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BOLSAS
O Ibovespa: +1,16% Pontos: 
97.677,19 Máxima de +1,16% 
: 97.677 pontos Mínima es-
tável: 96.558 pontos Volume: 
R$ 15,01 bilhões Variação em 
2019: 11,14% Variação no mês: 
11,14% Dow Jones: -0,17% 
(às 18h30) Pontos: 24.533,47 
Nasdaq: +0,46% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7704 Venda: R$ 3,7709 
Variação: +0,23% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,84 Venda: R$ 3,94 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7809 Venda: R$ 
3,7815 Variação: -0,47% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7430 
Venda: R$ 3,9170 Variação: 
+0,26% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.279,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: -0,32%.

ro) Cotação: R$ 3,7730 Variação: 
+0,15% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1306  Venda: US$ 1,1307  
Variação: -0,65% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2550 Venda: R$ 
4,2570 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2130 Ven-
da: R$ 4,4270 Variação: -0,52%.

Pontos: 7.057,75 Ibovespa 
Futuro: +1,17% Pontos: 97.900 
Máxima (pontos): 97.900 Míni-
ma (pontos): 96.615. Global 40 
Cotação: 828,193 centavos de 
dólar Variação: -0,7%.

“Nem sempre podemos 
construir o futuro para 
nossa juventude, mas 
podemos construir 
nossa juventude para o 
futuro”. 
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unido

Carentes de políticas 
públicas que reduzam 
vulnerabilidades, os 

jovens de países em de-
senvolvimento enfrentam 
dificuldades em concluir 
a escola e conseguir o pri-
meiro emprego. De cada dez 
jovens de 15 a 24 anos em 
países emergentes, dois não 
estudam nem trabalham, 
segundo levantamento di-
vulgado nesta semana pelo 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). A proporção 
é o dobro da observada em 
economias avançadas, onde 
10% da população nessa fai-
xa de idade estão na mesma 
condição. 

Segundo o FMI, a ausência 
dos jovens das escolas e do 
mercado de trabalho tem um 

Dois em cada dez jovens 
de países emergentes não 
trabalham nem estudam

efeito perverso no médio e no 
longo prazo, ao aumentar os 
conflitos sociais e reduzir o 
potencial de crescimento da 
economia. De acordo com o 
relatório, a alta proporção 
de jovens sem estudar e tra-
balhar tem um efeito ainda 
mais perverso nos países 
em desenvolvimento. Isso 
porque as economias emer-
gentes dependem da entrada 
de jovens no mercado de 
trabalho para acelerarem o 
crescimento. 

A proporção de pessoas de 
18 a 24 anos nos países em 
desenvolvimento chega a um 
terço da população em idade 
ativa (que pode trabalhar), 
contra 15% nos países desen-
volvidos. Para o FMI, a melho-
ria da educação é importante, 

mas não basta para aumentar 
a participação de jovens no 
mercado de trabalho. Apenas 
o investimento em ensino, 
aponta o relatório, levaria à 
existência de muitos jovens 
bem educados com dificulda-
des em encontrar emprego 
em economias emergentes e 
em desenvolvimento.

O FMI sugere três ações 
para diminuir a geração do 
Brasil. Em primeiro lugar, o 
fundo recomenda a adoção 
de medidas que reduzam a 
desigualdade entre gêneros 
no mercado de trabalho. O do-
cumento recomenda medidas 
de combate à discriminação 
contra mulheres no mercado 
de trabalho para aumentar a 
inserção das jovens na eco-
nomia formal.

A ausência dos jovens nas escolas e no mercado de trabalho aumenta os confl itos

sociais e reduz o potencial de crescimento da economia.

Em segundo lugar, o FMI 
sugere a desregulamentação 
do mercado de trabalho para 
aumentar a contratação de jo-
vens; diminuir as indenizações 
por demissões e estabelecer um 
salário mínimo não muito alto 
em relação ao salário médio. 

De acordo com o FMI, nas 
províncias da Indonésia que 
aumentaram o salário mínimo 
menos que outras, o desempre-
go entre os jovens caiu entre 1 
e 1,5 ponto percentual. A última 
medida recomendada pelo FMI 
é a abertura da economia em 

países emergentes. Jovens 
com acesso a capital e a cré-
dito podem ter a abertura do 
próprio negócio facilitada. 
Essa política aumentaria a 
taxa de participação de ho-
mens jovens no mercado de 
trabalho em até 5% (ABr).

