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“As pessoas felizes 
lembram o passado 
com gratidão, 
alegram-se com o 
presente e encaram
o futuro sem medo”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: -1,28% Pontos: 
75.413,13 Máxima de +0,14% 
: 76.498 pontos Mínima de 
-1,41% : 75.315 pontos Volu-
me: 7,58 bilhões Variação em 
2017: 25,21% Variação no mês: 
1,51% Dow Jones: -0,23% Pon-
tos: 23.273,96 Nasdaq: -0,64% 
Pontos: 6.586,83 Ibovespa 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,2328 Ven-
da: R$ 3,2333 Variação: +1,36% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 3,30 
Venda: R$ 3,40 Variação: +1,19% 
- Dólar Ptax Compra: R$ 3,1997 
Venda: R$ 3,2003 Variação: 
+0,53% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,1530 Venda: R$ 3,3730 
Variação: +1,2% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,51% 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$ 1.280,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,000 
Variação: +1,16%.

(novembro) Cotação: R$ 3,2420 
Variação: +1,41% - Euro (18h32) 
Compra: US$ 1,1749 Venda: US$ 
1,1749 Variação: -0,29% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,7930 
Venda: R$ 3,7950 Variação: 
+1,04% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7200 Venda: R$ 3,9400 
Variação: +0,84%.

Futuro: -1,14% Pontos: 76.120 
Máxima (pontos): 77.300 Míni-
ma (pontos): 75.965. Global 40 
Cotação: 922,695 centavos de 
dólar Variação: +0,19%.

O mercado de trabalho 
do comércio atacadista 
no Estado de São Paulo 

consolidou seu processo de 
reação ao registrar pelo quinto 
mês consecutivo saldo positivo 
de empregos. Em agosto, foram 
abertos 1.868 postos de traba-
lho, resultado de 15.489 admis-
sões e 13.621 desligamentos. 
Observando a movimentação 
de vagas apenas nos meses de 
agosto, nota-se que o desempe-
nho de 2017 é o melhor desde 
2014 e supera o registrado em 
2016 em 742 vagas. 

Com isso, o setor encerrou 
o mês com estoque total de 
496.606 trabalhadores for-
mais. No saldo acumulado de 

     

Atacado paulista gera empregos 
pelo 5º mês consecutivo e 
evidencia reação do setor

janeiro a agosto, foram aber-
tos 4.664 empregos formais, 
e em 12 meses, foram 2.488 
novas vagas. Os dados são da 
Pesquisa de Emprego no Co-
mércio Atacadista do Estado, 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Caged e das infor-
mações sobre movimentação 
declaradas pelas empresas do 
atacado paulista. 

Entre as dez atividades pes-
quisadas em agosto, o destaque 
positivo fi cou por conta dos seg-
mentos de produtos farmacêu-
ticos e higiene pessoal (3,2%) e 
alimentos e bebidas (1,7%), que 
apresentaram as maiores taxas 
de crescimento no estoque de 

empregos na comparação com 
o mesmo mês de 2016. Os pio-
res desempenhos foram vistos 
em materiais de construção, 
madeira e ferramentas (-2,1%) 
e máquinas de uso comercial e 
industrial (-1,2%).

Com relação às ocupações no 
setor, em agosto, vendedores e 
embaladores foi a que apresentou 
o maior ganho de vagas (466 va-
gas). Em segundo lugar fi caram 
os embaladores e alimentadores 
de produção (253 vagas). No 
saldo acumulado de 12 meses, 
as funções com maior número de 
vagas abertas foram: vendedores 
e demonstradores (2.437 vagas) e 
embaladores e alimentadores de 
produção (1.771 vagas).

Entre as dez atividades pesquisadas, o destaque positivo fi cou por conta dos segmentos de 

produtos farmacêuticos e higiene pessoal (3,2%).

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
o dado de agosto ratifi ca o 
processo de reação do mer-
cado de trabalho do atacado 

paulista, já observado no mês 
de julho. Mesmo estando 
abaixo da geração de vagas do 
mês passado, ressalta-se que 
quase 2 mil vagas com carteira 

assinada foram geradas - um 
número importante, que re-
fl ete crescimento de 0,4% no 
estoque de vínculos formais 
(AI/FecomercioSP).

Em cerimônia comemorativa 
ao Dia do Aviador, realizada na 
manhã de ontem (23), na Base 
Aérea de Brasília, o presidente 
Temer e autoridades militares 
destacaram o papel da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para 
o desenvolvimento de tec-
nologias e para a geração de 
benefícios sociais. No evento, 
autoridades e parlamentares 
foram agraciados com a Ordem 
do Mérito Aeronáutico. Temer 
citou o lançamento do primeiro 
Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Es-
tratégicas. 

Esse satélite além de con-
tribuir para o controle do 
território brasileiro ajudará a 
promover a inclusão digital no 
país por meio da ampliação da 
cobertura de internet banda 
larga. “O ano de 2017 tem sido 
ano de grandes realizações 
para a FAB. O novo satélite 
contribuirá tanto para melhor 

controle de nosso território 
quanto para a inclusão digital, 
com uma cobertura de conexão 
de banda larga maior, melhor e 
mais segura”, disse Temer na 
mensagem presidencial.

