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BOLSAS
O Ibovespa: +3,69% Pontos: 
86.885,71 Máxima de +3,81% 
: 86.990 pontos Mínima de 
+0,01% : 83.802 pontos Volume: 
R$ 20,22 bilhões Variação em 
2018: 13,72% Variação no mês: 
9,51% Dow Jones: +1,77% Pon-
tos: 24.874,64 Nasdaq: +1,58% 
Pontos: 7.161,65 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6919 Venda: R$ 3,6924 
Variação: -0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7013 Venda: R$ 
3,7019 Variação: +1,79% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6700 
Venda: R$ 3,8470 Variação: 
-0,34% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% 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$ 1.225,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,560 
Variação: -0,2%.

bro) Cotação: R$ 3,6915 Variação: 
-0,71% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1345  Venda: US$ 1,1345  
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1880 Venda: R$ 
4,1900 Variação: -0,57% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1500 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: -0,3%.

Futuro: +4,21% Pontos: 87.590 
Máxima (pontos): 87.705 Míni-
ma (pontos): 84.455. Global 40 
Cotação: 876,929 centavos de 
dólar Variação: +1,16%.

“O futuro não é o 
que tememos. É o 
que ousamos”.
Carlos Lacerda (1914/1977)
Político brasileiro 

A receita do setor fa-
bricante de máquinas 
e equipamentos em 

setembro foi de R$ 7,08 
bilhões, crescimento de 
13,4% na comparação com o 
mesmo mês em 2017. Houve 
queda de 4,1% em relação 
a agosto. No acumulado do 
ano, foi registrado alta de 
7,4% sobre o ano passado. 
Os dados foram divulgados 
ontem (30) pela Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) na capital paulista.

A exportação teve receita 
de US$ 736,60 milhões, que-

 Renda do setor de máquinas 
e equipamentos acumula 
alta de 7,4% em 2018

da de 9,4% em setembro ante 
o mesmo mês no ano passado 
e retração de 24,7% sobre 
agosto. O acumulado desde 
o início do ano teve alta de 
10,9% em relação ao mesmo 
período de 2017. A importa-
ção registrou US$ 1,13 bilhão, 
queda de 3,1% em relação a 
setembro de 2017 e redução 
de 12,6% em relação a agosto. 
No acumulado do ano, houve 
alta de 15,6%.

O número de empregados 
no setor foi de 301,4 mil 
pessoas no final de setembro, 
alta de 3,6% sobre o mesmo 
mês de 2017. Na comparação 

com agosto, foi registrada 
elevação de 0,5%, a nona alta 
consecutiva. No acumulado 
do ano, o setor ampliou em 12 
mil o número de funcionários. 
Segundo a entidade, a valo-
rização cambial e o aumento 
das exportações durante o 
ano contribuíram com a me-
lhora da receita. 

A projeção da Abimaq é de 
queda nas vendas no último 
trimestre do ano, o que não 
deve interferir na expectativa 
de 7% de aumento nas vendas 
até o final do ano. João Carlos 
Marchesan, presidente da 
Abimaq, disse que a entidade 

Segundo a entidade, a valorização cambial e o aumento das exportações

durante o ano contribuíram com a melhora da receita.

está otimista e esperançosa 
com as primeiras notícias 
ligadas ao novo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro. Ele 
citou a reforma da Previdên-
cia, a privatização de estatais, 
a desoneração de impostos 
sobre a folha de pagamento, 

o ajuste fiscal e a redução 
sustentável dos juros. “Temos 
que reindustrializar o país, 
fazê-lo voltar a crescer”, 
declarou.

Marchesan informou que 
representantes da Abimaq se 
reúnem hoje (31) em Brasília 

com o futuro ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Os empresários disseram 
que ouviram do futuro pre-
sidente que o governo não 
atrapalhará a indústria e que 
a exportação se dará com 
maior valor agregado (ABr).

