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Exportação de café do Brasil tem menor nível
em 14 anos após greve de caminhoneiros
G1.COM

As exportações de café verde do Brasil despencaram 36,9% em maio na comparação anual, para 1,46 milhão de
sacas de 60 kg, o menor volume exportado pelo país desde fevereiro de 2004, com impacto da paralisação dos caminhoneiros no mês passado, de acordo com dados do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé). A exportação
de maio --um mês também impactado negativamente pela baixa oferta de café do Brasil por conta da entressafra-- se
configura no menor volume desde fevereiro de 2004, quando o país embarcou 1,4 milhão de sacas, de acordo com
dados do Cecafé, informou nesta terça-feira o conselho.

Lucro dos bancos corresponde a
14% do custo do crédito
FOLHA DE LONDRINA

Brasília - O lucro dos bancos correspondeu a 14,04% do custo do crédito para famílias e empresas, de acordo com
dados divulgados nesta terça-feira (12) pelo BC (Banco Central) no Relatório de Economia Bancária. Além da margem
financeira (lucro) dos bancos, os custos do crédito são compostos por inadimplência (38,27%), despesas administrativas (25,55%) e tributos (22,13%). Esses dados são referentes ao ano passado.

Gleba puxa retomada o segmento
de imóveis comerciais
FOLHA DE LONDRINA

O segmento de imóveis comerciais apresenta indícios de recuperação em Londrina. Há uma demanda por salas comerciais, principalmente na região da Gleba Palhano (zona Sul). "A Gleba está consolidada com prédios residenciais
e agora começa a demanda por serviços. Como ficamos três anos e meio sem lançamentos criou-se um vácuo", comentou Raul Fulgêncio, da Fulgêncio Negócios Imobiliários.

Dólar cai 0,52% após nova atuação do Banco Central
AGÊNCIA BRASIL

O dólar fechou em queda hoje (12), cotado a R$ 3,7075 na venda, com um recuo de 0,52%, graças a duas ações de swaps
cambias (venda futura) da moeda norte-americana realizadas ao longo do dia pelo Banco Central (BC). O Banco Central
ofertou até hoje o total de US$ 16,11 bilhões em swaps, conseguindo segurar a alta do dólar mesmo com a expectativa da
alta de juros a ser anunciada amanhã (13) na reunião do Federal Reserve, o banco central norte-americana. Ontem, o dólar
chegou a subir 0,54%, mesmo com intervenção do Banco Central. A estratégia anunciada pelo BC foi de injetar US$ 20
bilhões em novos swaps cambiais até a próxima sexta-feira para dar liquidez ao mercado.
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Resultados parciais do Dia do Desafio já
podem ser consultados
O Dia do Desafio foi realizado em
ritmo de Copa do Mundo no Paraná,
no dia 30 de maio. Ao todo, 347 cidades do estado aderiram ao evento
coordenado pelo Sesc PR em parceria
com as prefeituras.
Devido à greve dos caminhoneiros,
no entanto, nem todos os municípios
do Brasil participaram do Dia do Desafio, ficando a critério de cada cidade
escolher uma data para sua realização
ao longo deste mês. Porém, os resultados dos confrontos entre cidades
que realizaram o evento no dia 30 de
maio, já estão disponíveis para consulta pelo site www.diadodesafio.org.br.
De acordo com o Sesc SP – regional responsável pela coordenação
geral do evento , com o fim dos confrontos, os demais resultados serão
divulgados até o dia 5 de julho pelo
mesmo portal.
Curitiba vence a disputa
contra o sedentarismo
Na capital paranaense, 42% dos
curitibanos aderiram ao Dia do Desafio e praticaram atividades físicas
vencendo a disputa com a cidade de
São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde

apenas 2% da população praticou atividades físicas no dia 30 de maio. Ao
todo, 728.825 pessoas moradores da
capital registraram participação pelo
site do Sesc PR e venceram a disputa
contra o sedentarismo.
O Dia do Desafio
Realizado pelo Sesc no Paraná há
mais de 20 anos, na última quarta-fei-
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ra do mês de maio, o Dia do Desafio
tem por objetivo incentivar a prática
regular de atividades físicas e o esporte. Nesta data, cidades de igual porte
populacional de todo o mundo competem de maneira salutar para mobilizar o maior percentual de habitantes
a praticarem, ao menos, 15 minutos de
atividades.
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