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BOLSAS
O Ibovespa: -2,84% Pontos: 
70.074,89 Máxima de +0,12% 
: 72.207 pontos Mínima de 
-2,92% : 70.019 pontos Volu-
me: 8,68 bilhões Variação em 
2018: -8,28% Variação no mês: 
-8,7% Dow Jones: -0,8% Pontos: 
24.461,70 Nasdaq: -0,88% Pon-
tos: 7.712,95 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7653 Venda: R$ 3,7663 
Variação: -0,2% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: -0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7888 Venda: R$ 
3,7894 Variação: +1,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,7230 
Venda: R$ 3,9130 Variação: 
-0,25% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,91% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.270,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: -0,7%.

Cotação: R$ 3,7675 Variação: 
-0,17% - Euro (às 17h30)  Compra: 
US$ 1,1606   Venda: US$ 1,1606   
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3690 Venda: R$ 
4,3710 Variação: estável - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3100 Ven-
da: R$ 4,5500 Variação: +0,15%.

-3,23% Pontos: 70.595 Máxi-
ma (pontos): 72.700 Mínima 
(pontos): 70.440. Global 40 
Cotação: 781,293 centavos de 
dólar Variação: +0,09%.

“O prazer não é 
um mal em si; mas 
certos prazeres 
trazem mais dor 
do que felicidade”.
Epicuro (341/270)
Filósofo grego

no setor é a queda no número de 
empresas, que chegou a 323,3 
mil, depois de quatro anos se-
guidos de retração. Em 2013, o 
Brasil tinha 334,9 mil empresas 
ativas na indústria (ABr).

A crise econômica em 
2014, 2015 e 2016 levou 
a indústria brasileira ao 

menor número de empregados 
desde 2007. No fi m de 2016, o 
setor empregava 7,7 milhões de 
pessoas – 1,3 milhão a menos 
que o pico atingido em 2013, 
quando mais de 9 milhões de 
pessoas trabalhavam nas indús-
trias do país. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Industrial 
Anual Empresa), divulgada 
ontem (21) pelo IBGE. Para o 
gerente da pesquisa, Jurandir 
Oliveira, os resultados mostram 
uma queda substancial no em-
prego em 2016. 

Em números absolutos, a 
atividade industrial que mais 
fechou vagas foi a fabricação 

 Brasil perdeu 1,3 milhão 
de empregos na indústria 
entre 2013 e 2016

de produtos minerais não metá-
licos. A perda de 56,5 mil vagas 
foi infl uenciada pela queda da 
demanda do setor de constru-
ção civil, também relacionada 
à crise econômica, explicou. 
Em números relativos, no en-
tanto, a pesquisa informa que a 
indústria naval teve uma queda 
de 49% do pessoal ocupado em 
apenas dois anos. O setor tinha 
61,5 mil vagas em 2014 e fechou 
2016 com 31,5 mil. 

Grande parte dessa queda 
ocorreu no estado do Rio de 
Janeiro, onde 23 mil vagas fo-
ram fechadas, e o contingente 
de 31 mil trabalhadores caiu 
para apenas 8 mil. “O pessoal 
ocupado hoje representa 26% 
do que tínhamos em 2014. É 

pouco mais de um quarto do 
que foi medido em 2014”, disse 
Jurandir, que acrescentou da-
dos sobre o valor gerado pelo 
setor. “A produção de 2016 é 
29% da produção de 2014. É 
uma queda de pouco mais de 
70% na produção”.

A atividade da indústria com 
o maior número de empregados 
em 2016 continuou sendo a Fabri-
cação de Produtos Alimentícios, 
que tinha 1,7 milhão de postos de 
trabalho em 2016, após um cres-
cimento de 0,75% sobre 2015. A 
indústria de alimentos responde 
por 22% das vagas da indústria, 
e, segundo Jurandir Oliveira, 
é mais resistente a condições 
econômicas desfavoráveis.

“Esse setor é mais resistente 

A indústria naval teve uma queda de 49% do pessoal ocupado em apenas dois anos.

O setor tinha 61,5 mil vagas em 2014 e fechou 2016 com 31,5 mil.

porque a demanda é sempre 
crescente independentemente 
até das condições mais econô-
micas. Ela cresce quase que 
vegetativamente”. Em termos 
de valor produzido pela indús-

tria, a fabricação de produtos 
alimentícios é a que mais agrega 
à economia na maior parte dos 
estados, incluindo São Paulo, 
onde responde por 18,2% do to-
tal. Outro dado que mostra a crise 

Preço da gasolina 
A Petrobras anunciou ontem 

(21) redução de 1,1% no preço da 
gasolina em suas refi narias. A partir 
de hoje (22), o litro do combustível 
será vendido pela estatal por R$ 
1,8634, 2 centavos a menos do que 
o R$ 1,8841 cobrado ontem. Desde 
o dia 9 de junho, quando foi anun-
ciado o último aumento no preço, 
a Petrobras tem mantido ou feito 
reduções no valor do combustível. 
No mês, a gasolina acumula queda 
de 5,27%, ou seja: 10 centavos.

