ter contato 
com os demais réus. 

O ex-presidente do COB 
ainda terá que entregar seus 
passaportes, porque não po-
derá deixar o Brasil. Nuzman 
é suspeito de intermediar o 
pagamento de propinas para 
eleger o Rio de Janeiro como 
sede dos Jogos Olímpicos de 
20116 (ANSA).

São Paulo - O Ministério 
Público de São Paulo abriu 
ontem (19), um procedimento 
de acompanhamento (PAC) da 
proposta da Prefeitura de São 
Paulo de distribuir a “farina-
ta” em instituições públicas. 
Segundo declaração do pre-
feito João Doria, o composto 
alimentar, produzido a partir 
de alimentos próximos da data 
de vencimento, será distribuí-
do em escolas a partir deste 
mês. O pedido foi aberto pelo 
promotor de Direitos Humanos 
José Carlos Bonilha, que está 
enviando ofícios às instituições 
envolvidas. 

Segundo o promotor, a pro-

posta é “prestar os esclareci-
mentos necessários” e verifi car 
o valor nutricional do produto, 
visto que as posições da Pre-
feitura e do Conselho Regional 
de Nutrição - que criticou a 
proposta - são divergentes. “É 
dever do Ministério Público 
zelar pela segurança alimentar 
da população. Nesse momento 
a gente precisa entender me-
lhor o que está acontecendo”, 
diz. De acordo com Bonilha, 
a documentação técnica que 
embasa o valor nutricional do 
produto será solicitada. Além 
disso, amostras serão encami-
nhadas para análise de técnicos 
do MP (AE).

João Doria e o Cardeal Odilo Scherer falaram da política 

municipal de erradicação da fome.
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Esse é o melhor resultado para 

o mês desde 2015.
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A massa falida da empresa 
de aviação Varig vai leiloar, em 
novembro, 30 imóveis, peças 
aeronáuticas, equipamentos 
de treinamento de comissários 
e utensílios de escritório, com 
uma estimativa de arrecadação 
de R$ 130 milhões. O valor será 
rateado entre ex-funcionários 
– que receberão até 150 salá-
rios mínimos –, fornecedores e 
acionistas. A informação é do 
gestor judicial da massa falida 
da empresa, Jaime Cunha, ao 
presidente da CPI da Assem-
bleia Legislativa do Rio, que 
investiga os desdobramentos 
da falência da Varig, deputado 
Paulo Ramos (Psol).

Desde 2010 - quando foi 
decretada a falência da com-
panhia - já foram realizados 
17 leilões, que arrecadaram R$ 
102 milhões. De acordo com 
Jaime Cunha, “o dinheiro fi ca 
depositado em conta judicial. 
Os primeiros a receber são 
os funcionários, desde que 
tenham uma autorização ju-
dicial para isso. Neste ano, já 
foram retirados da conta R$ 50 

O arrecadado no leilão será rateado entre ex-funcionários.

Barbro/Airlines.Net

Impulsionada pela renegocia-
ção de dívidas com a União e 
os aumentos de tributos sobre 
os combustíveis, a arrecadação 
federal subiu em setembro. Se-
gundo números divulgados pela 
Receita, a União arrecadou R$ 
105,595 bilhões, alta de 8,66% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado, descontada 
a infl ação ofi cial pelo IPCA. 
Esse é o melhor resultado para 
o mês desde 2015 em valores 
corrigidos pelo índice.

Nos nove primeiros meses 
do ano, a arrecadação federal 
totalizou R$ 968,334 bilhões, 
alta de 2,44% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. O montante também é 
o maior desde 2015 em valores 
corrigidos pela infl ação ofi cial. 
Se forem consideradas ape-
nas as receitas administradas 

Impulsionada pela renegociação de 
dívidas, arrecadação aumentou

de Regularização Tributária 
(Pert), que renegociou dívi-
das de contribuintes com a 
União. Apenas em setembro, o 
programa arrecadou R$ 3,401 
bilhões. No acumulado do 
ano, o parcelamento rendeu 
R$ 10,957 bilhões ao governo. 
Previsto para acabar no fi m de 
setembro, o prazo de adesão 
ao Pert, também chamado de 
Novo Refi s, foi prorrogado até 
o próximo dia 31.

