
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta a segunda-feira,
12 a 15 de outubro

de 2018

Ano XVI – Nº 3.730

BOLSAS
O Ibovespa: -0,91% Pontos: 
82.921,08 Máxima de +1,28% 
: 84.749 pontos Mínima de 
-1,28% : 82.607 pontos Volu-
me: R$ 15 bilhões Variação em 
2018: 8,53% Variação no mês: 
4,51% Dow Jones: -2,13% Pon-
tos: 25.052,83 Nasdaq: -1,25% 
Pontos: 7.329,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7758 Venda: R$ 3,7763 
Variação: +0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7454 Venda: R$ 
3,7460 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7600 
Venda: R$ 3,9170 Variação: 
+0,1% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,14% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.227,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +2,87% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,150 
Variação: +2,9%.

Cotação: R$ 3,7820 Variação: 
+0,53% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1596 Venda: US$ 1,1596 
Variação: +0,61% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3770 Venda: R$ 
4,3790 Variação: +1,01% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3370 Ven-
da: R$ 4,5600 Variação: +0,73%.

Futuro: -0,29% Pontos: 83.310 
Máxima (pontos): 84.970 Míni-
ma (pontos): 82.610. Global 40 
Cotação: 823,992 centavos de 
dólar Variação: +0,75%.

“A vida é a arte
do encontro,
embora haja
tanto desencontro
pela vida”.
Vinicius de Moraes (1913/1980)
Poeta brasileiro

[para alimento dos animais]. 
Isso afeta nosso mercado de 
proteína animal”, exemplifi -
cou (ABr).

O Brasil pode alcançar 
mais uma safra recorde 
de grãos no período 

2018/2019, ao colher 238,5 
milhões de toneladas. Levan-
tamento apresentado quinta-
-feira (11) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) mostra incremento 
de até 10,6 milhões de tone-
ladas em relação ao período 
anterior. Em relação à área 
total de cultivo, a estimativa 
de aumento é de 2,3%, poden-
do ocupar mais de 63 milhões 
de hectares.

“Há duas coisas que podem 
nos levar a esses números. 
A primeira é o agricultor 

 Com 238,5 milhões de 
toneladas, Conab estima 
recorde da safra de grãos

tomar a decisão de plantar, e 
os fi nanciamentos chegarem 
a tempo – 40% oriundos de 
fontes públicas – para ele 
comprar sementes e insumos 
e ele plantar no dia certo de 
acordo com a recomendação 
de Embrapa e outros órgãos 
técnicos”, disse o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi.

A estimativa de safra de 
grãos recorde é impulsionada 
principalmente pelo cultivo da 
soja que deve fi car entre 117 
milhões e 119,4 milhões de 
toneladas, seguida da de milho 
(91,1 milhões de toneladas). A 
primeira safra de milho pode 
chegar a 27,3 milhões de to-

neladas, enquanto a segunda 
safra é estimada em até 63,7 
milhões de toneladas. Outras 
culturas que devem se desta-
car na próxima safra são as de 
algodão – com bom desempe-
nho das cotações da pluma no 
mercado –, além do amendoim, 
feijão e girassol.

O ministro lembrou que 
a retomada da venda de 
fertilizantes, mesmo após 
as consequências da greve 
dos caminhoneiros, pode au-
mentar a possibilidade de a 
estimativa de recorde se con-
fi rmar. Quanto aos impasses 
entre China e Estados Unidos, 
Maggi voltou a afi rmar preocu-

As mudanças de clima causaram inseguranças entre produtores,

mas as tecnologias têm garantido mais informações no campo.

pação. Essa divergência tem 
garantido ganhos superiores 
aos produtores brasileiros, 
“mas apenas em função da 

guerra”, porém com impactos 
paralelos. “Se eu ganho mais 
pela soja agora, o produtor 
de suínos está pagando mais 

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) reduziu a 
projeção para o crescimento 
da economia este ano. Segun-
do o Informe Conjuntural do 
terceiro trimestre, divulgado 
quinta-feira (11), em Brasília, a 
previsão passou 1,6% estimado 
em junho para 1,3%. Em abril, 
a estimativa era 2,6%. Quanto 
ao PIB industrial, espera-se que 
tenha expansão de 1,3%, infe-
rior a 1,8% previsto em junho.

O consumo das famílias aumen-
tará 1,9% e a taxa de desemprego 
continuará alta, fechando o ano 
com média anual de 12,2% da 
população economicamente 
ativa. As novas previsões indicam 
que os investimentos aumentarão 
2,2%. O Informe Conjuntural 
lembra que as incertezas em re-
lação ao resultado das eleições e 
ao programa econômico do novo 

As incertezas em relação ao resultado das eleições, e ao 

programa econômico do novo governo, reduziram ainda mais o 

fraco ritmo de crescimento da economia e da indústria.