Temer citou também o caça 
Gripen, que, segundo ele, agre-
gará à indústria aeronáutica 
brasileira conhecimento e tec-
nologia. Outro projeto citado 
foi o avião cargueiro KC-390. 
“O K-390, fruto de associação 
bem-sucedida com a Embraer, 
tem se mostrado um cargueiro 
modelo que além de reequipar 
a Força Aérea contribui para 
viabilizar novos investimentos e 
atrair parcerias internacionais”, 
disse o presidente.

O dia 23 de outubro foi ins-
tituído como Dia do Aviador 
e Dia da FAB por ser a data 
em que Santos Dumont fez o 
primeiro voo com avião 14 Bis, 
em Paris no dia 23 de outubro 
de 1906 (ABr).

Foram apresentadas 8.262 
emendas à proposta orçamen-
tária do próximo ano (PLN 
20/17), no total de R$ 108,5 bi-
lhões. As emendas individuais 
de deputados e de senadores 
somaram R$ 8,8 bilhões. No 
total, os 594 congressistas 
apresentaram 7.633 emendas à 
despesa. São recursos que eles 
direcionam para obras e servi-
ços em suas bases eleitorais.

A execução dessas emendas 
é obrigatória, sujeita à disponi-
bilidade de recursos no Tesouro 
Nacional. Neste ano, ao direcio-
nar recursos para uma determi-
nada ação dentro de um mesmo 
órgão, os parlamentares tiveram 

#450Bolsas
Em mais uma iniciativa de 

conscientizar a população sobre 
a importância diária da doação de 
sangue, a Pró-Sangue está lançando 
a campanha #450Bolsas. De acordo 
com a posição do estoque atual, 
alguns tipos encontram-se em situa-
ção bem delicada. O sangue do tipo 
O+ está em emergência, sendo que 
os tipos A- e O- estão críticos, em 
condições de abastecer os hospitais 
por apenas dois dias. Informações 
no Alô Pró-Sangue 0800 55 0300.

Ex-governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral.

O juiz Marcelo Bretas,  da 7ª 
Vara Federal Criminal, deter-
minou a transferência do ex-
-governador do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral, para um presídio 
federal. O magistrado atendeu 
o pedido do procurador federal 
Sergio Pinel, que alegou falta 
de segurança no presídio onde 
Cabral se encontra, em Benfi ca. 
Pinel considerou que Cabral, 
durante o interrogatório de 
ontem (23), comentou saber 
informações sobre a família 
de Bretas, que trabalharia no 
setor de bijuterias, o que com-
provaria que ele tem acesso 
a informações privilegiadas 
dentro da cadeia.

“O que levou o Ministério 
Público Federal (MPF) a reque-
rer a transferência de Sérgio 
Cabral foi uma afi rmação no 
seu interrogatório de que teria 
obtido na prisão informações a 
respeito da vida da família do 
magistrado. Isto o MPF acha 
que é muito grave. A prisão não 
tem sido sufi ciente para afastar 
o réu de informações de fora 
da cadeia e levou a pedir sua 
transferência”, explicou.

Cabral está preso desde no-
vembro do ano passado, após 
as investigações da Operação 
Calicute, desdobramento da 
Lava Jato que prendeu o ex-

Superávit da
balança comercial 

Brasília - A balança comercial 
brasileira registrou superávit 
de US$ 1,107 bilhão na terceira 
semana de outubro (16 a 22). O 
saldo é resultado de exportações 
que somaram US$ 4,580 bilhões 
e importações de US$ 3,473 
bilhões no período. Em outubro, 
o resultado comercial é supe-
ravitário em US$ 3,589 bilhões, 
com exportações de US$ 12,920 
bilhões e importações de US$ 
9,331 bilhões. 

No ano, a balança acumula saldo 
recorde de US$ 56,865 bilhões, 
maior do que todos os resultados 
anuais já registrados. A previsão 
do governo era encerrar 2017 com 
saldo acima de US$ 60 bilhões, 
mas, com a sequência de bons 
resultados, esse número deverá 
ser revisto para cima. No mês, 
as exportações cresceram 34,6% 
na comparação com a média di-
ária de outubro de 2016. Houve 
aumento nas vendas do exterior 
de produtos básicos (+ 45,9%), 
semimanufaturados (+ 32,3%) e 
manufaturados (+ 23,4%) (AE).

Brasília - Depois da forte alta 
registrada em setembro, o Índice 
de Confi ança do Empresário 
Industrial (Icei) voltou a crescer 
em outubro. O indicador medido 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) melhorou 0,3 
ponto e chegou a 56,0 pontos - 
em uma escala de zero a 100, na 
qual valores acima de 50 pontos 
signifi cam otimismo do setor. 