Além do novo Refi s, a eleva-
ção das alíquotas do PIS e da 
Cofi ns sobre os combustíveis 
contribuiu para reforçar os 
cofres federais. Após o Fisco 
intensifi car as fi scalizações em 
relação ao pagamento de tribu-
tos por entidades fi nanceiras, a 
arrecadação do IRPJ e a CSLL 
voltou a subir pelo segundo mês 
seguido (ABr).

pelo Fisco (como impostos e 
contribuições), a arrecadação 
acumula alta de 1,62% em 
2017. A arrecadação total inclui 
receitas não administradas 
pela Receita, como royalties 
do petróleo.

O principal fator que elevou 
a arrecadação federal em se-
tembro foi o Programa Especial 

MP quer periciar composto 
alimentar de Doria

Massa falida da Varig 
vai leiloar 30 imóveis

milhões, para o pagamento dos 
credores de rateios que foram 
executados”.

O gestor informou ainda que 
atualmente o Centro de Treina-
mento da Varig é administrado 
pela massa falida e recebe pilo-
tos e comissários de companhias 
nacionais e internacionais para 
treinamento e revalidação de 
licença e, ainda, formar profi s-
sionais para trabalhar na avia-
ção. O complexo não está entre 
os que serão leiloados, pois há 
uma ação na Justiça em que a 
União demanda a titularidade 
do imóvel, avaliado em R$ 70 
milhões.

“Temos licença da Anac para 
oferecer os serviços. Essa foi 
uma forma que encontramos 
para arrecadar verba para a mas-
sa falida. O faturamento anual do 
Centro é de R$ 12 milhões. Mas 
o recurso é ínfi mo, comparado 
às despesas que já ultrapassam 
R$ 100 milhões”, afi rmou. Paulo 
Ramos reforçou o papel da co-
missão em buscar solução para 
os ex-funcionários que ainda 
estão sem receber (ABr).

Discussão não deve 
ser ‘ideologizada’

Trabalho escravo

Uma irregularidade trabalhista, 
mas daí a falar-se em trabalho 
escravo, parece um passo largo 
demais”, disse.

Para o presidente do Sinait, 
Carlos Fernando da Silva Fi-
lho, a declaração do ministro 
é precipitada e corrobora os 
argumentos dos ‘defensores 
do trabalho escravo’. “É la-
mentável ouvir esse tipo de 
coisa de um ministro do STF, 
ainda mais quando ele mesmo 
revela não ter lido a portaria 
ministerial. As críticas feitas à 
portaria estão todas baseadas 
no respeito ao ordenamento 
jurídico vigente, às convenções 
internacionais. E, como bem 
sabem os fi scais do trabalho e 
todos que repudiam o trabalho 
escravo, o problema não está 
nas garagens do TSE ou do 
STF” (ABr).

Frutas fi cam mais caras 
em quase todas as Ceasas

preço caiu. Agora, faltou ofer-
ta da fruta no mercado e, por 
isso, o preço subiu em todas 
as Ceasas.”

Outras frutas também ti-
veram aumento de preço: a 
laranja, com alta de até 42,42% 
em Goiânia; a maçã, com alta de 
até 8,21% na Grande São Paulo; 
a melancia, com aumento de 
até 25,43% em São Paulo; e a 
banana, com alta de até 23,04%, 
em Curitiba. A banana enfren-
tou maior alta de preços no 
ano passado. O produto vinha 
se recuperando, aumentando 
a produção e diminuindo os 
preços no primeiro semestre. 

Segundo Farias, a alta re-
gistrada no mês passado foi 
pontual, devido à queda na 
produção de banana nanica, 
e não deve interromper a 
trajetória de recuperação do 
produto. Apesar das elevações, 
algumas frutas tiveram queda 
nos preços, como nectarina 
(38%), ameixa (36%), caju e 
coco (26%), manga (18%) e 
morango (13%) (ABr).


