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BOLSAS
O Ibovespa: -1,84% Pontos: 
77.984,18 Máxima estável: 
79.447 pontos Mínima de -2% 
: 77.857 pontos Volume: R$ 
7,51 bilhões Variação em 2018: 
2,07% Variação no mês: 1,7% 
Dow Jones: -0,68% Pontos: 
26.562,05 Nasdaq: +0,08% 
Pontos: 7.993,25 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0874 Venda: R$ 4,0879 
Variação: +0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,17 Venda: R$ 4,27 
Variação: +1,11% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0588 Venda: R$ 
4,0594 Variação: -0,33% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0370 
Venda: R$ 4,2370 Variação: 
+1,12% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.204,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: +0,45%.

Cotação: R$ 4,0905 Variação: 
+0,9% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1749 Venda: US$ 1,1749 
Variação: +0,02% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8010 Venda: R$ 
4,8030 Variação: +0,9% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7230 Ven-
da: R$ 4,9900 Variação: +1,16%.

Futuro: -1,58% Pontos: 78.085 
Máxima (pontos): 79.640 Míni-
ma (pontos): 78.015. Global 40 
Cotação: 738,412 centavos de 
dólar Variação: +0,42%.

“O livro traz a 
vantagem de a 
gente poder estar só 
e ao mesmo tempo 
acompanhado”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

51,2 pontos, acumulando 0,8 
ponto de crescimento nos 
últimos dois meses (ABr).

A atividade industrial 
de agosto chegou a 
69% da utilização da 

capacidade instalada, ou 1 
ponto percentual a mais que 
em julho, o que indica um 
movimento de queda na ocio-
sidade na indústria, segundo 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). É o maior 
valor para o mês registrado 
desde 2015. As informações 
são da pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada ontem 
(24) pela CNI.

A pesquisa indica ainda 
crescimento da produção 
industrial em agosto. O índice 
de evolução da produção fi cou 

 Atividade industrial chega
a 69% da utilização da 
capacidade em agosto

em 54,1 pontos, acima da linha 
divisória de 50 pontos, mos-
trando aumento da produção. 
O índice das grandes empresas 
alcançou 55,4 pontos, acima do 
total da indústria. O indicador 
de produção varia de zero a 100 
pontos. Quando está acima de 
50 pontos, mostra aumento da 
produção.

Apesar da queda na ociosida-
de, a recuperação da indústria 
segue em marcha lenta, com 
percentual ainda abaixo da mé-
dia do mês para o período entre 
2011 e 2014. De acordo com a 
CNI, esse aumento na atividade 
é comum nesse período de fi nal 
de ano, mas ele foi menos forte 

que em outros anos.
O emprego no setor continua 

caindo, embora a queda tenha 
sido mais suave do que no mês 
anterior. O índice de evolução 
do número de empregados 
aumentou de 48,5 para 49,1 
pontos em agosto, fi cando abai-
xo da linha de 50 pontos, que 
separa a queda do aumento do 
emprego. A pesquisa aponta, 
entretanto, uma expectativa 
de estabilidade para o emprego 
nos próximos seis meses.

A Sondagem Industrial tam-
bém mostrou um acúmulo 
indesejado nos estoques, que 
fi caram acima do planejado. É o 
segundo mês de aumento con-

A recuperação da indústria segue em marcha lenta, com percentual ainda abaixo

da média do mês para o período entre 2011 e 2014.

secutivo do estoque indesejado 
em um período de atividade 
que deveria ser normalmente 

um pouco mais forte. O índice 
de nível de estoque efetivo em 
relação ao planejado fi cou em 

Vagas no Fies
Estão abertas as inscrições para as 

vagas que não foram preenchidas no 
processo seletivo regular do Fies, do 
segundo semestre. Para concorrer, 
os interessados devem fazer um 
cadastro no site (http://fi es.mec.
gov.br/). Podem disputar as vagas 
remanescentes candidatos que te-
nham participado de alguma edição 
do Enem e obtido a nota mínima de 
450 pontos nas provas e acima de 
zero na redação, com renda familiar 
de até três salários mínimos.

O presidente Temer disse 
ontem (24), durante reunião-
-almoço com empresários em 
Nova York, promovida pela 
US Chamber of Commerce, 
que vai procurar o presidente 
eleito para propor a retomada 
da reforma da Previdência tão 
logo as eleições de outubro 
sejam concluídas. Temer fi ca 
no comando do Executivo até 
1º de janeiro, quando o eleito 
assume o Planalto. Até lá, ele 
pretende convencer seu suces-
sor da necessidade de revisão 
imediata do sistema.