A primeira-dama dos Esta-
dos Unidos, Melania Trump, 
realizou ontem (21), uma visita 
surpresa à fronteira com o Mé-
xico. Segundo a Casa Branca, 
ela chegou no Texas e visitou 
uma estrutura que abriga 
crianças imigrantes separadas 
de seus pais.

O objetivo é “agradecer às 
forças de ordem e aos serviços 
sociais pelo seu duro trabalho”, 
além de “levar apoio e escutar 
opiniões sobre como o governo 
pode potencializar os esforços 
para reunir as crianças com 
suas famílias. Estou aqui para 
aprender e para perguntar o 
que posso fazer para ajudar 
a juntar as crianças e suas 
famílias”, declarou Melania no 
centro de acolhimento. 

A primeira-dama havia criti-
cado publicamente a política do 
governo de seu marido, Donald 
Trump, de separar fi lhos de 
pais que cruzam ilegalmente a 
fronteira entre México e EUA. 

Primeira-dama foi a local que 

acolhe menores tirados dos pais.

Ao visitar as instalações de 
acolhimento a venezuelanos 
em Roraima, o presidente 
Temer sancionou ontem (21) 
a MP que trata de ações emer-
genciais de assistência aos 
imigrantes. A MP considera 
a situação de vulnerabilidade 
pela qual passam os imigrantes 
latino-americanos e a crise 
humanitária na Venezuela.  
Cerca de 40 mil imigrantes já 
chegaram a Boa Vista.

A nova lei determina ações 
emergenciais nas áreas de pro-
teção social, saúde, educação, 
direitos humanos, alimentação 
e segurança pública. Ela prevê 
ajuda na mudança dos imigran-
tes venezuelanos que quiserem 
ir para outros estados do Brasil, 
a chamada interiorização. A le-
gislação também cria o Comitê 
Federal de Assistência Emer-
gencial para facilitar parcerias 
com entidades e organizações 
da sociedade civil e represen-
tar a União na assinatura de 
instrumentos de cooperação.

Temer durante visita ao abrigo Nova Canaã em Boa Vista, Roraima.

As exportações brasileiras 
de carne de frango, incluindo 
produtos in natura e proces-
sados, totalizaram 1,61 milhão 
de toneladas de janeiro a maio 
deste ano, segundo levanta-
mento da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA), 
que representa as empresas do 
setor. O resultado correspon-
de a uma queda de 8,5% em 
relação ao mesmo período de 
2017, quando foram exportadas 
1,75 milhão de toneladas. As 
vendas alcançaram US$ 2,602 
bilhões, de janeiro a maio, um 
saldo 12,3% menor que os US$ 
2,966 bilhões registradas nos 
cinco primeiros meses do ano 
passado. 

As vendas de carne de 
aves para os países da União 
Europeia (UE) tiveram uma 
queda de 40% no período 
analisado. Enquanto nos cin-
co primeiros meses o volume 
embarcado para a UE foi de 
92,5 mil toneladas, no mesmo 
período de 2017 tinha sido 
de 151,8 mil toneladas. São 
efeitos diretos da suspensão, 
pela Comissão Europeia, em 
abril, das importações de pro-
teína animal, especialmente 
de carne de frango, de pelo 

As exportações brasileiras de 

carne de frango tiveram queda 

de 8,5% de janeiro a maio.

O uso obrigatório de chips 
de identifi cação em todas as 
armas de fogo vendidas no Brasil 
começa a ser analisado pelo 
Senado. O objetivo do projeto 
é evitar que as armas roubadas 
desapareçam ao ter a numera-
ção raspada, como ocorre hoje. 
O autor da proposta, senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), 
observou que, anualmente, 
milhares de armas de fogo são 
desviadas, furtadas ou rouba-
das de agentes ou órgãos de 
segurança pública, das Forças 
Armadas ou das empresas de 
segurança privada, indo parar 
nas mãos de criminosos.

“Grande parte desse arsenal 
tem sua numeração raspada, o 
que, muitas vezes, impossibilita 
sua identifi cação e rastreamen-
to. Este projeto prevê que as 
armas de fogo comercializadas 
no Brasil deverão possuir um 
circuito eletrônico integrado 
que permita sua identifi cação”, 
detalhou o parlamentar.

A obrigação de implantação 
de chip não será exigida para 
as armas comercializadas até 
a entrada em vigor da Lei. 
Para Cássio, não seria razoável 

Existem cerca de 15,3 milhões 

de armas de fogo no país.
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Divulgação

São Paulo - O presidente 
executivo da Plural (antigo 
Sindicom), Leonardo Gadotti, 
reiterou a posição da entidade 
de que a aprovação do projeto 
que permite a venda direta de 
etanol pelos produtores aos 
postos de combustíveis não 
vai gerar preços menores na 
bomba. “É uma falácia essa 
visão de que o produto chegará 
mais barato. Os estudos não 
mostram isso”, diz Gadotti. 
“Haveria perda de controle 
de qualidade e de controle de 
processo”.

