
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
09 de novembro de 2017

Ano XV – Nº 3.504

“Aquele que não 
consegue perdoar 
aos outros, destrói 
a ponte por onde 
irá passar”.
Francis Bacon (1561/1626)
Filósofo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +2,69% Pontos: 
74.363,13 Máxima de +2,85% 
: 74.481 pontos Mínima de 
+0,07% : 72.468 pontos Volume: 
9,55 bilhões Variação em 2017: 
23,47% Variação no mês: 0,07% 
Dow Jones: +0,03% (18h41) 
Pontos: 23.563,86 Nasdaq: 
+0,3% (18h41) Pontos: 6.788,33 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2575 Venda: R$ 3,2580 
Variação: -0,55% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2503 Venda: R$ 
3,2509 Variação: -0,68% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,4030 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,31% ao 
ano. - Capital de giro, 11,02% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,90% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: -0,15%.

Cotação: R$ 3.263,00 Variação: 
-0,55% - Euro (18h41) Compra: 
US$ 1,1597 Venda: US$ 1,1597 
Variação: +0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7730 Venda: R$ 
3,7750 Variação: -0,5% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7230 Ven-
da: R$ 3,9300 Variação: -0,25%.

Ibovespa Futuro: +2,7% Pontos: 
74.850 Máxima (pontos): 75.015 
Mínima (pontos): 73.055. Global 
40 Cotação: 924,906 centavos 
de dólar Variação: -0,37%.

Embora a equipe econô-
mica tenha dito prefe-
rir adotar o “conserva-

dorismo” nas estimativas dos 
parâmetros para o Orçamento 
de 2018, o relator de receitas, 
senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO), decidiu elevar as 
projeções para o crescimento 
no ano que vem dos atuais 
2% para 3%. A medida deve 
incrementar a arrecadação 
do governo em R$ 8 bilhões a 
R$ 10 bilhões, estima o parla-
mentar, que tem até o dia 14 
de novembro para apresentar 
seu parecer.

A mudança vai na linha do 
que já tem sido verbalizado 
pela equipe econômica. Em 
diversas ocasiões, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, tem ressaltado as chances 

Relator de receitas eleva 
projeção de crescimento do 
PIB de 2% para 3% em 2018

reais de o País avançar 3% no 
ano que vem. O ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, também destaca em seus 
discursos as expectativas de 
economistas para o PIB, atu-
almente em 2,5%.

Apesar disso, a equipe econô-
mica optou por manter uma es-
timativa mais conservadora, de 
2%, para o crescimento no ano 
que vem. A justifi cativa é que 
isso deixaria uma “margem” 
para que a recuperação mais 
forte da economia pudesse 
amortecer eventuais frustra-
ções de receitas no Orçamento 
do ano que vem.

Ao “antecipar” a margem 
que foi deixada pelo governo, 
o senador Ataídes Oliveira nega 
que uma previsão maior de re-
ceitas agora vá desincentivar o 

Congresso a aprovar o pacote 
de medidas que foi enviado 
pela equipe econômica para 
equilibrar o Orçamento do ano 
que vem. As propostas, que 
incluem adiamento do rea-
juste de servidores, elevação 
da alíquota previdenciária do 
funcionalismo e mudança na 
tributação de fundos fechados 
de investimento, devem incre-
mentar a arrecadação da União 
em cerca de R$ 12 bilhões no 
ano que vem. 

A maioria precisa ser apro-
vada ainda este ano, mas já 
enfrenta forte resistência dos 
parlamentares. O senador 
disse ter convicção de que o 
País não crescerá menos de 3% 
no ano que vem, por conta de 
uma série de indicadores que 
mostram que o movimento 

O relator disse ter convicção de que o País não crescerá menos de 3% no ano que vem, por conta

de uma série de indicadores que mostram que o movimento de retomada é fi rme.

de retomada é fi rme. Entre 
eles, cita a queda da infl ação, 
a criação de novos empregos 
e a melhora na confi ança dos 
investidores. 

Segundo o senador, a proje-
ção é “otimista e realista”. Ele 

disse já ter avisado a equipe 
econômica sobre a mudança. 
Outro efeito esperado é a me-
lhora do défi cit previdenciário, 
disse Ataídes, porque o cresci-
mento vai impulsionar novas 
contratações com carteira 

assinada. Quando apresentou 
a mensagem modifi cativa do 
Orçamento, o governo já reviu 
o défi cit para R$ 192,8 bilhões, 
ante projeção inicial de rombo 
de R$ 204,4 bilhões no ano 
que vem (AE).

Restituição do IRPF
A consulta ao sexto lote de resti-

tuição do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) de 2017 foi aberta 
ontem. O lote contempla 2.358.433 
contribuintes, totalizando mais de 
R$ 2,8 bilhões, informou a Receita 
Federal. O lote multiexercício 
inclui restituições residuais do 
período de 2008 a 2016. O crédito 
bancário aos contribuintes será 
feito no próximo dia 16, chegando 
a R$ 3 bilhões. 

