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“No meio da confusão, 
encontre a simplicidade. 
A partir da discórdia, 
encontre a harmonia. 
No meio da difi culdade 
reside a oportunidade”.
Albert Eisntein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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Benefi ciada pelo comércio 
e pelos serviços, a cria-
ção de empregos com 

carteira assinada atingiu, em 
outubro, o sétimo mês seguido 
de crescimento. Segundo dados 
divulgados pelo Caged do  Mi-
nistério da Economia, 70.852 
postos formais de trabalho 
foram criados no último mês. 
O indicador mede a diferença 
entre contratações e demissões. 
Esse foi o melhor nível de aber-
tura de postos de trabalho para 
outubro desde 2016, quando 
as admissões superaram as 
dispensas em 76.599.

A criação de empregos 
totaliza 841.589 de janeiro a 

Caged registra criação 
de 70,8 mil postos de 
trabalho em outubro

outubro, 6,45% a mais que no 
mesmo período do ano pas-
sado. A geração de empregos 
atingiu o maior nível para os 
dez primeiros meses do ano 
desde 2014, quando tinham 
sido abertas 912.287 vagas no 
acumulado de dez meses. Na 
divisão por ramos de atividade, 
cinco dos oito setores pesquisa-
dos criaram empregos formais 
em outubro. O campeão foi o 
comércio, com a abertura de 
43.972 postos, seguido pelos 
serviços, 19.123 postos. 

Em terceiro lugar, vem a in-
dústria de transformação com 
a criação de 8.946 postos de 
trabalho. O nível de emprego 

aumentou na construção civil 
com a abertura de 7.294 postos 
e na indústria extrativa mineral, 
483 postos. No entanto, três 
setores demitiram mais do que 
contrataram: agropecuária, 
com o fechamento de 7.819 
postos; serviços industriais de 
utilidade pública, categoria que 
engloba energia e saneamento, 
581 postos, e administração 
pública, 427 postos.

Tradicionalmente, a geração 
de emprego é mais baixa em 
outubro. A agropecuária dis-
pensa empregados por causa 
do fi m da safra de diversos pro-
dutos, como a cana-de-açúcar 
e café. No comércio, a criação 

O nível de emprego aumentou na construção civil com a abertura de

7.294 postos e na indústria extrativa mineral, 483 postos.

de empregos foi puxada pelo 
segmento varejista, com a aber-
tura de 36.732 postos formais. 
O comércio atacadista gerou a 

abertura de 7.240 vagas. Nos 
serviços, os destaques foram 
venda e administração de imó-
veis, com 14.040 postos; trans-

portes e comunicações, 4.348 
postos, e serviços médicos, 
odontológicos e veterinários, 
3.953 postos (ABr).

O papa Francisco visitou 
ontem (21) o templo Wat Pho, 
em Bangcoc, para se encontrar 
com o patriarca supremo dos 
budistas tailandeses. Ele defen-
deu que as religiões sejam faróis 
de esperança e fraternidade. 
Francisco entrou no templo 
budista, construído em 1860, 
e saudou o patriarca Somdej 
Phra Maha Muneewng, de 92 
anos, que conheceu por ocasião 
de uma visita ao Vaticano, em 
novo passo no diálogo com 
representantes dessa Igreja.

Tal como os monges budistas, 
o papa e toda a delegação tira-
ram os sapatos para entrar no 
templo e, em seguida, na sala 
principal, onde foram feitos 
os discursos. Francisco afi r-

mou que o encontro pretende 
“acrescentar não só o respei-
to, como a amizade” entre as 
duas religiões, o que serve de 
exemplo num mundo em que 
“se criam e propagam divisões”.

“Quando temos a oportunida-
de de nos reconhecermos e de 
nos valorizarmos, inclusive nas 
nossas diferenças, oferecemos 
ao mundo uma palavra de espe-
rança capaz de animar e apoiar 
aqueles que são sempre preju-
dicados pela divisão”, defendeu 
e pediu que entre os fi éis das 
duas religiões sejam desenvol-
vidas “novas imaginações de 
caridade, capazes de gerar e 
aumentar iniciativas concretas 
no caminho da fraternidade” 
(RTP/ABr).

