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O sucesso é um 
professor perverso.
Ele seduz as 
pessoas inteligentes 
e as faz pensar que 
jamais vão cair.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft
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A geração de empregos 
com carteira assinada 
em junho veio dos 

pequenos negócios, pela 
quinta vez seguida neste ano. 
A análise feita pelo Sebrae a 
partir de dados do Ministério 
da Economia, mostra que 
foram criados 52,7 mil postos 
de trabalho no segmento. O 
número de empregos criados 
pelas micro e pequenas em-
presas em junho registrou o 
melhor resultado para o mês 
nos últimos cinco anos.

As médias e grandes cor-
porações, pela segunda vez 
consecutiva, mais demitiram 
do que contrataram, regis-
trando saldo negativo de 4,8 
mil empregos. Ao se agregar 

Pequenos negócios sustentam 
geração de emprego pelo 
quinto mês no país

o resultado da Administração 
Pública a esses saldo, no total 
foram gerados no país 48.436 
postos de trabalho no país.

No primeiro semestre de 
2019, os pequenos negócios 
respondem por 387,3 mil em-
pregos, 70 vezes maior que o 
saldo de empregos gerados pe-
las médias e grandes empresas 
(5,5 mil).

No primeiro semestre, foram 
os pequenos negócios do setor 
de serviços que sustentaram a 
geração de empregos no país, 
respondendo pela criação de 
213,8 mil postos de trabalho, 
55,2% do total. Os pequenos 
negócios da indústria de trans-
formação assumiram a segunda 
posição, com criação de 56,6 

mil empregos, seguidos pelas 
micro e pequenas empresas da 
agropecuária (+54 mil empre-
gos). Já os pequenos negócios 
que atuam no comércio regis-
traram, no primeiro semestre 
de 2019, demissão líquida de 
quase 50 mil trabalhadores.

No primeiro semestre, o co-
mércio foi o único a registrar 
saldo negativo, ao se considerar 
todos os portes de empresas, 
chegando a 88,7 mil, na compa-
ração com o primeiro semestre 
de 2018. O subsecretário de 
Relações de Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Matheus 
Stivali, avaliou que retração do 
emprego no comércio é refl exo 
da atividade econômica em 
recuperação. “O comércio em-

O número de empregos criados pelas micro e pequenas empresas em junho registrou o melhor 

resultado para o mês nos últimos cinco anos.

Dívida com o Fies
O MEC prorrogou para o dia 10 

de outubro o prazo para renegocia-
ção de dívida do Fies. Para pedir a 
renegociação, os estudantes pre-
cisam ter fi rmado o contrato com 
o Fies até o segundo semestre de 
2017; estar com as parcelas atra-
sadas em, no mínimo, 90 dias; e ter 
contratos em fase de amortização. 
Mais de 500 mil alunos estão com 
os contratos de fi nanciamento na 
fase de amortização e com atraso 
no pagamento das prestações.

O Paraguai enfrenta uma 
grave crise política que ame-
aça o governo do presidente 
Mario Abdo Benítez. O motivo 
da tensão é a Usina Hidrelé-
trica binacional de Itaipu, na 
fronteira com o Brasil. Os dois 
países assinaram um acordo 
em 24 de maio no qual o Brasil 
tenta resolver um problema de 
desequilíbrio praticado há anos 
pelo Paraguai, que se aproveita 
da energia excedente da usina 
e paga menos pela eletricidade 
gerada em Itaipu.

Pelo texto, o Paraguai se 
comprometeu a equilibrar a 

O custo da energia no Brasil chega a ser o dobro

do cobrado no Paraguai.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (30), em Brasília, 
que vai respeitar a Lei da Anis-
tia de 1979 e não pretende “me-
xer no passado”. Perguntado 
por jornalistas se vai contestar 
a versão ofi cial da Comissão Na-
cional da Verdade (CNV) sobre 
a morte do advogado Fernando 
Santa Cruz, pai do presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa 
Cruz, Bolsonaro questionou o 
trabalho realizado pelo grupo.

“Você acredita em Comis-
são da Verdade? Foram sete 
pessoas indicadas pela Dilma 
[Rousseff, ex-presidente, que 
também foi presa durante 
a ditadura militar]. Não é 

Bolsonaro ‘não vai mexer no 

passado’ mas questiona CNV.

