
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta a segunda-feira,
02 a 05 de novembro

de 2018

Ano XVI – Nº 3.744

BOLSAS
O Ibovespa: +1,14% Pontos: 
88.419,05 Máxima de +1,82% 
: 89.017 pontos Mínima de 
-0,38% : 87.094 pontos Volume: 
R$ 18,52 bilhões Variação em 
2018: 15,73% Variação no mês: 
1,14% Dow Jones: +1,06% Pon-
tos: 25.380,74 Nasdaq: +1,75% 
Pontos: 7.434,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6974 Venda: R$ 3,6979 
Variação: -0,82% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,77 Venda: R$ 3,87 
Variação: -0,68% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6968 Venda: R$ 
3,6973 Variação: -0,55% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6670 
Venda: R$ 3,8400 Variação: 
-0,7% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% 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$ 1.238,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,94% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,500 
Variação: +0,35%.

Cotação: R$ 3,70500 Variação: 
-0,71% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1408 Venda: US$ 1,1409 
Variação: +0,87% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2160 Venda: R$ 
4,2180 Variação: -0,07% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2300 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: -0,39%.

Futuro: +1,16% Pontos: 88.720 
Máxima (pontos): 89.670 Míni-
ma (pontos): 87.670. Global 40 
Cotação: 866,226 centavos de 
dólar Variação: +0,12%.

“Os nossos amigos 
poderão não saber 
muitas coisas, mas 
sabem sempre o que 
fariam no nosso lugar”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

As exportações supe-
raram as importações 
em US$ 6,121 bilhões 

em outubro, informou o 
Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços 
(MDIC). Esse é o melhor 
superávit para o mês desde 
o início da série histórica, em 
1989. O resultado é 17,9% 
superior ao registrado em 
outubro do ano passado 
(US$ 5,193 bilhões). No mês 
passado, as exportações so-
maram US$ 22,226 bilhões, 
alta de 12,4% em relação a 
outubro do ano passado pelo 
critério da média diária. As 
importações totalizaram US$ 
16,105 bilhões, também com 
crescimento de 12,4% pela 
média diária.

 Balança comercial tem 
maior superávit da série 
histórica para outubro

Apesar do recorde em ou-
tubro, o superávit da balança 
comercial continua a cair no 
acumulado do ano. Nos dez 
primeiros meses de 2018, o 
país exportou US$ 47,721 bi-
lhões a mais do que importou, 
recuo de 18,4% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado (US$ 58,451 bilhões). 
A diminuição do saldo comer-
cial deve-se principalmente à 
recuperação das importações, 
que aumentaram 20,6% em 
relação aos dez primeiros 
meses de 2017 pelo critério da 
média diária, contra expansão 
de 8% das exportações pelo 
mesmo critério. Por causa da 
recuperação da produção e 
do consumo, as importações 
recuperaram-se em relação 

aos últimos anos.
No mês passado, o cresci-

mento das exportações foi 
puxado pelos produtos bási-
cos, cujas vendas subiram 26% 
em relação a outubro de 2017. 
As exportações de semimanu-
faturados aumentaram 3%; e 
as vendas de produtos manu-
faturados, 5,5%. A alta das 
importações foi impulsionada 
pela compra de combustíveis 
e lubrifi cantes, que cresceram 
24,2%; de bens intermediários 
(11,2%); de bens de capital, 
máquinas e equipamentos usa-
dos na produção, com alta de 
11,1%, e de bens de consumo 
(7,8%).

No ano passado, a balança 
comercial teve saldo positivo 
de US$ 67 bilhões, o melhor 

No mês passado, o crescimento das exportações foi puxado pelos produtos básicos,

cujas vendas subiram 26% em relação a outubro de 2017.

resultado da série histórica. 
O MDIC mantém a estimativa 
de que o superávit fechará 
2018 em torno de US$ 50 bi-
lhões. O mercado fi nanceiro 
tem projeções mais otimistas. 
Segundo o boletim Focus, 

pesquisa semanal com insti-
tuições fi nanceiras divulgada 
pelo Banco Central, a balança 
comercial encerrará o ano com 
superávit de US$ 56 bilhões. O 
resultado está em linha com as 
estimativas ofi ciais do Banco 

Central (BC). No último Re-
latório de Infl ação, divulgado 
em setembro, o BC prevê su-
perávit de US$ 55,3 bilhões, 
com exportações de US$ 231 
bilhões e importações de US$ 
175,7 bilhões (ABr).

A produção industrial bra-
sileira fechou setembro com 
retração de 1,8% frente a 
agosto, na série com ajus-
te sazonal, registrando a 
terceira queda consecutiva 
e acumulando retração de 
2,7%. Apesar do recuo, no ano 
a produção industrial ainda 
registra crescimento de 1,9%, 
assim como no resultado 
acumulado dos últimos doze 
meses: expansão de 2,7%. Os 
dados fazem parte da pesqui-
sa que o IBGE divulgou na 
quinta-feira (1º).