O papa visitou o templo budista Wat Pho, em Bangcoc, 

construído em 1860.A confi ança dos consumidores indica que as famílias estão 

suscetíveis a comprar mais.

O Ministério da Educação 
anunciou ontem (21) as 54 
escolas públicas selecionadas 
para o Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares em 
2020. Destas, 38 são escolas 
estaduais e 16 municipais, 
localizadas em 23 estados e 
no DF. De acordo com a pasta, 
cerca de 1.000 militares, tanto 
da reserva como da ativa, vão 
participar do projeto-piloto, 
atuando na gestão educacional 
das instituições. 

Segundo o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, a 
escolha das escolas levou em 
conta a localidade, a partir de 
‘uma equação com variáveis 
com base em critério absoluta-
mente técnico’. “São as primei-
ras 54 escolas cívico-militares. 
Começam a funcionar já na vol-
ta às aulas. É um modelo que a 
gente acredita que vai ter amplo 

sucesso no Brasil. Nossa meta é 
ambiciosa e vamos ajustar esse 
método”, disse o ministro.

Os critérios foram detalhados 
pelo secretário de Educação 
Básica do MEC, Jânio Carlos 
Macedo. Segundo ele, foram 
priorizadas escolas em capitais 
e regiões metropolitanas em 
função do acesso a um número 
maior de estudantes. “Quando 
você faz a escolha por um mu-
nicípio que tem uma grande po-
pulação, obviamente você pode 
benefi ciar uma quantidade maior 
de alunos”, disse o secretário.

Entre as escolas escolhidas, 
19 estão localizadas na Região 
Norte; 12 na Região Sul; 10 na 
Centro-Oeste; 8 no Nordeste; e 
5 no Sudeste. Piauí, Sergipe e 
Espírito Santo fi caram de fora. 
Cada escola receberá R$ 1 milhão 
do governo, o que totaliza R$ 54 
milhões em recursos (RTP/ABr).

Cerca de 1.000 militares, tanto da reserva como da ativa,

vão participar do projeto-piloto.

A intenção de gastos das fa-
mílias brasileiras continua em 
crescimento em novembro. O 
índice Intenção de Consumo 
das Famílias, medido pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), apresentou 
a quarta alta seguida, com 
aumento de 1,3% em relação 
a outubro, chegando a 95,2 
pontos. Na comparação com 
novembro de 2018, a evolução 
chegou a 8,7%.

O resultado positivo reforça 
a confi ança dos consumidores 
e indica que as famílias estão 
suscetíveis a comprar mais. 
Ao contrário do primeiro 
semestre, quando as famílias 
se mostraram cautelosas, a 
economia tem dado sinais de 
reativação nos últimos meses, 
infl uenciando positivamente 

Prisão na segunda instância
O presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia, criou a comissão 
especial para analisar a proposta 
que permite a prisão após a con-
denação em segunda instância. 
A admissibilidade do texto já foi 
aprovada pela CCJ. Atualmente, o 
trânsito em julgado ocorre depois 
do julgamento de recursos aos 
tribunais superiores (STJ e STF), 
o que pode demorar anos.
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Marcelo Camargo/ABr

O dólar deve se manter no 
patamar de R$ 4 no próximo 
ano, segundo expectativa do 
presidente do Conselho de Ad-
ministração do BNDES, Carlos 
Thadeu de Freitas. “Hoje, o 
Brasil está bem. A infl ação está 
baixa e a alta do dólar vai trazer 
pouca pressão infl acionária, só 
um pouco. Vai sair de 3,2% para 
4%. Não é nada. O importante 
é que o dólar está em uma po-
sição muito boa e o comércio 
vai poder exportar bastante”, 
disse em palestra no Encontro 
Nacional de Comércio Exterior 
(Enaex), no Rio de Janeiro.

Para Thadeu, que também 
é chefe da Divisão Econômica 
da CNC, a perspectiva é de que 
não haja nova queda na taxa de 

Presidente do Conselho de Administração do BNDES,

Carlos Thadeu de Freitas.