“Tenho a certeza de que, ao 
procurá-lo, ele atentará para o 
fato de que a medida é indis-
pensável. Isso não é essencial 
para um governo: é essencial 
para o Brasil”, disse, ao alertar 
sobre o défi cit previdenciário. 
Em um discurso pautado na 
credibilidade do país diante 
dos empresários americanos, 
Temer disse acreditar na conti-
nuidade da agenda de reformas 

A ONU abriu ontem (24) uma 
cúpula sobre a paz dedicada à 
memória do ex-presidente da 
África do Sul, Nelson Mandela. 
“Foi um líder que nos ensinou 
que é possível perdoar, que é 
possível que a reconciliação e 
a paz se sobressaiam sobre o 
ódio e a vingança”, destacou a 
presidente da Assembleia Geral 
da ONU, María Fernanda Espi-
nosa, no discurso de abertura.

Dezenas de chefes de Estado 
e de Governo discursaram ao 
longo do dia nesta cúpula, que 
lembra o centenário do nasci-
mento de Mandela, e que serve 

como ponto de partida para 
uma semana de debates que 
os líderes terão em Nova York. 
Os 193 países da ONU adotarão 
uma declaração política a favor 
da paz. 

“Hoje, com os direitos huma-
nos sob uma crescente pressão 
ao redor do mundo, seria muito 
bom refl etir sobre o exemplo des-
te homem excepcional”, apontou 
Guterres. O diplomata português 
defendeu que é preciso “enfren-
tar as forças que nos ameaçam 
com a sabedoria, a coragem e a 
fortaleza que Nelson Mandela 
personifi cou” (Agência EFE).

A homenagem lembra o centenário do nascimento de Mandela.
Temer disse acreditar na 

continuidade da agenda de 

reformas coordenada por seu 

governo.

Ana Weiss/EPA/EFE
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Rio - O candidato do PSDB 
à Presidência, Geraldo Alck-
min, disse ontem (24), que 
Jair Bolsonaro (PSL) “não dá 
conta de derrotar o PT, nem 
dá conta do governo”. Ele co-
mentou as últimas pesquisas de 
intenção de voto numa agenda 
de campanha no Mercadão de 
Madureira, área de comércio 
popular da zona norte do Rio.

“Mais da metade da popu-
lação não quer esses extre-
mismos. A racionalidade vai 
caminhar. De um lado tem a 
volta do PT, que é muito ruim; 
de outro, uma parte da popu-
lação que é bem intencionada 
mas acha que para vencer o PT 
é o Bolsonaro. E não é. Ele não 
dá conta de derrotar o PT, essa 
é a realidade, nem dá conta do 
governo. Eu não vou ser pau 
mandado de banqueiro, para 
ter a CPMF, reduzir imposto 
de renda de rico”.

Alckmin disse que vai tra-
balhar essas duas últimas 
semanas antes da eleição para 
conquistar o voto de quem 
rejeita tanto o candidato Fer-
nando Haddad e o PT quanto 
Bolsonaro. “É esse eleitor que 
vamos buscar. O que vale é a 
última onda”, afi rmou o tucano, 
ao dizer desconhecer informa-
ções sobre uma possível aliança 

Alckmin: “Mais da metade 

da população não quer 

extremismos”.

Brasília - O ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, afi rmou 
ontem (24), que a Corte vai 
reanalisar a possibilidade de 
prisão após segunda instância 
em 2019. O ministro falou du-
rante a abertura do seminário 
“Colaboração Premiada: uma 
ferramenta de investigação”, 
realizado em Brasília pela 
Polícia Federal. Além do mi-
nistro, o seminário conta com 
a participação do ministro 
Herman Benjamin, do STJ, e 
especialistas sobre o tema do 
Brasil e do exterior.

“A reanálise dessa matéria 
ocorrerá em 2019, porque 
avizinhando-se as eleições não 
é conveniente que se ocorra 
no momento presente”, disse 
Marco Aurélio a uma plateia de 
delegados federais que partici-
pam do seminário. O ministro 
é relator de três ações que tra-
tam da possibilidade de prisão 
após condenação em segundo 
grau. A fala do ministro vai na 
mesma direção do que tem dito 
o presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, responsável pela 
pauta do tribunal. 

Empossado na presidência no 
último dia 13, Toffoli afi rmou na 
segunda-feira passada que não 
irá colocar para julgamento em 
2018 as ações sobre execução 

Marco Aurélio Mello, do STF.

Rio - O diretor geral da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Décio Oddone, defen-
deu a exploração do mercado de 
gás não convencional no Brasil, 
indústria que nos Estados Uni-
dos proporcionou a abertura de 
700 mil poços e o barateamento 
do preço do gás natural para o 
consumidor doméstico. 

Ele afi rmou que o mercado 
tem grande potencial para o gás 
não convencional, principal-
mente na bacia do Recôncavo 
Baiano, e que, apesar de não ser 
“a salvação da lavoura”, deveria 
ser levado em conta na política 
energética. 