Um grupo de cientistas, com a 
ajuda do satélite Tess, “caçador 
de planetas” da Agência Espa-
cial Norte-Americana (Nasa), 
descobriu três novos planetas 
considerados os menores já en-
contrados fora do Sistema Solar. O 
novo trio de planetas se encontra 
no sistema que recebeu o nome 
“TOI-2070”. A descoberta foi 
publicada na revista Nature As-
tronomy na segunda-feira (29).

Um dos corpos celestes é 
parecido com a Terra, com 
uma superfície rochosa, e foi 
batizado como planeta “B”. Já 
os outros dois, chamados de 
planetas “C” e “D”, têm metade 
do tamanho de Netuno. Todos 
eles estão entre os menores 
planetas e mais próximos do 

Sistema Solar já identifi cados. 
O estudo ainda revela que o trio 
está localizado a 73 anos-luz 
de distância. Os pesquisadores 
não excluem a possibilidade de 
que o sistema também possa 
hospedar outros planetas mais 
distantes e “habitáveis”.

“O TOI-270 é uma verdadeira 
Disneylândia para a ciência de 
exoplanetas e um dos principais 
sistemas já descobertos pelo 
Tess”, afi rmou Günther. Segun-
do os cientistas, isso permitirá 
que futuras observações, como 
as programadas para 2020 com o 
telescópio espacial James Webb, 
da Nasa, investiguem facilmente 
as várias propriedades dos três 
planetas, como a massa e a com-
posição atmosférica (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Em junho, a indústria bra-
sileira de máquinas e equipa-
mentos teve queda nas vendas 
de 6,1% na comparação com o 
mês anterior e recuo de 12,1% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado, informou ontem 
(30) a Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). O 
resultado de junho infl uenciou 
na taxa de crescimento acu-
mulada do ano, que passou de 
7,5% (entre janeiro e maio) a 
3,6% de crescimento (entre 
janeiro e junho). 

As vendas para o mercado 
externo registraram retração 
pelo terceiro mês consecutivo, 
com desempenho negativo de 
8% na comparação com maio. 
Na comparação a junho do ano 
passado, a queda foi de 22,5%, 
acumulando US$ 681 milhões. 
Grande parte disso se deve à 
crise na Argentina, que era o 

Houve um desaquecimento das atividades no setor.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, si-
nalizou ontem (30) que está 
aberto para fi rmar um acordo 
de livre comércio com o Brasil. 
Aos repórteres na Casa Branca, 
em Washington, o magnata 
republicano afi rmou que tem 
um bom relacionamento com 
o país sul-americano e com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Além disso, Trump destacou 
que o chefe de Estado brasileiro 
é um “grande cavalheiro”.

“Tenho um ótimo relacio-
namento com o Brasil. Tenho 
um relacionamento fantástico 
com o presidente. Acho que 
ele está fazendo um ótimo tra-
balho. Vamos trabalhar em um 
acordo de livre comércio com 
o Brasil. O Brasil é um grande 
parceiro comercial”, disse o 
norte-americano. 

Trump, afi rmou que não sabia 

sobre a indicação de Eduardo 
Bolsonaro como embaixador 
do Brasil em Washington, mas 
elogiou a escolha feita. “Eu 
não acho que seja nepotismo, 
porque seu fi lho ajudou muito 
na campanha, seu fi lho é ex-
traordinário. Acho que é uma 
grande indicação, eu não sabia 
disso”, afi rmou Trump, ao ser 
questionado pela jornalista 
Raquel Krahenbühl, da Globo 
News, em coletiva de imprensa.

“Eu conheço o fi lho dele, 
acho o fi lho dele extraordi-
nário, é um jovem brilhante 
e incrível. Eu conheço o fi lho 
dele, provavelmente é por esse 
motivo que eles fi zeram isso”, 
declarou o presidente dos 
EUA. O governo Bolsonaro já 
submeteu aos Estados Unidos 
a indicação de Eduardo, que 
também precisará passar por 
sabatina no Senado (ANSA).

Caio Coronel/Divulgação Itaipu
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prega pessoas de qualifi cação 
média e é onde mais a crise 
econômica é sentida”, disse.