UE defende eleições 
livres e confi áveis
na Venezuela

A União Europeia defendeu 
a realização na Venezuela de 
novas “eleições livres e confi á-
veis”, de acordo com a ordem 
constitucional, para restabele-
cer a democracia no país. Em 
comunicado, o bloco apelou 
para que a população seja ou-
vida, jamais ignorada. Também 
reitera apoio ao Parlamento e 
à interinidade do presidente 
Juan Guaidó.

“O povo da Venezuela exigiu 
maciçamente a democracia 
e a possibilidade de decidir 
livremente sobre seu próprio 
destino. Essas vozes não 
podem ser ignoradas”, diz o 
texto. “A UE faz um apelo 
urgente ao início imediato 
de um processo político que 
conduza a eleições livres e 
confi áveis, de acordo com a 
ordem constitucional”.

No comunicado, a UE reitera 
o apoio à interinidade de Guai-
dó e da Assembleia Nacional 
Constituinte. “Os direitos civis, 
a liberdade e a segurança de to-
dos os membros da Assembleia 
Nacional, incluindo o seu pre-
sidente, Juan Guaidó, devem 
ser plenamente respeitados” 
(ABr).

O presidente em exercício, 
general Hamilton Mourão, disse 
que “por enquanto” não há pla-
nos de privatizar a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos 
(ECT). Mais cedo, ele participou 
de evento sobre os 356 anos 
dos Correios e homenagem ao 
Dia do Carteiro. “Por enquanto, 
não”, respondeu Mourão ao ser 
questionado sobre a possbilidade 
de privatização dos Correios.

Em outubro, durante a 
campanha eleitoral, o então 
candidato Jair Bolsonaro sina-
lizou que a empresa poderia ser 
privatizada devido aos prejuí-
zos. “Seu fundo de pensão foi 
implodido pela administração 
petista, diferentemente do pas-
sado. Então, os Correios, tendo 
em vista não fazer um trabalho 
daquele que nós poderíamos 
estar recebendo, pode entrar 
nesse radar da privatização”.

Em dezembro, o tentente-
-coronel da reserva e astro-

Presidente da República

em exercício,

general Hamilton Mourão.

França e Reino Unido não reconhecem mais

a legitimidade de Maduro.

Após a onda de reconheci-
mentos do autoproclamado 
presidente Juan Guaidó, Rússia 
e Turquia saíram em defesa do 
regime de Nicolás Maduro.

Os dois países são os prin-
cipais aliados do chavismo e 
prometeram investir na Vene-
zuela para ajudar a tirar o país 
da crise. Segundo o Ministério 
das Relações Exteriores russo, 
a autoproclamação de Guaidó, 
reconhecida pelos Estados Uni-
dos, pelo Canadá, pela maior 
parte da América Latina e pela 
União Europeia, é um “caminho 
rumo à ilegalidade e a um banho 
de sangue”.

“Os venezuelanos têm direito 
de determinar o próprio futuro. 
Uma interferência externa, 
ainda mais neste momento, é 
inaceitável”, diz uma nota da 
pasta. O presidente Vladimir 
Putin ainda telefonou para 
Maduro e garantiu que “apoia 
as legítimas autoridades da 

Eleito pela terceira vez con-
secutiva deputado federal pelo 
Psol do Rio de Janeiro, Jean 
Wyllys afi rmou na quinta-feira 
(24), em entrevista à Folha de 
S.Paulo, que abrirá mão do novo 
mandato e deixará o Brasil. 
Desde o assassinato da verea-
dora Marielle Franco, em março 
do ano passado, o parlamentar 
vive sob escolta policial. 

Com o aumento das ameaças 
de morte contra ele, Wyllys, 
que está fora do país de férias, 
revelou que não pretende vol-
tar, que se dedicará à carreira 
acadêmica e que abandonará 
a vida pública. Primeiro parla-

mentar assumidamente gay no 
Congresso Nacional, Wyllys se 
tornou um dos principais alvos 
de grupos conservadores nas 
redes sociais. 

Diversas fake news já foram 
divulgadas a seu respeito, e o 
deputado já venceu ao menos 
cinco processos por injúria, ca-
lúnia e difamação. Justifi cando 
a sua decisão, o parlamentar 
disse: “O [ex-presidente do 
Uruguai] Pepe Mujica, quando 
soube que eu estava ameaça-
do de morte, falou para mim: 
‘Rapaz, se cuide. Os mártires 
não são heróis’. E é isso: eu não 
quero me sacrifi car” (ANSA).