O fraturamento hidráulico 
consiste na explosão de rochas 
subterrâneas e injeção de pro-
dutos químicos, o que causa da-
nos ao meio ambiente, e por este 
motivo o MP obteve uma liminar 
que suspendeu a exploração de 
gás não convencional no Brasil 
até que se defi na uma legislação 
específi ca para o segmento.

“A ANP é favorável à explora-
ção do gás não convencional e 

Diretor-geral da ANP,

Décio Oddone.
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SP amplia tempo de 
travessia de pedestre 

A Prefeitura de São Paulo 
anunciou ontem (24), a inclusão 
de 12 vias ao Programa Pedestre 
Seguro, que prevê a ampliação 
média de 20% no tempo dos 
semáforos para pedestres. A mu-
dança inclui, ainda, o aumento no 
número de ciclos semafóricos e já 
está em vigor, segundo a gestão 
Bruno Covas.

O foco principal são os pontos 
com mais acidentes de trânsito na 
cidade. Um deles é o cruzamento 
da Av.dos Bandeirantes com a 
Rua Dep. João Bravo Caldeira, 
nas proximidades do Aeroporto 
de Congonhas. Nele, o tempo 
de travessia para o pedestre foi 
ampliado em 21%, enquanto o 
número de vezes que o sinal abre 
para os pedestres aumentou de 
20 para 24 vezes por hora.

Dentre as demais vias incluídas 
no programa, estão a Av. Sapo-
pemba, a Av.Eng. Caetano Álva-
res e a Estrada de Itapecerica. 
Com a ampliação, a medida passa 
a valer em 33 locais, tais como a 
Av. do Estado e as Avenidas Brig.
Luis Antônio e Rebouças, dentre 
outras (AE). 

Michel Temer vai procurar sucessor 
para fazer reforma da Previdência

posições, em discursos vagos e 
até contraditórios”, mas Temer 
disse acreditar que mesmo com 
divergências, todos os presiden-
ciáveis coincidem na defesa da 
responsabilidade fi scal, manu-
tenção da rede de proteção social 
e na garantia da democracia.

“Isso só faz fortalecer essa 
agenda [de reformas]. Afi nal, 
a nossa é agenda que refl ete, 
justamente, esses consensos. 
Assim, abstraída a retórica 
eleitoral, podemos afirmar 
que não haverá volta atrás nas 
reformas que temos empreen-
dido”, disse. Temer apresentou 
um balanço das ações de seu 
governo. Que os resultados 
desse esforço aparecem com 
a inflação novamente sob 
controle, com o recuo da taxa 
básica de juros e a retomada 
do crescimento da economia 
brasileira. “Os empregos estão 
voltando – só em agosto, foram 
criados 110 mil empregos for-
mais”, completou (ABr).

coordenada por seu governo. 
Segundo ele, é natural que 

às vésperas do pleito eleitoral 
“no calor do embate, no afã 
de buscar votos, candidatos se 
permitam jogar com diferentes 

ONU ganha estátua de 
Mandela em tamanho real

STF: prisão após segunda 
instância só em 2019

antecipada da pena. “Este é um 
tema que não será pautado esse 
ano, inclusive com a concordân-
cia do relator, ministro Marco 
Aurélio. Discutiremos no ano 
que vem um momento adequado 
para colocar o tema em pauta”, 
disse o presidente na ocasião. 

Marco Aurélio apontou que 
o placar da votação deve ser 
revertido, uma vez que o mi-
nistro Gilmar Mendes, antes 
favorável à prisão após segunda 
instância, agora mudou sua 
posição. “Ante o fato de outros 
colegas terem retomado um 
entendimento pretérito, então 
aquela maioria de 6 votos a 5 ela 
passará a ser em sentido inver-
so, com a evolução de ótica do 
ministro Gilmar Mendes” (AE).

‘Bolsonaro não dá conta de 
derrotar o PT’, diz Alckmin

entre Doria e Bolsonaro, ao ser 
questionado por jornalistas so-
bre o assunto. “Tem muita fake 
news. Estive sábado com Doria 
num grande ato em São Paulo”. 

Ele também falou sobre a 
situação fi scal do País. “Quem 
ganhar não vai ser convidado 
para um banquete. Não será 
uma tarefa fácil. Estabelece-
mos até dois anos para zerar o 
défi cit fi scal”, declarou, ao ser 
confrontando com a declaração 
do candidato do PDT, Ciro Go-
mes, que afi rmou ser possível 
fazer o Brasil crescer 5% em 
2020 (AE).

ANP defende exploração 
de gás não convencional

temos que tomar essa decisão, 
mas no momento tem limi-
tações legais”, disse Oddone 
respondendo uma questão co-
locada durante debate por um 
representante da Halliburton 
na Rio, Oil & Gas 2018, sobre 
quando o Brasil começaria a 
explorar o gás não convencio-
nal. “Os Estados Unidos têm 
700 mil poços em produção de 
forma não convencional. Será 
que é tão ruim assim?”, indagou 
Oddone (AE).


