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“O socialismo é 
uma fi losofi a do 
fracasso, uma crença 
na ignorância, uma 
pregação da inveja. Seu 
defeito inerente é uma 
distribuição igualitária 
da miséria”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

A utilização da capa-
cidade instalada da 
indústria brasileira 

aumentou 1 ponto percen-
tual em relação a setembro 
e alcançou 70% em outu-
bro, o maior nível desde 
novembro de 2014, quando 
foi de 73%, informa a Son-
dagem Industrial, divulgada 
na sexta-feira (22) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

A produção do setor 
também aumentou frente 
a setembro e atingiu 55,2 
pontos em outubro. Tradi-
cionalmente, a produção 
cresce neste período do 

Utilização da capacidade 
da indústria atinge 
maior nível desde 2014

ano. Mas o índice de 55,2 
pontos é o maior para o 
mês de outubro desde 2010, 
quando começou a série 
histórica. O emprego ficou 
em 49,5 pontos, muito pró-
ximo da linha divisória dos 
50 pontos. 

Outro dado positivo de 
outubro foi o ajuste dos 
estoques. O índice de esto-
que efetivo em relação ao 
planejado caiu 0,3 ponto no 
mês passado frente a setem-
bro e ficou em 51,1 pontos 
no mês passado, quase em 
cima da linha divisória dos 
50 pontos. Isso indica que os 
estoques estão praticamente 

dentro do planejado pelos 
empresários.

“Cada vez mais, aumentos 
adicionais da demanda irão 
se traduzir em aumento da 
produção e da utilização da 
capacidade instalada, rea-
limentando o processo de 
recuperação”, acrescenta a 
pesquisa. Os dados de ou-
tubro, avalia a CNI, mostram 
a aceleração do processo 
de retomada da atividade 
industrial.

Com isso, as expectati-
vas para os próximos seis 
meses e as intenções de 
investimentos também me-
lhoraram, mostrando que 

Aumentos da demanda se traduzem em aumentos da produção,

realimentando o processo de recuperação.

os empresários esperam o 
aumento da demanda, da 
compra de matérias-primas, 
das exportações e do número 

de empregados nos próximos 
seis meses. Esta edição da 
Sondagem Industrial foi feita 
de 1º a 12 de novembro com 

1.962 empresas. Dessas, 
787 são pequenas, 690 são 
médias e 485 são de grande 
porte (ABr).

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial do país, re-
gistrou 0,14% em novembro. O 
índice é superior ao observado 
em outubro (0,09%), mas infe-
rior ao de novembro de 2018 
(0,19%). Segundo o IBGE, essa 
é a menor taxa para meses de 
novembro desde 1998, quando 
houve defl ação (queda de pre-
ços) de 0,11%.

O IPCA-15 acumula taxas de 
2,83% no ano e de 2,67% em 12 
meses. A taxa acumulada em 12 
meses é menor que a registrada 
em outubro (2,72%). Três dos 
nove grupos de despesas tive-

É a menor taxa para meses de novembro desde 1998, quando 

houve defl ação de 0,11%.

Quatro em cada cinco ado-
lescentes no mundo são se-
dentários, especialmente as 
meninas, informa estudo 
revelado na sexta-feira (22) 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), elaborado entre 
2001 e 2016, em 146 países. No 
Brasil, a situação é pior: 84% 
de jovens entre 11 e 17 anos 
não praticam uma hora diária 
de atividade física. Uma das 
causas desta tendência é a “re-
volução digital”. O documento 
foi publicado pela revista The 
Lancet Child & Adolescent 
Health.

Para calcular o número de 
adolescentes sedentários, a 
OMS analisou pela primeira 
vez dados reunidos entre 
2001 e 2016, envolvendo 1,6 
milhão de estudantes de 146 

países. Em todo o mundo, 81% 
dos jovens entre 11 e 17 anos 
escolarizados não cumpriram 
a recomendação de uma hora 
diária de atividade física em 
2016. A situação atual é muito 
mais preocupante entre as 
meninas, 85%, do que entre os 
meninos, 78%.

De acordo com o documento, 
os níveis de atividade física 
insufi ciente observados entre 
os adolescentes permanecem 
extremamente altos e isso 
representa um perigo para 
sua saúde atual e futura. “É 
necessário adotar medidas 
regulatórias urgentes para au-
mentar a atividade física e, em 
particular, promover e manter a 
participação das meninas”, diz 
a Dra. Regina Guthold (OMS), 
autora do estudo (ABr).

84% dos jovens brasileiros não praticam uma

hora diária de exercícios.

Um instituto de pesquisa do 
Japão anunciou que os resul-
tados de seu estudo, sobre a 
poluição nos mares, podem 
mostrar que lixo plástico acu-
mulado no fundo dos oceanos 
não se decompõe facilmente. 

A Agência Japonesa de Ci-
ência e Tecnologia Marinha e 
Terrestre realizou pesquisas 
no fundo do mar em agosto 
e setembro, nas águas ao 
largo da Baía de Sagami, ao 

sul de Tóquio, e da Península 
de Boso, a leste da capital 
japonesa.

Segundo o instituto, um es-
tudo usando um submersível 
não tripulado descobriu uma 
embalagem plástica de alimen-
to praticamente na sua forma 
original no leito do oceano, a 
cerca de 6 mil metros de profun-
didade. Na embalagem, consta 
que o produto foi fabricado em 
1984 (NHK/ABr).

A poluição nos mares mostra que lixo plástico não

se decompõe facilmente.

