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“A verdade é fi lha 
do tempo e não da 
autoridade, mas a 
dúvida é o começo 
da sabedoria”.
Galileu Galilei (1564/1642)
Físico e astrônomo fl orentino
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Benefi ciada pelo comér-
cio e pelos serviços, a 
criação de empregos 

com carteira assinada atin-
giu, em novembro, o oitavo 
mês seguido de crescimento. 
Segundo dados divulgados 
pelo Caged, 99.232 postos 
formais de trabalho foram 
criados no último mês. O 
indicador mede a diferença 
entre contratações e demis-
sões. Este foi o melhor nível 
de abertura de postos de tra-
balho para novembro desde 
2010, quando as admissões 
superaram as dispensas em 
138.247.

Criação de empregos formais 
em novembro atinge maior 
nível desde 2010

A criação de empregos 
totaliza 948.344 de janeiro a 
novembro, 10,5% a mais que 
no mesmo período do ano pas-
sado. A geração de empregos 
atingiu o maior nível para os 
11 primeiros meses do ano 
desde 2013, quando tinham 
sido abertas 1.546.999 vagas 
no acumulado de 11 meses. 
Apesar da alta, a criação 
de empregos em novembro 
concentrou-se em poucos 
setores. Na divisão por ramos 
de atividade, apenas três 
dos oito setores pesquisados 
criaram empregos formais no 
último mês. 

O campeão foi o comércio, 
com a abertura de 106.834 
postos, seguido pelos serviços 
(44.287 postos). Em terceiro 
lugar vêm os serviços indus-
triais de utilidade pública, cate-
goria que engloba energia e sa-
neamento (419 postos). O nível 
de emprego caiu na indústria 
de transformação (-24.815 pos-
tos), na agropecuária (-19.161 
postos) e na construção civil 
(-7.390 postos). 

No comércio, a criação de 
empregos foi puxada pelo seg-
mento varejista, com a abertura 
de 100.393 postos formais. O 
comércio atacadista gerou a 

O campeão foi o comércio, com a abertura de 106.834 postos,

seguido pelos serviços (44.287 postos).

abertura de 6.441 vagas. Nos 
serviços, os destaques foram 
venda e administração de imó-

veis (30.695 postos), serviços 
de alojamento, alimentação, re-
paração e manutenção (15.839 

postos) e serviços médicos, 
odontológicos e veterinários 
(4.786 postos) (ABr).

A Austrália bateu pela se-
gunda vez o recorde do dia 
mais quente, com temperatura 
média nacional de 41,9 graus 
Celsius, informou ontem (19) o 
Departamento Meteorológico, 
a maior temperatura  na loca-
lidade de Eucla, na Austrália 
Ocidental. A Austrália vive uma 
onda de calor excepcional, que 
é particularmente preocupante 
num país já devastado nos úl-
timos meses por centenas de 
incêndios fl orestais. 

O estado de Nova Gales 
do Sul, o mais populoso da 
Austrália, declarou estado de 
emergência de sete dias por 
causa dos incêndios. Cerca de 

2 mil bombeiros lutam contra 
as chamas, que ainda estão 
incontroláveis em algumas 
áreas, com o apoio de equipas 
australianas, dos Estados Uni-
dos e do Canadá. 

O último estado de emergên-
cia, em meados de novembro, 
durou sete dias devido ao fogo. 
O centro de Sydney atingiu má-
xima de 39 graus. Desde 1º de 
julho, o fogo afetou uma área de 
13 mil km². Os piores incêndios 
observados no país nas últimas 
décadas ocorreram no início de 
fevereiro de 2009, no estado de 
Victoria, e deixaram 173 mortos 
e 414 feridos. A área atingida 
foi de 4.500 km² (RTP/ABr).

Cerca de 2 mil bombeiros lutam contra as chamas.

Confi ança do Comércio
O Índice de Confi ança do Em-

presário do Comércio fechou o ano 
com uma alta de 8,4% em relação a 
2018. O indicador chegou a 125,1 
pontos em uma escala de zero a 
200 pontos, o maior patamar desde 
abril. Os dados foram divulgados 
ontem (19), pela CNC. Também 
houve aumentos na confiança 
em relação ao momento atual do 
comércio, de 24,1%, e da própria 
empresa, de 17,6%.

Para manter o otimismo no setor, é necessário concretizar

a agenda de reformas.

A produção industrial em no-
vembro foi mais intensa do que 
o comum para o mês. O índice 
foi 50,9 pontos. Desde 2010, 
início da série histórica, essa é 
a terceira vez que ele fi ca acima 
dos 50 pontos. As informações 
foram divulgadas ontem (19), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Os indicadores 
variam de zero a 100 pontos. 
Quando estão acima dos 50 
pontos, mostram aumento da 
produção e do emprego.

O índice de número de 
empregados alcançou, pela 
primeira vez, 50 pontos em 
novembro, sinalizando es-
tabilidade frente a outubro. 
Marcelo Azevedo, economista 
da entidade, explica que em 
novembro é comum ter queda 
na atividade industrial frente 
a outubro devido ao desaque-
cimento da produção para as 

A Aneel realizou ontem 
(19), em São Paulo, o Leilão 
de Transmissão para fornecer 
eletricidade a 12 estados, que 
registrou um deságio recorde 
de 60,3%. Os projetos contem-
plam subestações e linhas de 
transmissão, que totalizarão 
uma extensão de 2.470 km.  A 
concessão terá validade de 30 
anos. Cálculos da Aneel indi-
cam que os investimentos apli-
cados nos empreendimentos 
chegam a R$ 4,18 bilhões e que, 
durante a etapa de construção 
das obras, sejam gerados 8.782 
empregos diretos. 

