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Uma mensagem por dia

Para acessar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code

Novas incertezas 
econômicas da China 
preocupam o mundo

A economia da China mos-
trou uma resiliência surpreenden-
te em agosto, com crescimento 
maior do que o esperado na pro-
dução industrial e nas vendas no 
varejo. Por outro lado, uma que-
da cada vez maior do setor imo-
biliário prejudicou perspectivas e 
impactou o mercado de commo-
dities metálicas.

Indicadores apontam que a 
segunda maior economia do mun-
do está ganhando força. A produ-
ção industrial cresceu 4,2% em 
agosto em relação ao mesmo mês 
do ano anterior, maior alta desde 
março. Isso superou um aumento 
de 3,8% esperado 
por analistas.

Já as vendas 
no varejo subiram 
5,4% em relação ao 
ano anterior, maior 
alta em seis me-
ses e superando as 
projeções de cresci-
mento de 3,5%. 

Os dados oti-
mistas amenizam 
um pouco da me-
lancolia que paira 
sobre a lenta recuperação do país 
asiático, obscurecida por dados 
comerciais fracos e crescimento 
lento do crédito.

Segundo Julian Evans-Prit-
chard, economista chinês da Ca-
pital Economics, não é esperado 
que a força se sustente em setem-
bro. Ondas do coronavírus colo-
caram a China em quase pânico 
algumas semanas atrás, pois a 
doença ressurge, aqui e ali, com 
força, obrigando a quarentenas 
em algumas províncias.

A atividade econômica deve 

permanecer fraca nos próximos 
meses em meio à desaceleração 
imobiliária, à diminuição das ex-
portações e às interrupções recor-
rentes da Covid.

A indústria automobilísti-
ca chinesa foi um grande impul-
sor tanto da produção industrial 
quanto das vendas no varejo, 
com a produção de veículos guia-
dos por novas fontes de energia 
crescendo 117%, auxiliada por in-
centivos governamentais para 
carros mais limpos. Piorando o 
quadro, em agosto, o investimen-
to imobiliário na maior produtora 
de aço do mundo caiu no ritmo 

mais rápido desde 
dezembro de 2021.

Dados negati-
vos acabaram por 
minar a confiança 
do mercado que 
havia sustentado o 
complexo ferroso 
da China nos últi-
mos dias, com o 
apoio intensificado 
do governo ao setor 
imobiliário em difi-
culdades e esperan-

ças de ações políticas adicionais 
para fortalecer a economia. 

Para atenuar o quadro nega-
tivo, Pequim anunciou mais de 50 
medidas de apoio econômico des-
de o final de maio e enfatizou que 
este trimestre foi um momento crí-
tico para a mudança de política. 

Por isso, analistas esperam 
que os impactos da Covid nas 
atividades comerciais na China 
mantenham investidores caute-
losos. O que acontece no gigante 
asiático traz impactos ao mun-
do todo.

Reflexão
No mundo atual, por que existe tanta violência? 

Por que ocorrem tantas catástrofes naturais? Será que 
Deus quer o mal da humanidade? De modo algum. 
Ele deseja somente a felicidade das pessoas. No entan-
to, para tentar entender os desígnios de Deus, lembre-
-se dos remédios amargos que tomava na infância; 
embora tivessem um gosto ruim os medicamentos o 
tratavam de alguma doença. Além disso, havia o ca-
rinho materno, que ajudava a minimizar o mal-estar. 
Do mesmo modo, Deus está presente na vida de todos, 
nos momentos de dor e alegria.

YASIN AKGUL/AFP/JC

Impactos da Covid 
nas atividades 
comerciais 
da China 
devem manter 
investidores 
cautelosos

“A renovação da Câmara dos 
Deputados não será alta neste ano, 
pois as mudanças nas regras elei-
torais podem reduzir os partidos 
com representação na Câmara, dos 
atuais 23 para cerca de 15. A ree-
leição será alta porque 88% dos 
513 deputados atuais, ou 446 par-
lamentares, são candidatos.” An-
tônio Augusto de Queiroz, consul-
tor político.

“Muitos outros países expres-
saram a preocupação de que, à 
medida que nos concentramos na 
Ucrânia, não estamos prestando 
atenção ao que está acontecendo 
em outras crises ao redor do mun-
do. Não vamos nos concentrar ape-
nas na Ucrânia, mas não vamos 
ignorar a Ucrânia.” Linda Thomas-
-Greenfield, embaixadora dos EUA 
na ONU, sobre a Assembleia Geral 
das Nações Unidas.

“Eu sei que muitos líderes 
mundiais não querem o confli-
to na Ucrânia. A Rússia quer que 
tudo isso acabe o mais rapidamen-
te possível, mas a Ucrânia quer 
lutar.” Vladimir Putin, presidente 
da Rússia.

“Sinto que ainda estamos 
muito longe da paz. Acredito que a 
paz é essencial, paz de acordo com 
a Carta das Nações Unidas e com 
o direito internacional, mas esta-
ria mentindo se dissesse que isso 
pode acontecer em breve.” António 
Guterres, secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).

O Jornal do Comércio concluiu a série de entrevistas especiais com os 10 candidatos 
ao governo do Rio Grande do Sul. O último entrevistado foi o candidato Carlos 
Messala, do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Messala é servidor público dos 
Correios e diz que, se eleito, pretende rever o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). 
Além disso, posiciona-se contrariamente às privatizações e defende uma carga horária 
semanal de 30 horas, que seria implantada, inicialmente, no funcionalismo estadual. 
No Instagram do JC (instagram.com/jornaldocomercio) é possível conferir um vídeo 
com a apresentação do candidato e a entrevista completa pode ser lida acessando o 
QR Code. 

ANDRESSA PUFAL/JC
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Meditação
Pelo sangue de Jesus, você é mais 

que vencedor.

Confirmação
“Pensai, pois naquele que enfrentou 

uma tal posição por parte dos pecadores, 
para que não vos deixeis abater pelo desâ-
nimo” (Hb 12,3).

Rosemary de Ross/
Editora Paulinas

Empreendedorismo e ideias criativas andam de mãos dadas. E 
foi como fruto dessa união que surgiu o primeiro brechó móvel 
de Porto Alegre, o Garimpo Turck. Foi com o objetivo de levar a 
moda sustentável para mais lugares que a empreendedora Débora Fao criou 
uma unidade móvel de seu brechó. O ônibus conta com espelhos, araras e 
dois provadores, tem capacidade de até 10 pessoas por vez e circula pela 
Capital. No Instagram do JC é possível conferir um vídeo apresentando a 
novidade e a matéria completa pode ser lida pelo QR Code.