O crescimento de 3,1% da 
produção industrial brasileira 
no 3º trimestre do ano, frente 
ao mesmo trimestre de 2016, 
refl ete avanço na indústria de 
13 dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE. Os dados fazem 
parte da pesquisa Industrial 
Mensal divulgada, no Rio de 
Janeiro, pelo IBGE.  Em bases 
trimestrais, a expansão do ter-
ceiro trimestre do ano é a taxa 
positiva mais elevada desde o 
segundo trimestre de 2013, 
quando atingiu 5,1%.

Com o avanço, a indústria 
manteve o comportamento 
positivo registrado nos dois 
primeiros trimestres do ano: ja-
neiro, fevereiro e março (1,2%) 
e abril, maio e junho (0,3%), 
todas as comparações contra 
igual período do ano anterior. 
Os resultados interromperam 
onze trimestres consecutivos 
de taxas negativas.

Houve expansão em doze dos 

Crescimento industrial de 

3,1% é a taxa positiva mais 

elevada desde o segundo 

trimestre de 2013.

Na tentativa de reduzir os 
índices de acidentes de trânsito 
e atropelamentos, a cidade de 
Ísafjördur, na Islândia, está pin-
tando suas faixas de pedestre 
em 3D.

A pequena cidade, de 4 mil 
habitantes, atraiu a atenção por 
ser a primeira do país a adotar 
essa novidade.

O efeito ótico da faixa de 
pedestre faz com que as linhas 
pareçam mais altas.

Consequentemente, chama 

a atenção dos motoristas, que 
acabam reduzindo a velocidade 
dos veículos. O primeiro país a 
adotar as faixas de pedestres 
em 3D foi a Índia, que pintou 
trechos de cruzamentos de 
Nova Déli. Outros países, como 
China e Geórgia, também ade-
riram à novidade.

No Brasil, as cidades de Santo 
André, e Primavera do Leste, no 
Mato Grosso, também pintaram 
algumas faixas de pedestres em 
três dimensões (ANSA).

O efeito ótico faz com que as linhas pareçam mais altas.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou ontem (8) 
que o calendário para a votação 
da reforma da Previdência 
será defi nido apenas quando 
o governo tiver condições de 
aprová-la – são necessários 
308 votos em Plenário, em dois 
turnos. 

Maia participou de reunião 
no Palácio do Planalto com o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles; com o secretário da 
Previdência, Marcelo Caetano; 
e com os deputados Arthur 
Maia (PPS-BA), relator da pro-
posta, e Carlos Marun (PMDB-
-MS), um dos vice-líderes 
do governo e presidente da 
comissão especial que analisou 
o texto enviado pelo Executivo.

O presidente da Câmara su-
geriu que, em primeiro lugar, 
sejam construídas as condições 
para aprovar a reforma da Pre-
vidência. “Que texto é possível 
ser aprovado? Vamos discutir, 
e quando isso tiver organizado, 
vamos ao Plenário com o texto 
que é possível”, disse. “Se a 

Escolhido Fernando 
Segóvia para PF

O presidente Michel Temer 
resolveu nomear o delegado 
Fernando Segóvia para o 
cargo de diretor-geral da Po-
lícia Federal (PF). Segóvia vai 
substituir o atual diretor-geral, 
Leandro Daiello. O anúncio 
foi feito por meio de nota do 
Ministério da Justiça na tarde 
de ontem (8), após Segóvia e 
o ministro da Justiça, Torquato 
Jardim, terem sido recebidos 
por Temer.

Formado em direito pela 
Universidade de Brasília, Segó-
via está há 22 anos na PF. Foi 
superintendente regional da PF 
no Maranhão e adido policial na 
África do Sul. Em boa parte de 
sua carreira, exerceu funções 
de inteligência nas fronteiras 
do Brasil.

Leandro Daiello estava no 
cargo desde 2011, nomeado 
na gestão do então ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
e já havia manifestado interesse 
em deixar o cargo (ABr).

O pagamento do 13º salário 
deve injetar cerca de R$ 200,5 
bilhões na economia brasilei-
ra este ano, um crescimento 
de 4,7% na comparação ao 
ano passado. O valor previsto 
corresponde a cerca de 3,2% 
do PIB do país e foi divulga-
do ontem (8) pelo Dieese. O 
levantamento não considera 
trabalhadores autônomos e 
assalariados sem carteira que 
devem receber algum tipo de 
abono de fi m de ano.

Cerca de 83,3 milhões de 
brasileiros devem receber o dé-
cimo terceiro salário, benefício 
que é pago aos trabalhadores 
com carteira assinada, benefi -
ciários da Previdência Social 
e aposentados e pensionistas 
da União, dos estados e dos 
municípios. Em média, cada 
trabalhador receberá cerca 
de R$ 2,25 mil. Do total a ser 
pago, R$ 132,7 bilhões (66,2%) 
são destinados a trabalhadores 
formais. O restante, cerca de R$ 
67,7 bilhões (33,8%), será pago 
a aposentados e pensionistas.