A taxa de desemprego fi cou 
em 11,9% no terceiro trimestre 
deste ano. O índice, medido 
pela pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE), é inferior aos 
12,4% registrados no segundo 
trimestre deste ano e no ter-
ceiro trimestre do ano passado. 
A população desocupada fi cou 
em 12,5 milhões, ou seja, 3,7% 
a menos do que no segundo 
trimestre deste ano e 3,6% 
a menos do que no terceiro 
trimestre de 2017.

Já a população ocupada so-
mou 92,6 milhões de pessoas, 
um aumento de 1,5% tanto em 
relação ao segundo trimestre 
deste ano quanto em relação 
ao terceiro trimestre de 2017. 
A pesquisa também avaliou 
neste trimestre a taxa de subu-
tilização da força de trabalho, 
que é o percentual de pessoas 
desocupadas, que trabalham 
por menos horas do que pode-
riam ou que estão na força de 
trabalho potencial.

A taxa fi cou em 24,4% no 
terceiro trimestre deste ano, 
abaixo do 24,6% do trimestre 
anterior e relativamente es-
tável em relação ao 23,9% do 
terceiro trimestre do ano pas-
sado. A população subutilizada 
somou 27,3 milhões de pessoas, 
estável em relação ao trimestre 
anterior, mas 2,1% superior ao 
terceiro trimestre de 2017. O 
número de pessoas desalenta-

População ocupada soma 

92,6 milhões de pessoas, um 

aumento de 1,5% em relação 

ao segundo trimestre.

Vendas nos supermercados 
As vendas nos supermercados 

aumentaram 1,92% de janeiro a 
setembro sobre igual período de 
2017, segundo balanço divulgado 
ontem (30), pela Abras. O presiden-
te da entidade, João Sanzovo Neto, 
disse, no entanto, que o movimento 
está abaixo do esperado, levando 
em consideração a estimativa de 
fechar o ano com alta de 2,53%. O 
preço da cesta básica dos produtos 
pesquisados subiu 0, 39%, passando 
de R$ 458,53 para R$ 460,29.
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Gov.do Espírito Santo/Divulgação

Rio - O economista Paulo 
Guedes, provável titular do 
superministério da Economia, 
disse ontem (30), que o minis-
tério da Indústria e Comércio 
se transformou em “trincheira 
da primeira guerra mundial” 
na defesa de protecionismos. 
Segundo ele, o governo de 
Jair Bolsonaro vai “salvar a 
indústria brasileira apesar dos 
industriais brasileiros”. 

“O Brasil está em um pro-
cesso de desindustrialização 
acelerada há mais de 30 anos. 
Eles (MIDC) estão lá com 
arame farpado, lama, buraco, 
defendendo protecionismo, 
subsídio, coisas que prejudi-
cam a indústria, ao invés de 
lutar por redução de impostos, 
simplifi cação e uma integração 
competitiva à indústria interna-
cional”, afi rmou. 

Segundo Guedes, a propos-
ta do superministério não é 
fazer uma abertura abrupta 
da economia, que “mataria a 
indústria”. Ele propõe retomar 
o crescimento da indústria ga-
rantindo juros baixos, eliminan-

São Paulo - O ex-presidente 
Lula disse a interlocutores do 
PT que seria melhor esperar 
até o carnaval antes de defi nir 
a estratégia de oposição ao 
governo Jair Bolsonaro. Lula 
avaliou que Bolsonaro terá 
difi culdades para executar pro-
postas radicais apresentadas 
durante a campanha eleitoral 
devido ao “sistema de pesos e 
contrapesos” da democracia. 
Petistas interpretaram a fala do 
ex-presidente como uma refe-
rência ao Congresso e ao STF.

“Tem que ver os próximos 
passos. Certamente ele não 
será a pessoa que foi na campa-
nha”, teria dito o ex-presidente, 
segundo relatos. De acordo 
com petistas, isso não signifi ca 
que o partido deve fi car inerte. 
Ao contrário, o partido vai se 
opor a medidas pontuais de 
Bolsonaro como a tentativa 
de aprovar pontos da reforma 
da Previdência ainda antes da 
posse desde o primeiro momen-
to. Mas o discurso de combate 
ao “fascismo” não é sufi ciente.