Roque de Sá/Ag.Senado

O presidente-executivo da 
Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro, disse ontem 
(21), que 2021 será o ano do co-
mércio exterior do Brasil, uma 
vez que há uma série de ações e 
iniciativas, que começaram em 
2018 e 2019, que vão maturar 
daqui a dois anos, o que vai 
provocar a redução de custos 
tornando o produto brasileiro 
mais competitivo.

Castro disse que a competiti-
vidade se resume aos negócios 
específi cos com a Argentina ou 
com outros países da América 
do Sul. “Precisamos pensar 
em mercados como Europa, 
Estados Unidos e China. Em 
2021, a redução de custos vai 
viabilizar a exportação de pro-
dutos manufaturados do Brasil. 
Para as commodities, signifi ca 

maior rentabilidade. Para os 
manufaturados, signifi ca mais 
competitividade”, disse na 
Enaex 2019, no Rio de Janeiro.

De acordo com o empresário, as 
reformas trabalhista, previdenci-
ária e tributária, as privatizações 
e concessões de infraestrutura, o 
acordo de facilitação de comércio 
e o portal único de comércio 
exterior são fatores que quando 
estiverem maduros vão provocar 
forte redução de custos.

“Isso vai fazer com que o 
número de exportadores au-
mente e o valor das exportações 
também. O Brasil volta a ser 
um participante do mercado 
internacional efetivo e não 
apenas simbólico, como é hoje. 
A nossa participação é de 1,2% 
do mercado mundial, e nós já 
fomos 2,5%, 3%. Então é uma 
volta ao passado”, disse (ABr).

Presidente-executivo da AEB, José Augusto de Castro. 
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Intenção de consumo tem quarta alta 
consecutiva em novembro, indica CNC

descendente,  acréscimo 
de renda com os saques do 
FGTS e do PIS/Pasep, relativa 
segurança no emprego, juros 
primários tendentes para 
baixo, além do recebimento 
do 13º salário”, ressalta José 
Roberto Tadros, presidente 
da CNC, em nota.

“Impulsionadas pela Black 
Friday, as famílias permane-
cem com desejo de comprar 
eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos. Somam-se a isso as 
condições de compra através 
do parcelamento”, indica An-
tonio Everton, economista da 
CNC responsável pelo estudo, 
ressaltando que, apesar do 
aumento das intenções de 
compra de produtos duráveis, 
as famílias seguem endivida-
das (RTP/ABr).

as projeções de crescimento 
econômico para 2019, bem 
como a propensão de gastos.

“A boa performance do ICF 

em novembro está em linha 
com os bons sinais recentes 
da economia, proporcionados 
por fatores como inflação 

Papa Francisco visita 
templo budista em Bangcoc

54 escolas selecionadas para 
o programa cívico-militar

O ano de 2021 será 
‘o ano do comércio 

exterior’ do país

Presidente do conselho 
do BNDES prevê dólar 

a R$ 4 em 2020

juros. Ele acredita que há possi-
bilidade até de uma alta no ano 
que vem. “A expectativa é de o 
IPCA fechar o ano em torno de 
4%, e para o ano que vem isso 
vai cair mais um pouco no último 
semestre. Até lá, não há alter-
nativa, a não ser que o Banco 
Central possa vender mais dólar 
físico (reservas), mas isso só 
em casos excepcionais”, disse.

Thadeu não vê necessidade 
de interferência do Banco Cen-
tral vendendo dólar. “Vender 
dólar para quê? O país está bem. 
Essa área de R$ 4 ou R$ 4,20 
é muito boa para o Brasil. Deu 
muita sorte, porque como hoje 
tem baixas taxas infl acionárias, 
o dólar poderia cair um pouco 
mais. [O dólar] Não estar caindo 
é bom para o Brasil”, disse.

O presidente da Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA), 
Antônio Mello Alvarenga, des-
tacou que é preciso ter estra-
tégia para o mercado externo, 
com mais investimentos em 
inovação e tecnologia, diante 
de consumidores cada vez mais 
exigentes. “Eles querem cada 
vez mais produtos sustentáveis. 
Precisamos atender essas de-
mandas”, disse (ABr).


