Liquidação de corretoras
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O Banco Central (BC) decretou
ontem (10) a liquidação extrajudicial de duas corretoras de câmbio,
a Torre, com sede em São Paulo, e a
JN-Maxi, de Salvador. As corretoras
foram liquidadas por “graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade” das
instituições. As operações da Torre
e da JN-Maxi representam, respectivamente, 0,0095% e 0,0068% do
movimento do mercado primário
de câmbio no Brasil.
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Bolsonaro pede confiança
a investidores e diz que
quer dividir riqueza
abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019, em São
Paulo, e afirmou que o país respeita contratos. “A confiança, a
responsabilidade, a retaguarda
jurídica, a garantia está acima
de tudo para nós, e dessa forma
é que queremos cativá-los”.
Ao lado de vários ministros, o
presidente destacou a atuação
e autonomia da sua equipe na
condução da política governamental e disse que “é bom
trabalhar com pessoas que
têm capacidade de antecipar
problemas”.
O presidente citou o estado
de Roraima e a produção de
arroz por fazendeiros, que
acontecia na Terra Indígena

O

Raposa Serra do Sol, antes de
sua demarcação em 2005. “Os
rizicultores queriam apenas 1%
daquela área para continuar
produzindo arroz, não conseguiram. Roraima hoje importa
arroz. Nós temos que fazer esse
casamento”, defendeu. Ao falar
sobre a Amazônia, Bolsonaro
destacou sua biodiversidade,
riquezas minerais e pontos
turísticos e disse que quer
explorá-las de forma sustentável. Para ele, entretanto, a
legislação é um entrave para
desenvolver o potencial de
muitas regiões.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que a
sociedade brasileira está tra-

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa do Fórum de Investimentos Brasil,
no WTC Events Center.

çando uma dinâmica de uma
sociedade aberta, com poderes independentes e usando
a democracia e os mercados
como guia. Destacou os acor-

Os contratos, que serão assinados em fevereiro, devem
gerar um investimento de R$ 1,5 bilhão.

cos foram arrematados. Para o
bloco C-M-541, com bônus de
assinatura mínimo de mais de
R$ 1,3 bilhão, um consórcio
liderado pela Total e pela QPI
e outro liderado pela Petrobras ofereceram mais de R$ 4

Safra de grãos deve
crescer 6,3% e
fechar com recorde

Arquivo/ABr

A safra deve ser 0,4% maior do que a estimada
na pesquisa de agosto.

A safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas
deve fechar 2019 em 240,7
milhões de toneladas, ou seja,
6,3% acima da produção do
ano passado. De acordo com
a previsão de setembro do
Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola, divulgada
ontem (10) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra deve ser
0,4% maior do que a estimada
na pesquisa de agosto.
Entre os produtos que devem puxar essa alta está o
milho, uma das três principais
lavouras de grãos do país, cuja
produção deve crescer 23,1%
de 2018 para 2019. Outros grãos
que deverão ter alta neste ano
são o algodão herbáceo (39%),
o feijão (2,9%), o sorgo (14,6%)

“O sucesso é um
professor perverso.
Ele seduz as pessoas
inteligentes e as faz
pensar que jamais
vão cair“.
Bill Gates (28.10.1955)
Fundador da Microsoft

Mínimo e arremataram o bloco.
Com a disputa, o primeiro setor
da Bacia de Campos, arrecadou
R$ 6,788 bilhões em bônus
de assinatura, um valor 331%
maior que o bônus de assinatura mínimo, chamado de ágio.
No segundo setor leiloado na
Bacia de Campos, a disputa foi
pelo bloco C-M-661, arrematado por um lance de R$ 1,115
bilhão oferecido pela Petronas.
A proposta garantiu um ágio de
545,37% no setor. O terceiro
setor leiloado, o SC-AUP4
também teve disputa por um
dos blocos, e o consórcio entre
a Shell, Chevron e QPI venceu
oferecendo R$ 550 milhões de
bônus de assinatura e 206 unidades de trabalho. Com ágio de
310%, o setor arrecadou quase
R$ 600 milhões em bônus de
assinatura (ABr).