No confronto com setembro 
do ano passado, a indústria 
caiu 2,0%, primeiro resultado 
negativo nesta comparação, 
após três altas consecutivas, 
que refl ete resultados negati-
vos em todas as quatro grandes 
categorias e em 16 dos 26 
ramos industriais envolvidos 
na pesquisa. Ao comentar a 
retração da indústria, o gerente 

A queda foi atribuida à redução nas exportações de veículos

e ao ambiente de incerteza política e econômica.

As reformas em curso aju-
darão a melhorar ainda mais 
o ambiente de negócios no 
Brasil, disseram os secretários 
da Receita, Jorge Rachid, e da 
Produtividade, João Manoel 
Pinho. Ao comentarem o re-
latório do Banco Mundial, que 
apontou melhoria na facilidade 
de fazer negócios no país, eles 
defenderam a necessidade de 
aprovação de medidas para 
desburocratizar a abertura e o 
funcionamento de empresas.

De acordo com o relatório 
Doing Business 2019, que 
classifi ca 190 países conforme 
a simplicidade do ambiente de 
negócios, o Brasil passou da 
125ª para a 109ª posição. Essa 
foi a maior melhora, de um ano 
para outro, na América Latina e 
o 12º maior avanço entre todos 
os países pesquisados. Segundo 
Pinho, a aprovação do cadastro 
positivo, da duplicata eletrônica 
e do projeto que moderniza a 
recuperação judicial ajudarão o 
país a subir mais posições nos 
próximos anos. Rachid citou 
duas mudanças já em vigor que 
serão captadas nos levantamen-
tos dos próximos anos: o eSocial 
e a diminuição de obrigações 

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.

O ministro da Ciência e Tec-
nologia, Gilberto Kassab, se 
manifestou contrário à possibili-
dade de uma eventual extinção 
da Telebras, proposta que está 
sendo discutida pela equipe 
de governo de Jair Bolsonaro. 
“Se me ouvirem, vou mostrar a 
importância que a empresa tem 
para o Brasil. E como este será 
um governo bem-intencionado, 
vai entender que o serviço que 
a Telebras está prestando, ne-
nhuma outra instituição pública 
prestará”, disse, referindo-se 
aos ganhos que a empresa esta-
tal passará a aferir com a gestão 
do Satélite Geoestacionário, 
lançado em maio de 2017, após 
o Tesouro investir quase R$ 3 
bilhões no projeto.

“Custo este que agora será 
recuperado com as receitas que 
a empresa vai ter”, acrescentou 
Kassab, ao participar, em Bra-
sília, da comemoração pelos 
21 anos da Anatel. “Teremos 
serviços na Saúde, Educação, 
Agricultura, em todos os cantos 
do país. E ninguém [além da 

Renegociação do Fies
Podem ser renegociados os con-

tratos com atraso no pagamento de 
pelo menos 90 dias, e ainda tiverem 
no período de amortização, e não 
tenham sido alvo de ação judicial 
pelo agente fi nanceiro. A medida 
vale para os contratos concedidos 
até o segundo semestre de 2017. A 
medida poderá benefi ciar 500 mil 
estudantes. A dívida total desses 
alunos chega a R$ 10 bilhões.

A magistrada também é 

maratonista aquática.

Futuro “superministro” da 
Justiça e da Segurança Pública 
no governo de Jair Bolsonaro, o 
agora ex-juiz Sérgio Moro será 
substituído interinamente na 
13ª Vara da Justiça Federal, 
em Curitiba, pela magistrada 
Gabriela Hardt.

Enquanto o TRF-4 não defi ne 
o substituto defi nitivo de Moro, 
Hardt fi cará responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato, incluindo o interrogatório 
do ex-presidente Lula no caso 
do sítio de Atibaia, marcado para 
dia 14 deste mês. A juíza é para-
naense de Curitiba e se formou 
em direito pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
Após ter prestado concurso 
para a Justiça Federal, em 2007, 
foi nomeada, em 2009, como 
juíza em Paranaguá.

Em 2014, virou juíza subs-
tituta na 13ª Vara Federal, 
assumindo o posto de Moro em 
seus períodos de férias. Hardt 
também é maratonista aquática 
e aprendeu a nadar em um clube 
de funcionários da Petrobras, 
onde seu pai trabalhou por duas 
décadas, segundo reportagem 
da revista ‘piauí’.

Brasília - O ministro da Segu-
rança Pública, Raul Jungmann, 
afi rmou considerar “um ganho” 
ter o juiz Sérgio Moro no Exe-
cutivo. O juiz aceitou o convite 
feito pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro para comandar um 
superministério da Justiça, 
abarcando também a área da 
Segurança Pública. “Liguei 
para o Sérgio Moro, com quem 
converso com alguma regula-
ridade por causa das nossas 
funções, para dar parabéns pela 
indicação. Acho que é alguém 
que tem toda a autoridade e 
legitimidade para ser ministro 
da Justiça”, afi rmou Jungmann.

