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=Rhodia retoma
sua produção
A Rhodia, uma das
maiores indústrias
químicas do País,
retomou as
operações de sua
unidade de
Intermediários e
Poliamida, em

Paulínia. A fábrica
estava com as
atividades brecadas
há duas semanas pela
baixa disponibilidade
de água (usada em
sistemas de
refrigeração) captada
do Rio Atibaia.
Segundo a empresa,
a melhora na vazão
do rio nesta semana
foi suficiente pra
retomar a produção.

=Slim e italianos
mandam no NYT
O magnata mexicano
Carlos Slim (17%) e o
grupo italiano Proto
(2%) se tornarão os
principais acionistas
do jornal americano
The New York Times.
“Este acordo de
participação conjunta
em 19% do capital
do NYT foi fechado
ontem em Nova York

diretamente por
Carlos Slim e
Alejandro Proto
(presidente do
grupo), e a operação
se concretizará na
próxima semana”,
explicaram as fontes.
O valor do negócio
não foi revelado.

= Campinas tem
vagas a rodo
O Centro Público de

Apoio ao
Trabalhador (Cpat)
de Campinas tem
958 vagas de
trampo. Basta ir a
uma das unidades
(Av. Campos Sales,
427, Centro;
Terminal
Hortoshopping; e
Rua Um, 1.343, Jd.
Santa Clara) com RG,
CPF, PIS e carteira de
Trabalho.

Lucrando = Por causa da estiagem,
empresas de lavagem a seco de
Campinas registraram aumento de
30% na procura pelo serviço

Tatiane Quadra/AAN

Moeda completa
20 anos em 2014,
mas neste período
acumulou baita
desvalorização

Adriano = Os R$ 100 de 1994 valem o equivalente a R$ 21,90

Real perde
o seu valor

=== Sabe aquela impres-
são de que antes seu di-
nheiro durava mais tempo
e dava pra comprar mais
coisas? Pois é, ela tem
uma explicação. O Plano
Real completa 20 anos de
implantação em 2014 e
neste período a moeda

acumulou uma desvalori-
zação de 78,10%. Na práti-
ca, isso significa que uma
nota de R$ 100 de 1994, ho-
je vale apenas o equivalen-
te a R$ 21,90. Os cálculos
são do administrador fi-
nanceiro e professor da
PUC-Campinas Eli Boro-

chovicius. Mas ele afirma
que isso não significa uma
perda do poder de compra
do brasileiro. “Se por um
lado temos a desvaloriza-
ção, por outro há a com-
pensação pelos ajustes sa-
lariais. Ainda temos poder
aquisitivo.” (Tatiane Quadra)

Leandro Ferreira/AAN

Diminuiu Grana ficou mais curta

=É NO SUPER QUE DÁ PRA VER DIFERENÇA
O locutor Adriano de Assis, 33, acha que o salário
não acompanhou a inflação. “Há 7 anos eu lotava
o carrinho com compras com R$ 400. Agora, se eu
comprar metade das coisas já estou no lucro.”

Caixinha
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