Lula também avaliou que 
Bolsonaro tem um “pepino” nas 
mãos para a montagem do go-
verno em função das divergên-
cias entre os diversos grupos 

Ex-presidente Lula.

Ministério das Cidades 
vai acabar

Recife - Reconduzido à pre-
sidência do PSL, o deputado 
federal eleito por Pernambuco 
e fundador da sigla, Luciano 
Bivar, disse ontem (30), que o 
presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, vai extinguir o Ministério das 
Cidades. Em entrevista à Rádio 
Jornal, no Recife, Bivar afi rmou 
que o novo governo vai mudar 
a forma de interlocução com 
os prefeitos e governadores e, 
por isso, a pasta não terá mais 
serventia. “O Ministério das 
Cidades vai acabar. Vamos fazer 
uma linha direta com as cidades 
e os Estados”, declarou.

Bivar defendeu a possibilida-
de de a presidência da Câmara 
ser disputada pela sigla, ao 
contrário do que recomendou 
Bolsonaro. Na entrevista, o 
futuro parlamentar não descar-
tou ser o nome da legenda para 
a eleição do comando da casa. 
“Acho que esse é um assunto 
que devemos colocar em pauta. 
É claro que a opinião do Bolso-
naro é uma diretriz, mas é um 
assunto que a gente ainda não 
discutiu na bancada”, afi rmou.

O PSL tem, por enquanto, 
a segunda maior bancada fe-
deral com 52 parlamentares. 
Bivar também discordou da 
ideia defendida na campanha 
por Bolsonaro em relação ao 
fi m da reeleição. Ele disse que 
se for “uma renúncia pessoal 
do Bolsonaro” será uma “ati-
tude louvável”, mas alterar a 
Constituição Federal ele tem 
“restrições” (AE).

Rio - O deputado federal 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
que chefi ará a Casa Civil no 
governo de Jair Bolsonaro, con-
fi rmou ontem (30), que a gestão 
terá entre 15 e 16 ministérios. 
Após uma reunião da cúpula 
de Bolsonaro, na casa do em-
presário Paulo Marinho, Onyx 
também anunciou a fusão dos 
ministérios do Meio Ambiente 
com o da Agricultura. Já o da 
Economia unirá o da Fazenda, 
o do Planejamento e o da In-
dústria e Comércio.

A questão estava sendo rea-
valiada por Bolsonaro durante 
a campanha. “O presidente não 
recuou em nada. Ele sempre 
disse que, assim como tem 
experiência em alguns Estados, 
como Mato Grosso, Agricul-
tura e Meio Ambiente fi carão 
juntos”, disse Lorenzoni. Um 
dos ministros já anunciados, 

Deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS),

que chefi ará a Casa Civil.
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Bolsonaro defi ne superministério da Economia 
e junta Agricultura e Meio Ambiente

disse que houve um signifi ca-
tivo avanço, em torno de 80% 
dos ministérios. “Hoje, já foram 
decididos alguns dos nomes 
(ministérios). Por uma questão 
estratégica, nós vamos divulgar 
os nomes um pouquinho mais 
para frente”, completou.

Onyx também ressaltou que 
será um governo “de absoluta 
união” e que irá trabalhar em 
sintonia. O deputado infor-
mou que Bolsonaro deve ir na 
próxima terça-feira a Brasília 
para começar a transição. “O 
presidente já tem uma lista de 
nomes (de ministros) e está 
fazendo a defi nição fi nal. Acre-
dito que nos próximos dias 
Bolsonaro deva liberar mais 
alguns nomes. Na segunda-
-feira, o presidente, depois de 
tomar decisão, vai nos permitir 
divulgar toda a estrutura”, 
declarou (AE).

o economista Paulo Guedes, 
comentou a proposta de cria-
ção de um superministério da 
Economia. “No programa, os 
três já estavam juntos”, disse 
o economista.