Ele afi rmou que Moro de-
verá vir a Brasília na próxima 
semana para se reunir com 
integrantes da pasta e iniciar 
uma transição. “Disse a ele que 
estamos dispostos a dar o máxi-
mo de informação sobre tudo o 
que ele necessitar e para que ele 
tenha um ótimo desempenho, 
que é o que desejamos. (...) Eu 
vou ajudar no que puder”. Ao 
aceitar o convite, Moro afi rmou 
que terá uma “forte agenda 
anticorrupção e anticrime”. 
“Quanto a uma cruzada contra 
a corrupção e o crime, só tenho 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.
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Produção industrial cai pelo 3º mês, 
mas acumulado é positivo em 1,9%

ralisações ou férias coletivas no 
mês”. O IBGE destacou o setor 
de bens de consumo duráveis 
que, ao recuar 5,5%, mostrou 
a queda mais acentuada em 
setembro, infl uenciada pela 
menor produção de automó-
veis, que manteve-se em queda 
acumulando perda de -6,4% 
desde julho. 

Entre os nove ramos que 
ampliaram a produção em se-
tembro, o mais relevante para 
a média global foi  metalurgia, 
que avançou 5,4% após mostrar 
variação negativa de 0,2% em 
agosto. Apesar da queda de 
1,8% da atividade industrial em 
setembro, o parque fabril do 
país fechou o período janeiro/
setembro com crescimento de 
1,9% frente a igual período de 
2017, com resultados positivos 
nas quatro grandes categorias 
econômicas, 16 dos 26 ramos, 
43 dos 79 grupos e 51,8% dos 
805 produtos (ABr).

da pesquisa, André Macedo, 
atribuiu a queda à redução nas 
exportações de veículos e ao 
ambiente de incerteza política 
e econômica.

“A redução nas exportações 
de veículos e um ambiente de 

incerteza política e econômi-
ca  freiam o investimento do 
empresário e as decisões do 
consumidor brasileiro”, disse. 
Destacou que a pesquisa veri-
fi cou “um grande número de 
fábricas de automóveis com pa-

Gabriela Hardt, substituta 
de Moro em Curitiba

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro disse que o juiz Sérgio 
Moro terá “total liberdade” 
e “meios” para escolher sua 
equipe, inclusive o nome para 
comandar a Polícia Federal. 
Segundo ele, Moro participará 
do governo de transição, mas 
antes vai tirar férias. “Quem 
ganha é o governo Bolsonaro. 
Quem ganha é o Brasil”, disse 
o presidente. O superministé-
rio da Justiça deverá englobar 
as áreas de Segurança Públi-
ca, Controladoria-Geral da 
União e Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(ANSA/ABr).

Jungmann: é ‘um ganho’ ter 
Sérgio Moro no Executivo

a aplaudir. É tudo o que eu 
quero”, disse Jungmann.

Questionado sobre se con-
corda com a junção dos minis-
térios da Justiça e da Segurança 
Pública, Jungmann afi rmou que 
gostaria que a sua pasta fosse 
mantida, mas ponderou que o 
novo governo tem legitimidade 
democrática para defi nir a es-
trutura do sua administração. 
“Espero e faço votos para que 
tenha sucesso. Se vai ser um 
retrocesso ou não, depende 
sobretudo do que se fi zer e do 
que se tem”, disse.  “Agora a 
segurança pública tem rumo 
no Brasil”, completou (AE).

Reformas ajudam a melhorar 
‘ambiente’ de negócios

acessórias em diversos estados. 
“Essas modernizações não en-
traram na pesquisa deste ano, 
mas certamente se refl etirão 
em melhorias das posições nos 
próximos relatórios”, explicou.

Dos 11 indicadores pesqui-
sados pelo Banco Mundial, o 
Brasil apresentou melhoria 
em quatro: custos e despachos 
aduaneiros para importação; 
tempo de abertura de empresas; 
rapidez na obtenção de crédito; 
confi abilidade e custo de energia 
elétrica. Os principais avanços 
foram registrados em impor-
tação, onde o Brasil passou da 
posição 139 para 106, e abertura 
de empresas, na qual o país subiu 
da posição 176 para 140 (ABr).

Gilberto Kassab defende 
manutenção da Telebras

Eletrobras] está habilitado a 
fazê-los em curtíssimo prazo”, 
acrescentou.

Presente ao evento da Anatel, 
o presidente da Telebras, Jar-
bas José Valente, disse ainda 
não ter sido consultado por 
qualquer membro da equipe 
do futuro governo. Para ele, a 
estatal é estratégica por auxi-
liar na integração do país por 
meio das telecomunicações. 
“Para mim, a Telebras é uma 
empresa de Estado, estratégica 
para o governo. Do ponto de 
vista de operar um equipamen-
to importantíssimo e de levar 
serviços como a banda larga 
para localidades rurais, o que 
muda o país”, afi rmou Valente.

Ele lembrou que a empresa 
também oferece ao Estado um 
serviço seguro de comunica-
ções e conta com uma ampla 
rede de fi bra óticas. Valente 
acredita que, já na próxima 
semana, terá oportunidade de 
apresentar aos integrantes da 
equipe de transição os projetos 
da estatal (ABr).


