
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
23 de outubro de 2018

Ano XVI – Nº 3.736

BOLSAS
O Ibovespa: +1,63% Pontos: 
85.596,69 Máxima de +1,84% 
: 85.772 pontos Mínima es-
tável: 84.222 pontos Volume: 
R$ 11,83 bilhões Variação em 
2018: 12,03% Variação no mês: 
7,88% Dow Jones: -0,5% Pontos: 
25.317,41 Nasdaq: +0,26% Pon-
tos: 7.468,63 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6874 Venda: R$ 3,6879 
Variação: -0,73% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,77 Venda: R$ 3,87 
Variação: -0,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6897 Venda: R$ 
3,6903 Variação: -0,47% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6700 
Venda: R$ 3,8330 Variação: 
-0,44% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,16% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.224,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 144,500 
Variação: -2,29%.

bro) Cotação: R$ 3,6900 Variação: 
-0,74% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1467  Venda: US$ 1,1467  
Variação: -0,4% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2260 Venda: R$ 
4,2280 Variação: -1,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1770 Ven-
da: R$ 4,3900 Variação: -0,75%.

+1,46% Pontos: 86.320 Máxi-
ma (pontos): 86.520 Mínima 
(pontos): 85.495. Global 40 
Cotação: 830,761 centavos de 
dólar Variação: -0,59%.

“Não devemos 
servir de exemplo
a ninguém. 
Mas podemos
servir de lição”.
Mario de Andrade (1893/1945)
Escritor brasileiro

Rosa Weber e presidentes de TREs defendem 
urna e pedem respeito às instituições

Presidentes do TSE e TREs alinham ações para segundo 

turno das eleições.
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A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, 
e presidentes de TREs assinaram ontem 
(22), uma “carta à nação brasileira” em 

que defendem o sistema eletrônico de votação, 
rechaçam qualquer possibilidade de a urna 
completar automaticamente o voto do eleitor 
e conclamam a sociedade brasileira para atuar 
em prol do respeito às instituições.

Rosa se reuniu com presidentes dos TREs 
para discutir, entre outros temas, as fake news 
disseminadas contra as urnas eletrônicas, que 
pretendem atingir a imagem da Justiça Eleito-
ral. Na carta, a Justiça Eleitoral - por meio da 
presidente do TSE e dos presidentes dos TREs 
- vem a público reafi rmar a “total integridade e 
confi abilidade das urnas eletrônicas” e informar 
que a urna brasileira “é totalmente segura”.

O documento ressalta que a urna não está 
conectada à rede mundial de computadores, 
além de contar com oito barreiras físicas e mais 
de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques 
de hackers e invasão cibernética. A “carta à na-

ção brasileira” enfatiza que a Justiça Eleitoral 
realiza testes e auditorias que comprovam a 
“transparência e absoluta confi abilidade do 
sistema eletrônico” e sustenta que “não existe 
a possibilidade da urna eletrônica completar 
automaticamente o voto do eleitor”.

Na “carta à nação brasileira”, a Justiça 
Eleitoral conclama a sociedade para atuar em 
prol da manutenção do Estado Democrático 
de Direito, “com respeito às instituições, 
dentre as quais a Justiça Eleitoral, que é a 
responsável por assegurar a legitimidade do 
processo eleitoral brasileiro”.

“Diante do exposto, conclama-se a nação 
brasileira a apoiar as diretrizes expostas na 
presente Carta, multiplicando esforços para 
garantir a manutenção dos direitos duramente 
conquistados que asseguram a concretização 
do processo eleitoral transparente, seguro, 
justo e democrático em cada eleição perio-
dicamente realizada pela Justiça Eleitoral”, 
fi naliza o documento (AE).

Prisão só em fl agrante
A partir de hoje (23), cinco 

dias antes do segundo turno das 
eleições 2018, nenhum eleitor 
poderá ser preso ou detido. A ex-
ceção ocorre apenas em casos de 
fl agrante delito e ainda se houver 
sentença criminal condenatória 
por crime inafi ançável ou desres-
peito a salvo-conduto. A determi-
nação está prevista no artigo 236 
do Código Eleitoral.

Estados Unidos anunciaram medidas para conter caravanas 

que saem da Guatemala, Honduras e El Salvador

com destino aos EUA e México.

A diferença salarial entre 
homens e mulheres vem dimi-
nuindo aos poucos nos últimos 
anos. Em 2017, o salário médio 
real das mulheres cresceu mais 
do que o dos homens, chegando 
a R$ 2.708,71, uma elevação 
de 2,6% em relação a 2016, 
enquanto o rendimento mas-
culino subiu 1,8%, alcançando 
R$ 3.181,87. O aumento da re-
muneração feminina é maior do 
que o registrado para todos os 
trabalhadores, que teve alta de 
2,1%, como mostram os dados 
da Rais do Ministério do Tra-
balho, divulgada ontem (22).