Jean Wyllys abre mão do novo mandato.
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O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), 
reconheceu a situação de 
emergência em 23 municípios 
dos estados do Amazonas, 
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo. Com a 
medida os entes já podem 
solicitar ajuda emergencial e 
recursos da União. A situação 
de emergência abrange sete 
cidades do Rio Grande do Sul 
atingidas pelas fortes chuvas 
que causaram danos físicos 
e econômicos na região: Ale-
grete, Quaraí e Rosário do Sul 
(chuvas intensas); Dom Pedri-
to e São Francisco de Assis (en-
xurradas); Gentil (Granizo); e 
Uruguaiana (Vendaval).

O ministro do MDR, Gustavo 
Canuto, anunciou o repasse de 
R$ 4,5 milhões para 18 cida-
des gaúchas que decretaram 
situação de emergência em 
função de danos causados por 
chuvas intensas no estado. 
Cada município receberá cer-
ca de R$ 250 mil. Na Bahia, 
os municípios atingidos pelas 
chuvas intensas foram Ilhéus, 

Governo federal reconhece situação de emergência

em 23 municípios.

Tânia Rêgo/ABr
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Pesquisas e Negociações
Ao lado do presidente do Ins-

tituto Novartis, James Bradner, o 
governador João Doria anunciou a 
possibilidade da empresa realizar 
ações de desenvolvimento de 
pesquisas em parceria com o Ins-
tituto Butantan e a USP. Também 
publicou um vídeo com Anderson 
Tanoto, do grupo indonésio Royal 
Golden Eagle, citando que a 
companhia pretende multiplicar 
os investimentos em São Paulo e 
gerar 7 mil novos empregados nos 
próximos 2 anos e meio.

Rússia, Turquia e China saem em 
defesa de Nicolás Maduro

“Todas as partes envolvidas 
devem permanecer racionais 
e equilibradas e buscar uma 
solução política, no âmbito da 
Constituição”, disse a porta-
-voz do Ministério das Relações 
Exteriores de Pequim, Hua 
Chunying.

Embora as instituições eu-
ropeias tenham demonstrado 
apoio a Guaidó, os países-
-membros ainda não se pro-
nunciaram individualmente 
de forma unânime. França e 
Reino Unido, por exemplo, não 
reconhecem mais a legitimida-
de de Maduro, porém a Itália 
preferiu ser mais diplomática.     
“Estamos próximos ao povo 
venezuelano e à coletividade 
italiana no país. Desejo um 
percurso democrático e que 
respeite a liberdade de expres-
são e a vontade popular”, disse 
o primeiro-ministro Giuseppe 
Conte, sem declarar apoio ex-
plícito a Guaidó (ANSA).

Venezuela”. Já o presidente 
da Turquia, Tayyip Erdogan, 
chamou Maduro de “irmão” e 
pediu para ele “resistir”. 

“Opomo-nos a qualquer ten-
tativa de golpe de Estado, sem 
distinções”, afi rmou, fazendo 
referência também ao movi-

mento que tentou derrubá-lo, 
em julho de 2016, e que levou 
a um recrudescimento do 
regime em Ancara.  A China, 
por sua vez, pediu para os Es-
tados Unidos não interferirem 
na situação venezuelana, mas 
manteve uma postura ambígua. 

Jean Wyllys desiste de 
mandato e deixa o Brasil

Governo decreta situação de 
emergência em 23 municípios

Jequié e Jucuruçu. O município 
de Mucuri atingido por erosão 
costeira e o de Remanso que 
sofre com a estiagem. Manaus 
foi enquadrada em outro tipo 
de desastre natural, por um 
incêndio. O município paulista 
de Tejupá foi enquadrado por 
colapso de edifi cações.

O longo período de estiagem 
também atinge a população de 
quatro municípios mineiros: 
Carbonita, Januária, Juramen-
to e Matias Cardoso. O mesmo 

fenômeno acontece em Am-
paro de São Francisco (CE). 
Já a seca severa afetou Itatira 
(CE), Carira (SE) e Tobias 
Barreto (SE). De acordo com 
o ministério, para receber au-
xílio da Defesa Civil Nacional, 
estados e municípios precisam 
obter o reconhecimento federal 
de situação de emergência ou 
calamidade pública. O reco-
nhecimento federal permite 
o acesso das cidades afetadas 
por desastres naturais (ABr).

Mourão descarta “por enquanto” 
privatização dos Correios

nauta Marcos Pontes, antes 
de assumir o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações, pasta à qual a 
emprresa é vinculada, disse que 
a privatização dos Correios não 
estava na pauta de discussão.

Ao participar da cerimônia na 
Universidade dos Correios, em 
Brasília, na quinta-feira (24), 
Mourão prestigiou a comemo-
ração dos 356 anos da empresa 
e o Dia do Carteiro (ABr).