Um levantamento feito pela 
Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) mostra 62,4 
milhões de brasileiros estavam 
com as contas em atraso em se-
tembro. Apesar de a taxa ter se 
mantido estável na comparação 
mensal, a pesquisa aponta que 
o número de inadimplentes 
aumentou 3,9% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

O aumento mais acentuado 
da inadimplência acontece 
entre a população mais velha. O 
número de idosos negativados, 
na faixa entre os 65 e 84 anos, 
cresceu 10% em relação ao 
mesmo período no ano passado. 
A estimativa é que 5,4 milhões 
de idosos estejam inadimplen-
tes. Na faixa entre 50 e 64 
anos também houve aumento 
no número de negativados em 
relação ao ano passado (6,2%), 
e hoje totalizam 12,9 milhões. 

Na população entre 40 e 49 
anos, o crescimento foi de 4,9%, 
com 14 milhões de inadimplen-
tes. Os dados apontam ainda 
que a maior parte dos inadim-
plentes permanece na faixa dos 
30 aos 39 anos, que caracterizam 
a metade dos brasileiros endi-
vidados. O número de jovens 
entre 25 e 29 anos com o nome 
sujo soma hoje 4,4 milhões.

Segundo o SPC Brasil, o 
desemprego e a baixa renda 

O número de inadimplentes 

aumentou 3,9% em relação

ao mesmo período

do ano passado.

Tansporte de animal 
Por unanimidade, o STF con-

fi rmou a decisão individual do 
ministro Edson Fachin que sus-
pendeu a lei municipal de Santos, 
que proibia o tráfego de veículos 
de transporte de carga viva pelas 
ruas da cidade. A maior parte da 
exportação de gado vivo pelo Porto 
de Santos é destinada para países 
muçulmanos, onde o corte da carne 
é diferente por razões religiosas.

Arquivo/ABr
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Brasília - O Supremo Tribunal 
Federal (STF) reafi rmou, por 7 
votos a 2, na quinta-feira (11), a 
possibilidade de empresas ter-
ceirizarem todas as atividades, 
desta vez julgando a terceiriza-
ção do serviço de call center 
em empresa de telefonia. Os 
ministros derrubaram uma de-
cisão da Justiça trabalhista que 
havia reconhecido existência 
de vínculo de emprego entre 
o atendente de call center e a 
empresa tomadora de serviços. 

Os ministros destacaram 
que a decisão segue a posição 
da Corte tomada em agosto, 
quando liberou a terceirização 
de todos os tipos de ativida-
des, incluindo as chamadas 
atividades-fi m. A possibilidade 
de empresas contratarem tra-
balhadores terceirizados para 
desempenhar qualquer ativida-
de vale mesmo para processos 
trabalhistas abertos antes da 
Lei da Terceirização e da refor-
ma trabalhista, que entraram 
em vigor no ano passado. 

Mesmo após o julgamento de 
agosto, os ministros ainda pre-
cisaram enfrentar a matéria em 

Brasília - Derrotado nas 
urnas, Ciro Gomes embarcou 
para o exterior na quinta-feira 
(11), para viajar com a família, 
e deve fi car fora do País por 
até duas semanas. Os planos 
frustram as investidas do PT, 
que fez acenos ao candidato 
derrotado no intuito de trazê-
-lo para dentro da campanha 
petista no segundo turno das 
eleições. 

Ao contrário do que espera-
va a campanha de Fernando 
Haddad, Ciro não vai chefi ar 
a equipe do programa eco-
nômico do petista. A ideia é 
que o pedetista não suba no 
palanque com Haddad, muito 
menos faça fotos para indicar 
o “apoio crítico”, aprovado em 
reunião da Executiva nacional 
do PDT na quarta-feira (10). 
O PT pretendia insistir com 
Ciro para que ele integrasse 
a coordenação da campanha 
de Haddad. Nos bastidores, o 
convite era tratado como um 
primeiro passo para Ciro assu-
mir um ministério em eventual 
governo Haddad. 

Na campanha petista, o nome 
dele foi citado para comandar 
o Planejamento ou a Fazenda. 
Para se distanciar do PT, o 
presidente do PDT, Carlos 
Lupi, se antecipou e disse que 
o partido vai lançar Ciro Gomes 
como candidato para 2022, já 
após o fi m do segundo turno. 

Ciro não vai chefi ar a equipe 

do programa econômico do 

petista.