O presidente Jair Bolsonaro 
reiterou seu apoio ao projeto 
que amplia o conceito de ex-
cludente de ilicitude, previsto 
no Código Penal, para agentes 
de segurança em operações. 
A proposta foi enviada para o 
Congresso Nacional. “O projeto 
nosso trata de GLO [Garantia da 
Lei e da Ordem] e quem estiver 
conosco nessa operação”, disse 
após dar uma palestra na Escola 
de Comando e Estado-Maior do 
Exército, na Urca, zona sul do 
Rio de Janeiro.

Realizadas exclusivamente 
por ordem expressa da Presi-
dência da República, as missões 
de GLO das Forças Armadas 
ocorrem por tempo limitado 
nos casos em que há o esgota-
mento das forças tradicionais 
de segurança pública. O presi-

dente usou o exemplo de um 
jovem, de 20 anos, das Forças 
Armadas que, eventualmente, 
se envolva em “um imprevisto”. 

“Aí, numa operação GLO, 
acontece um imprevisto numa 
área urbana. Você submetê-lo a 
uma auditoria militar para pegar 
de 12 a 30 anos de cadeia. Isso 
não é justo. É isso que está em 
jogo. Nenhum militar vai sair 
cometendo absurdos e excessos. 
Isso não passa pela nossa cabeça”.

A ampliação do excludente 
de ilicitude já estava prevista 
no pacote anticrime proposto 
pelo ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro 
e foi rejeitada pela Câmara 
dos Deputados. De acordo com 
Bolsonaro, esse é um projeto 
complementar ao pacote anti-
crime (ABr).

Bolsonaro chegando na Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (Eceme), na Urca.
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O ministro da Economia Pau-
lo Guedes estima que os juros 
têm condição de cair ainda 
mais. O ministro revelou que os 
cálculos da equipe econômica 
indicam que deixarão de ser 
gastos quase R$100 bilhões 
com pagamentos de juros em 
2020. Ao atacar o primeiro foco 
de despesas públicas com a 
Reforma da Previdência, surgiu 
um horizonte de 10, 20 anos de 
controle da expansão de gastos 
públicos e foi derrubada a pri-
meira torre do desajuste fi scal. 

Em consequência, começou 
a cair a segunda fonte de gas-
tos, que são as despesas com 
juros. “Com o ritmo que a gente 
se endividava e com juros de 
7%, quando nós entramos 
no governo, quando se vê a 
desaceleração e joga os juros 
que caíram para 5%, você já 
economiza para o ano que vem, 

Gastos públicos com juros devem cair 
R$ 100 bilhões em 2020

Outro fator a ser atacado é o que chamou de “imposto mais 

cruel”, que são os encargos sobre a folha de pagamento.
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foi arpoada por 40 anos com 
impostos altos, juros altos, 
regulamentação inadequada, 
burocracia excessiva. Para 
remover isso, não se remove 
o que foi feito em 40 anos, 
em alguns meses”, contou, 
aduzindo que a economia já 
está acelerando na margem 
e chega ao fi m do ano bem 
acima de 1%.

Outro fator a ser atacado é o 
que chamou de “imposto mais 
cruel que existe no Brasil”, que 
são os encargos sobre a folha 
de pagamento, que, segundo 
ele,  precisam ser eliminados. 
“Um trabalhador tem um custo 
de dois. Tem aí 30 milhões ou 
40 milhões de brasileiros sem 
a carteira de trabalho, andan-
do de um lado para outro, 
na economia informal, com 
baixa produtividade”, revelou 
(ABr).

em despesas de juros, quase
R$ 100 bilhões. Está derruban-
do a segunda torre do descon-
trole das fi nanças públicas”, 
explicou.

Perto do fechamento do ano, 
o ministro avaliou, que embora 
a recuperação da economia 
seja gradual, o Brasil está 
no rumo certo. “Essa baleia 

OMS faz alerta sobre a 
saúde dos adolescentes

Plástico acumulado no 
fundo do mar não se 

decompõe

Prévia da infl ação em 
novembro é a

menor em 21 anos

Bolsonaro reitera 
apoio a excludente de 
ilicitude em operações

ram defl ação e contribuíram 
para que esse fosse o mês de 
novembro com menor alta de 
preços dos últimos 21 anos, 
com destaque para habitação 
(-0,22%), influenciada pela 
redução média do custo da 
energia elétrica (-1,51%). 

Também tiveram defl ação os 
artigos de residência (-0,06%) 
e comunicação (-0,02%). Seis 
grupos tiveram alta de preços, 
com destaque para vestuário 
(0,68%), transportes (0,30%) e 
despesas pessoais (0,40%). No 
vestuário, destacam-se os itens 
de roupa masculina (1,15%), 
roupa infantil (0,65%) e roupa 
feminina (0,49%). 

Nos transportes, os princi-
pais aumentos vieram da gaso-
lina (0,80%), etanol (2,53%), 
óleo diesel (0,58%), gás vei-
cular (0,10%) e passagens 
aéreas (4,44%). Os alimentos 
e bebidas também tiveram 
alta de preços (0,06%), puxa-
das pela alimentação fora de 
casa (0,12%) e pelas carnes 
(3,08%). Outros grupos com in-
fl ação foram: saúde e cuidados 
pessoais (0,20%) e educação 
(0,04%) (ABr).

Segunda instância
A ministra do STF, Cármen 

Lúcia, determinou na sexta-feira 
(22) que o Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF-4) mande 
soltar todas as pessoas que foram 
presas por terem condenação con-
fi rmada pela segunda instância. O 
TRF-4 é o tribunal responsável 
pelas execuções das penas dos 
condenados na Operação Lava 
Jato no Paraná.