Praticamente a metade do 
montante (49,4% do total) será 
destinada a trabalhadores nos 
estados da Região Sudeste, se-
guido pela Região Sul (16,2%), 

Cerca de 83,3 milhões de 

brasileiros devem receber o 

13º salário.

São Paulo - As importações 
de itens de vestuário no Brasil 
aumentaram 90,13% em ou-
tubro e atingiram mais de 10 
mil toneladas, de acordo com 
dados compilados pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Têxtil (Abit). Com a alta, a en-
tidade que reúne os produtores 
nacionais tem levado ao gover-
no reclamações sobre suspeitas 
de práticas irregulares, entre 
elas a de que há produtos de 
malharia importados chegando 
a um preço abaixo do praticado 
no mercado.

Segundo o presidente da 
Abit, Fernando Pimentel, a 
entidade suspeita de irregu-
laridades em ao menos 40% 
do volume importado nos 
últimos cinco meses. “Algum 
aumento de importação já era 
esperado em razão da menor 
volatilidade do câmbio este ano, 
mas o resultado tem superado 
nossas expectativas”, disse. No 
acumulado do ano até outubro, 
as importações de vestuário 
cresceram 49,19%, atingindo 
91 mil toneladas.

O crescimento expressivo 
ocorre, no entanto, depois de 
uma queda no ano de 2016. 
No ano passado, o volume 
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Chery no Brasil

Produção industrial cresce 3,1% em 
13 dos 15 locais analisados pelo IBGE

rito Santo (3%), Rio de Janeiro 
(2,8%), Amazonas (2,5%), 
Goiás (2,4%), Mato Grosso 
(2,1%), São Paulo (2%), Ceará 
(1,6%), Minas Gerais (1,6%) 
e Rio Grande do Sul (0,9%) 
completaram o conjunto de 
locais com resultados positivos 
no fechamento dos nove meses 
do ano.

Nesses estados, segundo 
o IBGE, o maior dinamismo 
foi  infl uenciado por fatores 
relacionados à expansão na 
fabricação de bens de capital 
(em especial, os voltados para 
o setor de transportes, constru-
ção e agrícola); de bens inter-
mediários (minérios de ferro, 
petróleo, celulose, siderurgia, 
açúcar e derivados da extração 
da soja); de bens de consumo 
duráveis (automóveis e eletro-
domésticos da linha marrom); e 
de bens de consumo semi e não 
duráveis (calçados, produtos 
têxteis e vestuário) (ABr).

quinze locais pesquisados, com 
destaque para os avanços mais 
acentuados assinalados pelo 
Pará (9,8%) e Paraná (5,1%).

Santa Catarina (3,6%), Espí-

Islândia cria faixa de 
pedestre em 3D

Reforma da Previdência 
só quando houver votos

gente tiver voto, ótimo.”
Maia também comentou 

declarações de Meirelles, que 
espera a aprovação da proposta 
ainda neste ano. “Quando um 
ministro da área econômica fala 
do tempo para votar, fala só do 
ponto de vista da importância 
para as contas públicas. Ele 
[Meirelles] nunca foi parlamen-
tar para entender que a Câmara 
é uma casa do diálogo, e é com 
diálogo que vamos conseguir 
escolher uma data para votar 
a reforma da Previdência, com 
os votos necessários para apro-
var”, afi rmou (Ag.Câmara).

13º salário vai injetar
R$ 200 bilhões na economia

Nordeste (15,9%), Centro-Oeste 
(9%) e Norte (4,7%). Os benefi ci-
ários do regime próprio da União 
vão receber 4,9% da quantia. O 
maior benefício médio deverá ser 
pago no Distrito Federal, onde os 
trabalhadores ou aposentados 
receberão cerca R$ 4,2 mil. 

O menor valor deverá ser 
pago no Maranhão e no Piauí, 
onde a média é de cerca de R$ 
1,5 mil. No estado de São Paulo, 
cerca de R$ 58,2 bilhões deve-
rão ser injetados até o fi nal des-
te ano com o décimo-terceiro 
salário, o que corresponde a 
29% do total (ABr).

Abit vê prática irregular em 
importação de vestuário

importado havia caído 43%. 
Em função da alta volatilidade 
e de inseguranças envolvendo 
o ambiente político turbulento 
no Brasil, muitas varejistas de 
moda haviam decido recuar das 
importações no ano passado.

De acordo com Pimentel, a 
substituição de importações no 
ano passado havia aberto uma 
oportunidade para a indústria 
nacional, mas o consumo tam-
bém recuou. Agora, ressalta, 
o consumo doméstico volta a 
crescer, com a demanda sendo 
suprida por importações. Ainda 
assim, no entanto, os fabrican-
tes brasileiros têm registrado 
crescimento na produção: a 
expectativa é de alta de 4% em 
2017 ante 2016 (AE).