Braço direito de Bolsonaro, 
o ex-presidente do PSL, Gus-
tavo Bebianno, disse que as 
conversas do núcleo duro do 
novo governo não chegaram às 
(indicações para) estatais. Ele 

‘Vamos salvar a indústria 
apesar dos industriais’

Economista Paulo Guedes.
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do a complexidade burocrática 
e reduzindo impostos. 

“O maior símbolo de que os 
impostos são excessivos é que 
quem tem lobby consegue deso-
neração e quem não tem vai para 
o Refi s.  Se os impostos fossem 
mais baixos, não precisaria de 
nada disso”, disse. “A razão de o 
MIDC estar próximo da Econo-
mia é justamente ter uma única 
orientação sobre tudo isso”, 
completou. Guedes afi rmou que 
a distribuição de cargos ainda 
não chegou nas estatais (AE).

Desemprego cai para 11,9% 
e tem a menor taxa do ano

das (aquelas que não procuram 
emprego porque acham que 
não vão conseguir) fi cou em 
4,8 milhões, estável em relação 
ao trimestre anterior e 12,6% 
acima do mesmo trimestre de 
2017 (4,2 milhões).

Já a taxa de desalentados 
entre o total da força de traba-
lho foi de 4,3%, relativamente 
estável em relação ao segundo 
trimestre deste ano (4,4%) 
e acima dos 3,9% do terceiro 
trimestre do ano passado.

O rendimento médio real 
habitual dos trabalhadores no 
terceiro trimestre fi cou em R$ 
2.222, estável em ambas as 
comparações. Também man-
teve estabilidade a massa de 
rendimento real habitual (R$ 
200,7 bilhões) (ABr).

Estratégia do PT só deve 
ser defi nida em 2019

que apoiaram sua candidatura 
e do discurso eleitoral de não 
indicar ministros em troca de 
apoio no Congresso.

Na segunda-feira (29), Lula 
recebeu o tesoureiro do PT, 
Emidio de Souza, e o advogado 
Luiz Eduardo Greenhalgh, na 
sede da Superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba. Os 
dois, por sua vez, fi zeram rela-
tos da conversas a lideranças 
petistas. De acordo com estes 
relatos, Lula disse ter passado 
“dias de angústia” no fi nal de 
semana, quando é proibido de 
receber visitas. Ele reclamou 
de ter passado o dia de seu 
aniversário, sábado (27), sozi-
nho (AE).

Congresso espera 
sinalização de Bolsonaro 

Os presidentes da Câmara e 
do Senado disseram que caberá 
ao futuro Chefe do Executivo 
uma sinalização sobre votar 
ainda este ano a reforma da 
Previdência. Paralisada na Câ-
mara desde fevereiro, quando o 
presidente Temer decretou in-
tervenção na segurança pública 
do Rio de Janeiro, a proposta 
pode ser votada da forma como 
está ou ser alterada para incluir 
pontos defendidos pela futura 
equipe econômica.

Segundo o presidente da Câ-
mara, deputado Rodrigo Maia, 
"quem tem condições" de iniciar 
o debate sobre o assunto é o 
próprio presidente eleito. "Fa-
lar quando vai ser votada seria 
precipitação. Esse é um assunto 
tão importante que não deve 
gerar expectativa equivocada. 
Não sei ainda se tem clima na 
Casa", afi rmou. O parlamentar, 
que evitou responder se vai 
concorrer à reeleição para o 
comando da Câmara, disse que 
está à disposição da nova equi-
pe, como parlamentar e cidadão.

Já o presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, lembrou que 
a tramitação de uma proposta 
de emenda à Constituição não 
é simples. Como o decreto de 
intervenção no Rio impede a 
votação de mudanças constitu-
cionais, seria necessário que o 
presidente Temer suspendes-
se o ato. Além disso, o texto 
precisa ser aprovado em dois 
turnos no plenário da Câmara 
para só então ser apreciada 
pelos senadores (ABr).