A maior parte das contra-
tações com carteira assinada 
aconteceram entre as MPE 

do estado de São Paulo, com 
a criação de 15,2 mil postos, 
seguido das empresas de Minas 
Gerais (mais 14 mil empregos). 
Isso fez com que o Sudeste as-
sumisse a liderança na criação 

de vagas de trabalho no mês 
de junho (mais 33 mil em-
pregos), sendo seguido pelos 
pequenos negócios da região 
Centro-Oeste (mais 11,6 mil 
vagas) (ABr).

Setor de máquinas e equipamentos 
teve queda de 12,1% em junho

ção com junho de 2018. Neste 
ano, até o mês de maio, o setor 
vinha registrando aumento no 
número de contratações, mas 
em junho houve uma pequena 
redução, resultado, segundo a 
associação, de um desaqueci-
mento das atividades do setor. 
O setor fabricante de máquinas 
e equipamentos conta atual-
mente com 307.526 pessoas 
ocupadas.

O diretor da Abimaq, Mario 
Bernardini, disse que o governo 
precisa estimular a economia 
brasileira e retomar o crescimen-
to, recuperando os investimen-
tos. “O crescimento econômico 
e retomada do crescimento é 
prioridade número um desse 
país, mais do que as reformas. 
As reformas são meio importante 
para fazerem efeito a médio e 
longo prazo. O que tem que 
fazer a curto prazo é recuperar 
os investimentos” (ABr).

segundo maior cliente do Bra-
sil, atrás dos Estados Unidos, 
e que reduziu as compras de 
máquinas e equipamentos em 
cerca de 50%. O setor também 
registrou queda de 2,9% na 
importação na comparação 

com maio. No entanto, na com-
paração anual, a importação 
cresceu 20,5%. 

Com relação aos empregos, o 
mês de junho apresentou queda 
de 0,4% em relação a maio e 
aumento de 4,2% na compara-

Trump elogia Bolsonaro 
e quer acordo com Brasil

Cientistas descobrem 3 novos 
planetas fora do Sistema Solar

ANSA

Itaipu ameaça estabilidade 
do governo do Paraguai

situação até 2022, adquirindo 
uma potência de 9,6% maior 
para este ano e de 12% maior em 
2020, 2021 e 2022. Atualmente, 
o Paraguai compra 61% menos 
do que deveria e se apropria da 
energia excedente, que é mais 
barata, para abastecer o mer-
cado interno e atrair indústrias 
e investimentos. Na prática, o 
consumidor brasileiro quem 
paga essa vantagem, pois o custo 
da energia no Brasil chega a ser 
o dobro do cobrado no Paraguai.

Nos últimos dias, quatro 
membros do governo para-
guaio renunciaram ao cargo: 
o embaixador no Brasil, Hugo 
Saguier; o ministro paraguaio 
das Relações Exteriores, Luis 
Alberto Castiglioni; o presiden-
te da Administração Nacional 
de Eletricidade (ANDE), Al-
cides Jiménez; e o titular da 
usina de Itaipu, José Roberto 
Alderete. Todos são contrários 
aos termos do acordo assinado 
com o Brasil. Já o presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
é favorável ao texto (ANSA).

Jair Bolsonaro: “pretendo 
respeitar a Lei da Anistia”

contestar. Se gastou mais de
R$ 5 bilhões, dinheiro público 
do povo que trabalha para dar 
para quem nunca trabalhou. 
Você acha justo que a gente 
tem que continuar? Eu não 
pretendo mexer no passado, 
eu pretendo respeitar a Lei da 
Anistia de 79”, disse.

Relatório da CNV aponta 
que o corpo de Fernando San-
ta Cruz foi transportado da 
chamada Casa da Morte, um 
centro clandestino de tortura 
e assassinato, localizado em 
Petrópolis, para a Usina Cam-
bahyba, no norte fl uminense, 
local onde teria sido incinerado. 
A informação estaria baseada 
no depoimento do ex-delegado 
do DOPS/ES, Cláudio Guerra. 
Segundo a CNV, Santa Cruz 
foi preso por agentes do DOI-
-CODI/RJ em 23 de fevereiro de 
1974, no Rio de Janeiro, mas os 
órgãos ofi ciais do regime não 
admitiram sua prisão alegando 
que o advogado estava foragido.

Bolsonaro afi rma que o mi-
litante de esquerda durante a 
ditadura militar (1964-1985) foi 
morto por integrantes da Ação 
Popular (AP), um grupo de luta 
armada contra o regime, e não 
pelas Forças Armadas (ABr).