Em alguns casos, houve acir-
ramento na disputa entre as 
companhias que participaram 

Aneel estima que investimentos cheguem a R$ 4,18 bilhões.

Keith Pakenham/EPA/Ag.Lusa
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Marcello Casal Jr/ABr

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovou uma resolução 
que prevê responsabilizar 
quem divulgar informação falsa 
na campanha para as eleições 
municipais de 2020. Pela nova 
regra, proposta pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, todos 
os partidos e candidatos terão 
o dever de checar o conteúdo 
que for utilizado na propaganda 
eleitoral, mesmo que tenha sido 
produzido e compartilhado por 
terceiros, como sites e jornais. 

Desta forma, será mais fácil 
aos candidatos obter direito 
de resposta contra informações 
inverídicas ou notícias falsas, as 
chamadas fake news, dissemi-
nada por adversários. A medida, 
objetiva evitar a propagação de 
desinformação nas eleições. 

“A proposta representa uma 
Arquivo/ABr

Pelo menos três pessoas 
morreram e milhares foram 
detidas ontem (19), durante 
confrontos entre policiais e 
manifestantes contrários a 
uma lei da cidadania na Índia. 
Segundo o jornal “The Indian 
Express”, duas pessoas foram 
mortas em Mangaluru, depois 
que agentes abriram fogo con-
tra manifestantes que tentavam 
incendiar uma delegacia. Outro 
indivíduo faleceu na cidade de 
Lucknow.

Fontes da polícia local, no 
entanto, disseram que duas 
pessoas estão internadas em 
estado grave e que 20 agentes 

foram feridos durante os pro-
testos. Com o slogan “Salve 
a Constituição”, milhares de 
manifestantes se reuniram 
nesta manhã em Nova Délhi 

O protesto é contra a 
exclusão de muçulmanos 
de um projeto que facilita 
a concessão de cidadania 
indiana a refugiados de 
Bangladesh, Paquistão e 
Afeganistão e que fugiram de 
seus países por perseguição 
religiosa. Por algumas horas, 
as comunicações via internet 
foram suspensas e dezenas 
de estações de metrô foram 
fechadas (ANSA).

Protestos contra lei da cidadania deixaram 3 mortos na Índia.

EPA

Produção industrial supera 
expectativas para novembro, diz CNI

de instalada efetivo em relação 
ao usual para o mês atingiu o 
maior patamar desde outubro 
de 2013. Com o aquecimento 
da economia e, consequente-
mente, da atividade industrial, 
as expectativas para os próxi-
mos seis meses e as intenções 
de investimentos continuam 
crescendo em dezembro. 

Todos os índices cresceram 
frente a novembro, em espe-
cial o de expectativas sobre as 
exportações, com alta de 2,1 
pontos no período. “Os empre-
sários projetam a continuidade 
de aumento da demanda ocor-
rida nos últimos meses para o 
próximo ano”, analisa Azevedo. 
“Para manter o otimismo no 
setor, é necessário concretizar 
a agenda de reformas, como a 
tributária, para dar impulso à 
competitividade da indústria” 
(ABr).

vendas de Natal. “No entanto, a 
recuperação da demanda neste 
fi m de ano trouxe aumento 
da atividade para atender ao 
mercado”, complementa.

Conforme o levantamento, a 

ociosidade da indústria conti-
nua em queda. O uso da capa-
cidade instalada foi de 70% em 
novembro, o maior percentual 
para o mês em quatro anos. O 
índice de utilização da capacida-

Na Índia, continuam
os protestos contra

lei da cidadania

Austrália tem novo 
recorde de calor, com 
média de 41,9 graus

Leilão de transmissão 
de energia registra 

tem deságio recorde

Partidos devem checar 
informações usadas 

em campanha
contribuição possível dentro 
dos limites do poder normativo 
dessa Corte na solução de um 
problema global de enorme 
complexidade e que demanda 
soluções multidisciplinares 
e multissetoriais”, explicou 
Barroso. A decisão é válida 
para qualquer tipo de propa-
ganda política, desde santinhos 
impressos até horário eleitoral 
ou campanha nas redes sociais. 

O texto ainda não exclui 
uma possível punição, porque 
o Código Eleitoral prevê como 
crime o ato de “divulgar, na 
propaganda, fatos que sabe 
inverídicos, em relação a parti-
dos ou candidatos e capazes de 
exercerem infl uência perante o 
eleitorado”. A pena é de deten-
ção de dois meses a um ano ou 
o pagamento de multa (ANSA).

do leilão. Foi o que ocorreu 
com o lote 9 do certame, que 
atenderá a municípios de 
Bahia e Goiás. O valor máximo, 
estipulado pelo governo, era 
de R$ 50,05 milhões, e, após 
segunda rodada de lances, a 
Neoenergia S.A. arrematou o 
lote, com uma oferta de R$ 18 
milhões, um deságio de 64,04% 
em relação à Receita Anual 
Permitida (RAP). 

O deságio signifi ca que a re-
ceita dos empreendedores com 
a exploração dos investimentos 
fi cará menor do que o previsto 
inicialmente no RAP, que é a 
receita a que o empreendedor 
terá direito pela prestação do 
serviço. O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
disse que o Brasil está termi-
nando o ano em “excelentes 
condições”, “com chave de 
ouro”. Ele disse que a projeção 
de investimento para os próxi-
mos anos é de R$ 18 bilhões. 

Para o diretor-geral da Aneel, 
André Pepitone da Nóbrega, a 
média de 10 companhias con-
correntes por lote demonstra a 
disposição do empresariado em 
aplicar seu capital e desenvol-
ver negócios no Brasil (ABr). 

Medida prevê 

responsabilizar 

quem divulgar 

‘fake news’.