e o trigo (3,1%). Por outro lado,
duas das principais lavouras
devem fechar o ano em queda:
soja (-4,3%) e arroz (-12%).
A área colhida de cereais,
leguminosas e oleaginosas foi
estimada em 63,1 milhões de
hectares, ou seja, 3,5% a mais
do que em 2018. Além dos
grãos, o IBGE estima a produção de outras lavouras importantes, como a cana-de-açúcar,
principal produto agrícola do
país, que deve fechar o ano
com queda de 1,2%, e o café,
que deverá ter queda de 16%.
Também devem ter quedas o
tomate (-2%), a batata-inglesa
(-0,3%) e a uva (-11%). Por outro lado, devem ter alta na safra
deste ano a banana (5,1%), a
laranja (6,3%) e a mandioca
(3,5%) (ABr).
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bilhões de bônus de assinatura.
Apesar do bônus oferecido
por Petrobras e Equinor terem
sido quase R$ 60 milhões maior,
a Total, a QPI e a Petronas incluíram mil unidades de trabalho a
mais no Programa Exploratório

CNC mantém previsão
de alta de 4,6% para
as vendas do varejo
A Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada ontem (10)
pelo IBGE, revela que, na passagem de julho para agosto, se
manteve estável o faturamento
real, isto é, já descontados
os efeitos sazonais, dos dez
segmentos que compõem o
comércio varejista ampliado.
No conceito restrito, que exclui
os segmentos de veículos e material de construção, houve alta
modesta no período (+0,1%).
A Confederação Nacional do
Comércio (CNC) mantém a
expectativa de elevação de
4,6% neste ano na comparação
com o ano anterior.
Mesmo com a estabilidade
mensal, o varejo ampliado completou seis meses sem registrar
retrações no volume de vendas.
Os destaques ficaram por conta
dos avanços alcançados pelas
lojas especializadas nas vendas
de equipamentos e materiais
de escritório, informática e
comunicação (+3,8%) e, principalmente, pelo desempenho
registrado pelos hiper e supermercados (+0,6) – maior
segmento do varejo brasileiro
em termos de faturamento.
O componente preço vem
cumprindo um papel relevante
no sentido de proporcionar
desempenhos positivos às
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A 16ª Rodada de Licitações
da ANP arrecadou, ontem (10),
R$ 8,915 bilhões em bônus de
assinatura. Foram arrematados
12 dos 36 blocos oferecidos
para exploração e produção
de petróleo e gás natural em
regime de concessão, sendo
dez na Bacia de Campos. Ao
todo, dez empresas diferentes
compuseram as propostas
vencedoras. O ágio acumulado
com as propostas apresentadas
foi de 322% para o bônus de
assinatura e de 390% para as
unidades de trabalho do programa exploratório mínimo.
Os contratos, que serão assinados em fevereiro, devem
gerar um investimento de R$
1,5 bilhão. Os blocos na Bacia
de Campos atraíram consórcios
e disputa de ofertas em alguns
casos. Ao todo, dez dos 13 blo-
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Rodada de licitação da ANP rende
R$ 8,9 bilhões em bônus de assinatura

O ramo de hiper e
supermercados foi o que mais
contribuiu (+2,4%) para o
resultado positivo.

vendas enquanto o mercado
de trabalho ainda não mostra
sinais de recuperação. Pelo
quinto mês seguido, houve
alta no volume de vendas do
varejo ampliado ante o mesmo
mês do ano anterior. Entretanto, o ritmo de expansão
foi bem mais modesto do que
na leitura anterior (+1,4% em
agosto ante +7,7% em julho).
Novamente o ramo de hiper e
supermercados foi o que mais
contribuiu (+2,4%) para o
resultado positivo.
Para o economista Fabio
Bentes, da Divisão Econômica
da CNC, a tendência é que
as vendas comecem a ganhar
fôlego com impacto positivo
sobre as vendas, esperado a
partir das medidas de estímulo
ao consumo. “Some-se a esse
cenário, a perspectiva de que,
diante do comportamento benigno da inflação, um novo piso
histórico para os juros básicos
(4,5% ao ano) seja testado
na expectativa de estimular
economia, também pela via do
crédito”, acrescentou (ABr).

dos comerciais, a aproximação do Brasil com diversos
países, o destravamento de
negócios, as privatizações, a
aprovação de reformas e as

mudanças no ambiente de
negócios com a desregulamentação, desestatização
e a alavancagem do crédito
privado (ABr).