Com o pequeno avanço neste 
mês, o Icei continua acima da 
média histórica do indicador, 
de 54,0 pontos. Na comparação 
com outubro do ano passado, a 
melhora da confi ança do empre-
sariado da indústria já é de 3,7 
pontos. Os principais compo-
nentes que formam o Icei fi caram 
praticamente estáveis neste 
mês. O Índice de Condições 
Atuais recuou 0,1 ponto para 
50,4 pontos e se manteve sobre 
a linha divisória de confi ança. 

Dentro desse índice, a avalia-
ção do setor sobre as condições 
atuais da economia brasileira 
passou de 48,4 pontos para 49,9 
pontos no mês passado, enquan-
to o diagnóstico sobre as próprias 
empresas recuou de 51,6 pontos 
para 50,7 pontos. Já o Índice de 
Expectativas para os próximos 
seis meses avançou 0,4 pontos, 
chegando a 58,8 pontos. Em 
relação ao índice em outubro do 
ano passado, as perspectivas dos 
industriais melhoraram 2 pontos. 

Dentro desse índice, as ex-
pectativas sobre a economia 
brasileira melhoraram de 54,4 
pontos para 54,9 pontos. Já a 
perspectiva para as próprias 
companhias passou de 60,4 pon-
tos para 60,8 pontos. A CNI ouviu 
3.097 empresas, sendo 1.208 de 
pequeno porte, 1.175 médias e 
714 grandes indústrias entre 
os dias 2 e 17 deste mês (AE).
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Brasília - Na semana da 
votação da segunda denúncia 
contra o presidente Temer no 
plenário da Câmara, líderes 
governistas demonstram oti-
mismo e falam em um resultado 
mais expressivo desta vez. Nas 
contas da “tropa de choque” de 
Temer, é possível alcançar de 
270 a 280 votos a favor do pare-
cer que pede o arquivamento da 
denúncia por obstrução de jus-
tiça e organização criminosa. 

Às vésperas da votação, os 
governistas concentram agora 
os esforços de convencimento 
em 30 parlamentares “mais 
problemáticos”, que seriam 
de diversos partidos da base 
aliada. O grupo é formado por 
aliados que cobram cargos 
e a liberação de emendas. 
Como algumas demandas são 
ainda da votação da Reforma 
Trabalhista, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 

Clóvis Miranda

Governistas mostram otimismo 
e falam em placar superior

Nas contas da “tropa de 

choque” de Temer, é possível 

alcançar de 270 a 280 votos.
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rs Mansur (PRB-SP), que desde 

sábado está ligando para aliados 
para sentir o “termômetro” da 
base. Na sua contabilidade, e do 
vice-líder do PMDB, Carlos Ma-
run (MS), é possível superar os 
263 votos favoráveis ao governo 
na primeira denúncia porque o 
cenário é de desconfi ança em 
relação ao conteúdo do segun-
do pedido da PGR e porque 
a economia vem dando sinais 
positivos. “O cara que já votou 
(com Temer) vai votar de novo, 
já teve o desgaste na primeira 
denúncia”, afi rmou Mansur.

“Acho que o resultado será 
melhor que a votação passa-
da”, prevê Mansur. A oposição 
rebate o clima de otimismo 
dos governistas e calcula que o 
governo teria no máximo entre 
225 e 230 votos. “O governo 
está desesperado por voto”, 
contou o deputado Rubens 
Pereira Jr (PCdoB-MA) (AE).

entrou diretamente na articu-
lação para resolver as emendas 
pendentes.

“Não são (deputados) contra o 
governo, só querem uma deter-
minada obra”, disse o vice-líder 
do governo na Câmara, Beto 

Investimentos resultam 
em avanços tecnológicos

Gripen NG, o mais novo caça da FAB

com tecnologia de última geração.

Divulgação

Emendas ao Orçamento de 
2018 somam R$ 108,5 bi

de indicar o cancelamento de 
recursos em outra área, a fi m 
de respeitar o teto dos gastos 
públicos. Foram 629 emendas 
coletivas. Essas emendas são não 
impositivas. No total, chegaram 
a R$ 99,8 bilhões.

A área da saúde foi a mais 
contemplada, com R$ 17,4 
bilhões, somadas as emendas 
individuais e coletivas, o que 
signifi cou 16% do total. Em 
seguida, estão transporte, com 
R$ 13,4 bilhões, e educação, 
com R$ 12,9 bilhões – cada uma 
dessas áreas representou cerca 
de 12% do total. As emendas 
serão analisadas agora pelos re-
latores setoriais. (Ag.Câmara).

Justiça transfere Cabral 
para presídio federal

-governador e várias pessoas 
ligadas a sua gestão no governo. 
Em maio ele foi transferido de 
Bangu 8, no Complexo Peni-
tenciário de Gericinó, para a 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, no bairro de Benfi ca.

O advogado Rodrigo Roca, 
que defende Cabral, conside-
rou a decisão arbitrária e disse 
que vai recorrer. “Arbitrária, 
ilegal e nós vamos levar ao 
conhecimento do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 
para que ele decida e dê a última 
palavra. Se for necessário, va-
mos aos tribunais de Brasília”, 
disse Roca, ressaltando que a 
decisão representa cerceamen-
to à defesa (ABr).

Confi ança do empresário 
industrial cresceu em outubro