Reprodução/TV Globo

São Paulo - Quem passa pela 
Represa Billings nota na hora: 
plantas aquáticas se reprodu-
ziram fora do controle e agora 
cobrem a superfície da água. 
O esgoto, o lixo e a poluição 
funcionam como “nutrientes” 
e favorecem o crescimento 
em abundância das plantas 
fl utuantes que estão em um 
trecho inicial da represa, afi r-
ma Cesar Pegoraro, educador 
ambiental da Fundação SOS 
Mata Atlântica.

“A proliferação de algas ou 
plantas aquáticas é um refl exo 
do descuido com a Represa 

Billings. É inadmissível que 
não haja universalização de sa-
neamento básico. Se a represa 
tem esse papel de fonte de água 
pura, de abastecimento público 
e atividades esportivas, não 
deveria receber a água do Rio 
Pinheiros, que é puro esgoto”, 
disse Pegoraro ao informar que 
os aguapés promovem uma 
cobertura do espelho d’água 
e não deixam o sol passar, o 
que produz menos oxigênio. 
“Como consequência pode 
haver fermentação da água e 
mortandade de peixes”, alerta 
(AE).
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CNI reduz de 1,6% para 1,3% projeção 
de expansão da economia este ano

ria das contas públicas na linha 
da responsabilidade fi scal”, diz 
o Informe Conjuntural. A CNI 
estima que a dívida pública 
alcançará 77,1% do PIB. O 
défi cit primário, mesmo com as 
sucessivas quedas registradas 
até agosto, fechará o ano em 
1,9% do PIB, mostrando que 
as despesas do governo são 
superiores às receitas.

“Em 2018, completaremos 
o quinto ano seguido de défi -
cits primários expressivos, o 
que levou ao aumento de 25 
pontos percentuais na relação 
da dívida pública/PIB. Esse 
quadro precisa ser revertido”, 
adverte o estudo. Na avaliação 
da indústria, o próximo governo 
deve manter a Emenda Cons-
titucional 95, que estabelece 
limites para o crescimento do 
gasto público (ABr).

governo reduziram ainda mais 
o fraco ritmo de crescimento 
da economia e da indústria no 
terceiro trimestre.

Para a CNI, o ajuste das contas 
públicas é o principal desafi o do 
próximo governo. “É inexorável 
um ajuste que reponha a trajetó-

Plantas aquáticas fora 
de controle na Billings

Ciro viaja para o exterior e 
frustra planos de Haddad

“Não faremos nenhuma reivin-
dicação (junto ao PT). Será um 
voto claro sem participação 
na campanha e com a certeza 
de que não participaremos de 
nenhum governo, mesmo se 
Haddad ganhar a eleição. Va-
mos começar a construir agora 
2022”, afi rmou.

Outra forma de mandar sinais 
negativos ao PT foi anunciar 
que o PDT, independentemen-
te de quem vença, estará na 
oposição em 2019. O motivo 
da resistência do PDT em se 
aproximar da campanha de 
Haddad foram os “ataques” que 
os petistas fi zeram à candida-
tura de Ciro Gomes, durante o 
processo eleitoral (AE).

Mais de 62 milhões de 
brasileiros estão negativados

ainda prejudicam o orçamento 
e a capacidade de pagamento 
dos consumidores, e que esse 
quadro só deverá ser revertido 
com a melhora no mercado 
de trabalho e uma recupera-
ção econômica vigorosa. O 
indicador de inadimplência 
do consumidor é apurado de 
acordo com as informações 
disponíveis nas bases de dados 
às quais o SPC Brasil e o CNDL 
têm acesso. As informações 
referem-se a capitais e interior 
das 27 unidades da federação 
(ABr). 

STF reafi rma legalidade de 
terceirização irrestrita

plenário nesta quinta porque 
havia uma questão processual 
em jogo. A empresa que recor-
reu ao STF afi rmava que o TST 
estava burlando uma regra do 
STF ao aplicar a súmula 331 
e ignorar uma legislação que 
regulamenta os serviços de 
telecomunicação, sem declará-
-la inconstitucional. No jargão 
jurídico, isso seria desrespeitar 
a “reserva de plenário”. A Corte 
decidiu que esse tipo de decisão 
é “nula”. 

Os ministros fi xaram uma 
tese que tem repercussão geral, 
com impacto em mais de 20 mil 
processos. “É nula a decisão 
de órgão fracionário que se 
recusa a aplicar o art. 94, II, da 
Lei 9.472/1997, sem observar a 
cláusula de reserva de Plenário 
(CF, art. 97), observado o arti-
go 949 do CPC”, afi rma o voto 
do ministro. O artigo referido 
prevê que a concessionária po-
derá “contratar com terceiros 
o desenvolvimento de ativida-
des inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, 
bem como a implementação 
de projetos associados” (AE).