O plenário da Câmara rejei-
tou na noite da quarta-feira 
(20), a urgência do projeto. 
Eram necessários 257 votos 
favoráveis para a urgência, mas 
só houve 213 apoios. Outros 
98 deputados votaram não e 
três se abstiveram. De qual-
quer maneira, os 213 votos a 
favor da urgência indicam 213 
votos a favor do projeto, de 
forma que, segundo Gadotti, 
há risco de o projeto ser de 
fato aprovado. 

No Senado, ele foi aprovado 
por 47 votos a favor e apenas 
2 contra. “É preocupante um 

A aprovação poderá criar um 

“buraco tributário”.

D
iv

ul
ga

çã
o

Temer sanciona lei com 
ações para venezuelanos

Devido ao caráter emer-
gencial, as transferências de 
recursos e contratação de ser-
viços serão feitas de forma mais 
rápida. A lei trata também de 
créditos adicionais que poderão 
ser abertos destinados às medi-
das de assistência e autoriza a 
União a aumentar o repasse de 
recursos. O ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, assinou uma 
ordem de serviço para o início 

das obras de melhoria das ins-
talações do Hospital Geral de 
Roraima, em Boa Vista. O con-
trato com a empresa Engtech 
Construções e Comércio prevê 
que os empreendimentos de 
“instalação de equipamentos 
de insfraestrutura” comecem já.

Temer sancionou a lei durante 
viagem a Boa Vista, onde visitou 
o abrigo Novo Canaã, que recebe 
imigrantes venezuelanos (ABr).

Fux defende 
combate “incisivo” 
às fake news

O presidente do TSE, Luiz 
Fux, defendeu ontem (21) 
que a Justiça Eleitoral deve 
combater de maneira “incisiva” 
as chamadas notícias falsas, 
também conhecidas como fake 
news, pelo termo em inglês 
popularizado em outros países. 
A manifestação foi feita em se-
minário promovido pela corte 
sobre o tema, em Brasília.

“Por que fi scais podem tirar 
propagandas infamantes do 
meio da rua e nós não vamos 
combater as fake news? En-
tre a mentira e a verdade, 
há de prevalecer a verdade, 
ainda que custe um pouco 
mais caro. Ninguém tem li-
berdade de expressão para 
publicar notícia falsa que 
cause dano irreparável a uma 
candidatura”, sustentou Fux. 
O magistrado disse que uma 
eleição pode ser questionada 
em seu conjunto, em caso de 
infl uência decisiva deste tipo 
de conteúdo. “Pode, inclusive, 
ter anulação da eleição se ela 
foi objeto de massifi cação de 
fake news”, afi rmou (ABr).

Melania faz visita surpresa 
à fronteira com o México

Estima-se que pelo menos 2 mil 
menores tenham sido tirados 
de seus genitores, incluindo 
49 brasileiros. Na última quar-
ta (20), o presidente assinou 
um decreto para suspender a 
separação, após ter sido alvo de 
críticas no mundo inteiro e até 
dentro do Partido Republicano 
(ANSA).

Embargo da UE derruba 
exportação de frango

menos 20 unidades frigorífi-
cas do Brasil.

Considerando apenas o mês 
de maio, com o embargo eu-
ropeu já em vigor, houve uma 
retração de 4,7% nos volumes 
gerais exportados, com 333,2 
mil toneladas em maio deste 
ano, contra 349,5 mil tonela-
das no mesmo período do ano 
passado. Em termos de receita, 
as vendas do quinto mês de 
2018 chegaram a US$ 517,6 
milhões,13% inferior aos 594,8 
milhões registrados no mesmo 
mês do ano anterior (ABr).

Venda direta de etanol nos 
postos não reduz preços

projeto dessa natureza que 
mexe no setor todo. É uma 
medida eleitoreira, eu não 
tenho dúvida”, diz. “Por que 
uma medida de urgência em 
um projeto tão importante, 
em um processo no qual não 
se escuta ninguém?”. Em Bra-
sília, a Plural tem trabalhado 
no sentido de esclarecer que 
a aprovação poderá criar um 
“buraco tributário”. “Por que 
o congresso fecha os olhos em 
um momento tão difícil para a 
arrecadação?”, questiona.

A entidade solicita que a 
discussão envolva um con-
trole no recolhimento de 
impostos. “É necessário fazer 
pagar imposto, para que não 
seja criada uma competição 
desleal”, diz (AE).

Armas de fogo poderão 
ter chip para rastreamento

implantar chips em milhões de 
armas já em circulação. 

Segundo o Mapa da Violência 
2015, há 15,3 milhões de armas 
privadas no país, das quais 6,8 
milhões estão registradas. O 
porte de armas é permitido, a 
quem demonstrar necessidade 
por atividade profi ssional de 
risco ou ameaça à integridade 
física e cumprir uma série de 
outros requisitos. Atualmente, 
o direito está direcionado a tra-
balhadores da segurança pública 
e defesa nacional e a servidores 
do Judiciário e do MP que este-
jam no exercício de funções de 
segurança (Ag.Senado).