Olga Tokarczuk e
Peter Handke vencem
Nobel de Literatura

ANSA

A Academia Sueca anunciou
ontem (10) a polonesa Olga
Tokarczuk e o austríaco Peter
Handke como vencedores do
prêmio Nobel de Literatura em
2018 e 2019, respectivamente.
Os ganhadores das duas edições da honraria foram divulgados juntos porque não houve
a premiação no ano passado.
Tokarczuk, 57 anos, foi escolhida foi ter uma “imaginação
narrativa” que, aliada a uma “paixão enciclopédica”, representa o
“cruzamento de fronteiras como
uma forma de vida”. Já vencedora do Man Booker Prize com
o romance “Flights” (“Voos”), a
polonesa é conhecida pelo tom
mítico de sua escrita.
Em “Flights”, ela faz reflexões
sobre a vida de nômade com
histórias que vão do século 17

ao 21. Entre os casos relatados
no romance estão o da irmã de
Frédéric Chopin, que levou o
coração do músico de Paris a
Varsóvia, o do anatomista holandês que descobriu o tendão
de Aquiles e de um menino
nigeriano que era mascote da
corte imperial austríaca e foi
empalhado após sua morte.
Já Handke, 76, foi laureado
por causa de seu “trabalho influente que, com ingenuidade
linguística, explorou a periferia
e a especificidade da experiência humana”. Ele é considerado um dos mais importantes
escritores contemporâneos
de língua alemã. Tokarczuk e
Handke dividirão um prêmio
de 9 milhões de coroas suecas,
equivalentes a cerca de R$ 3,7
milhões.

Mulheres voltam a assistir
jogo do Irã após 40 anos
Mais de 3,5 mil mulheres assistiram ontem (10) à goleada
do Irã por 14 a 0 sobre o Camboja, em Teerã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
de 2022. O jogo marcou a volta
de torcedoras em estádios do
país após 40 anos. As mulheres
foram banidas dos estádios de
futebol do Irã após a Revolução
Islâmica de 1979. A mudança,
agora, ocorreu após a morte
de uma torcedora que ateou
fogo no próprio corpo após ter
sido detida por tentar assistir
uma partida do Esteghlal, sua
equipe do coração.
A morte da ativista Sahar
Khodayari provocou diversos
protestos no país asiático.
Apesar de não poderem entrar nos estádios de futebol,
as mulheres possuem autorização para assistirem outros
esportes, como o vôlei. A Fifa
respondeu à morte da ativista
pressionando Teerã a cumprir
seus compromissos e permitir
que as mulheres possam assistir os jogos da seleção iraniana
nas Eliminatórias. A Anistia
Internacional (AI), por sua vez,
destacou que a mudança é um
“golpe publicitário cínico”.

EPA

presidente Jair Bolsonaro pediu ontem
(10) a confiança dos
investidores afirmando que
é preciso fazer o casamento entre o progresso e a
preservação ambiental. “O
Brasil tem reservas minerais,
biodiversidade, águas potáveis, grandes espaços vazios
cobiçados, riquezas naturais,
nossos sete pantanais, uma
costa maravilhosa, parques
nacionais, temos tudo para
ser aquela nação dos sonhos
de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês,
os senhores que estão aqui
acreditando no Brasil”, disse.
Bolsonaro participou da

Torcedoras viram a seleção do
país vencer o Camboja
por 14 a 0.

O duelo entre Irã e Camboja
foi no Estádio Azadi, que tem
capacidade para cerca de 78
mil pessoas. De acordo com
a imprensa local, os ingressos
para as mulheres esgotaram
em minutos e mais de 3,5 mil
torcedoras foram assistir o duelo. O que não faltou na partida
foram gols para as torcedoras
celebrarem. Somente o camisa
10 Karim Ansarifard anotou
quatro, enquanto que o jovem
Sardar Azmoun balançou as
redes três vezes. O Irã lidera o
grupo C das Eliminatórias, com
seis pontos (ANSA).