Embora tenha havido cresci-
mento maior para as mulheres, 
a remuneração média feminina 
em 2017 correspondia a 85,1% 
do salário dos homens. Em 2016, 
o rendimento feminino corres-
pondia a 84,4% do masculino 
e, em 2015, 83,43%. “Apesar 
da melhora registrada em 
2017, ainda há muitos desafi os 

Declaração de 
Eduardo Bolsonaro 
‘foi arroubo’

O ministro da Justiça, Torquato 
Jardim, comentou ontem (22) 
declaração feita pelo deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), gravada meses atrás 
e só agora divulgada nas redes 
sociais, de que bastaria um cabo 
e um soldado para fechar o STF. 
Para o ministro, a frase foi um 
arroubo, uma empolgação, de 
campanha.

Torquato disse não considerar 
que o episódio tenha sido pre-
judicial à democracia brasileira. 
“Só conheço o texto. É uma 
manifestação lamentável, que 
só posso crer que tenha sido 
um arroubo de campanha, que 
não tenha nenhuma outra con-
sequência. De qualquer sorte, 
sendo deputado federal, com a 
eleição que teve, é de se esperar 
que agora, já eleito, ele tenha 
um discurso mais cuidadoso”, 
afi rmou o ministro.

Torquato disse ainda, res-
pondendo à pergunta de um 
repórter, que a declaração não é 
prejudicial à democracia do país. 
“Não chega a tanto”, considerou 
o ministro, que participou, no 
Rio, da abertura do 4º Fórum de 
Saúde Suplementar (ABr).

Apesar da melhora registrada em 2017, ainda há muitos desafi os 

que precisam ser enfrentados.

Neymar ‘não voltará’ 
ao Barcelona

O presidente do Barcelona, 
Josep Maria Bartolomeu, des-
mentiu ontem (22) rumores 
sobre o possível retorno do 
atacante brasileiro Neymar ao 
clube catalão. “Neymar não vol-
tará ao Barcelona. Nem voltará 
nem está previsto que volte. Não 
houve nenhuma ligação nem 
nenhuma reunião. Não houve 
nenhum contato. Não gostamos 
quando os jogadores pagam a 
multa rescisória e vão embora”, 
disse Bartolomeu, em entrevista 
ao programa de rádio “El Matí de 
Catalunya”, da Rádio Catalunha.

O presidente ainda afi rmou 
que não há previsão para novas 
contratações no início do ano 
que vem. “Não está previsto que 
contratemos nenhum jogador em 
janeiro, quando abrir a janela de 
transferências. Formamos um 
elenco mais reduzido, já que 
contávamos com jogadores do 
Barcelona B para cobrir possí-
veis baixas na equipe principal”, 
afi rmou o mandatário.

Neymar jogou pelo Barcelo-
na entre 2013 e 2017, quando 
tornou-se o jogador mais caro 
da história ao transferir-se para o 
Paris Saint-Germain, da França, 
por 222 milhões de euros (ANSA).

Esteban Biba/EFE/Abr
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O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
ontem (22) que começará a 
“cortar ou reduzir substancial-
mente” a enorme ajuda externa 
que Washington fornece de ma-
neira “rotineira” a Guatemala, 
Honduras e El Salvador depois 
que os governos desses países 
não conseguiram “impedir” a 
saída da caravana de imigrantes.

“Guatemala, Honduras e El 
Salvador não foram capazes 
de fazer o trabalho de impedir 
que as pessoas saíssem de seus 
países e viessem de maneira 

ilegal aos EUA. Começaremos 
agora a cortar ou reduzir subs-
tancialmente a enorme ajuda 
estrangeira que lhes propor-
cionamos de forma rotineira”, 
afi rmou Trump na sua conta 
do Twitter. 

A reação do presidente 
norte-americano ocorre no 
momento em que milhares de 
centro-americanos (segundo 
a ONU, cerca de 7 mil pesso-
as), especialmente crianças e 
mulheres, tentam sair de seus 
países rumo ao México e aos 
Estados Unidos (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse que o Brasil e o Paraguai 
vão levar adiante a construção 
de duas pontes ligando os dois 
países. Um delas ligará a cidade 
paranaense de Foz do Iguaçu 
a Puerto Presidente Franco; e 
outra a cidade de Porto Murti-
nho, no Mato Grosso do Sul, a 
Carmelo Peralta. A declaração 
foi feita por Temer em sua conta 
no Twitter após uma conversa 
por telefone entre ele e o pre-
sidente paraguaio, Mario Abdo 
Benítez. 

“Falei, há pouco, por telefone 
com o presidente Mario Abdo. 
Tratamos de ponto central da 
agenda entre Brasil e Paraguai: 
a integração física. Vamos 
avançar na construção de duas 
novas pontes. [São] obras im-
portantes para o escoamento 
da produção agropecuária 
brasileira e para os que vivem 
na região de fronteira”.

Benítez também se manifes-
tou pela rede social. “Durante 
a ligação com o presidente do 
Brasil resolvemos ir adiante 
fi nalmente com a construção 
de novas pontes internacionais. 
Isso signifi cará maiores facili-
dades para o acesso de nossos 
produtos ao Brasil, aumento do 
comércio e, portanto, melhores 
dias para nossa gente!”.

Temer fez a declaração em sua 

conta no Twitter.

Brasília - A Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
criticou a proposta do candida-
to à presidência Jair Bolsonaro 
(PSL) de unifi car o Ministério 
da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços (MDIC) com os 
da Fazenda e do Planejamento. 
A promessa consta do progra-
ma de campanha do candidato. 
Em nota, a confederação de-
fendeu que o MDIC seja “forte 
e independente” e disse que a 
possível extinção do ministério 
preocupa o setor industrial. 

“A indústria não pode estar 
ligada a uma área que tem como 
prioridades o aumento de re-
ceitas e a redução de despesas. 
Os ministérios da Fazenda e do 
Planejamento desempenham 
papéis específi cos. Quem vai de-
fender as políticas industriais?”, 
questiona, na nota, o presidente 
da CNI, Robson Andrade. 

A CNI também criticou uma 
possível redução unilateral de 
tarifas de importação. A redu-
ção de tarifas também é uma 
proposta de Bolsonaro. Em 
nota, a entidade defendeu que a 
abertura comercial é importan-
te para uma integração do Brasil 
ao mercado internacional, mas 
que isso deve ser realizado por 
meio de acordos comerciais. A 
avaliação é que uma redução 
unilateral de tarifas de impor-

Presidente da CNI,

Robson Andrade.
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Diferença salarial entre homens e 
mulheres diminuiu de 2016 para 2017

A participação feminina no 
mercado de trabalho formal 
correspondia em 2017 a 78,6% 
do estoque de empregos ocu-
pados por homens.

Em 2017, as modalidades de 
raça/cor preta e parda regis-
traram expansão no estoque 
de empregos, ao passo que as 
modalidades branca, amarela 
e indígena apresentaram re-
dução em sua quantidade de 
vínculos empregatícios. Mesmo 
assim, os brancos concentram 
a maior quantidade de vínculos 
empregatícios. O universo de 
empregados que autodeclara-
ram sua raça ou cor atingiu 33,6 
milhões (72,5% do estoque). Os 
brancos chegaram a 19 milhões, 
equivalente a 56,5%, seguido 
pelos autodeclarados como 
pardos (12,3 milhões, 36,7%), 
pelos pretos (1,9 milhão, 5,8%), 
amarelos (259,8 mil vínculos, 
0,8%) e indígenas (74,9 mil 
empregos, 0,2%) (ABr).

que precisam ser enfrentados, 
sobretudo no que se refere ao 
acesso das mulheres a postos de 
trabalho mais bem remunerados 
e garantia de recebimento de sa-
lários equivalentes pelo desem-
penho da mesma ocupação”, 
destaca o coordenador-geral 
de Estudos do Ministério do 
Trabalho, Felipe Pateo.

No ano passado, os vínculos 
empregatícios ocupados por 
homens correspondiam a 25,9 
milhões de postos de trabalho, 
equivalente a 56,0% do estoque 
de empregos. Por sua vez, os 
empregos desempenhados 
por mulheres somavam 20,4 
milhões de vínculos, 44% dos 
vínculos empregatícios no ano. 

EUA cortam ajuda a 
países da América Central

CNI critica possível 
fusão de ministérios

tação não garante que o Brasil 
passe a acessar outros mercados 
e aumenta a concorrência den-
tro do mercado brasileiro em um 
momento de baixo crescimento 
e alto desemprego.

“Sem criar condições inter-
nas para a competitividade das 
empresas brasileiras lá fora, ou 
para concorrer com produtos 
importados que venham de eco-
nomias com melhor ambiente de 
negócios, a redução unilateral 
de tarifas pode destruir o que 
existe aqui dentro”, afirma 
Andrade. Na nota, o presidente 
defendeu que, com a negociação 
de acordos comerciais, o Brasil 
consegue também assegurar a 
abertura de seus mercados de 
exportação (AE).

Brasil e Paraguai 
construirão duas pontes

Os dois países vinham con-
versando a respeito dessas 
obras. Em setembro, o ministro 
das Relações Exteriores para-
guaio, Luis Alberto Castiglioni, 
disse esperar que nos próximos 
cinco anos as duas pontes saiam 
do papel. “Passaram-se 53 
anos da construção da última 
ponte que liga Paraguai e Brasil 
[Ponte da Amizade]. Queremos, 
com a vontade política dos go-
vernos, que não se passe cinco 
anos para a construção de duas 
pontes internacionais”, disse 
Castiglioni à época (ABr).


