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A Caixa começa a pagar - a partir
da próxima sexta-feira (17) - o
abono salarial do PIS calendário
2017/2018, ano-base 2016, para
os trabalhadores nascidos em
novembro. Os valores variam de
R$ 79 a R$ 937. Estará disponível
para os inscritos há pelo menos
cinco anos no PIS e que tenham
trabalhado com carteira assinada
por pelo menos 30 dias em 2016,
com remuneração mensal média de
até dois salários mínimos.

Quarta e quinta -feira,
15 e 16 de novembro
de 2017
Ano XV – Nº 3.508
R$ 2,00

Ailton de Freitas/Ag.O Globo

Líder do governo defende
mudanças na reforma
trabalhista via Medida Provisória

O

líder do governo no
Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), defendeu
que as alterações da reforma
trabalhista devem ser enviadas
por meio de Medida Provisória
(MP). Para ele, o envio de um
projeto de lei, como defende
o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, geraria ‘uma
insegurança jurídica muito
grande’. “Defendo que seja o
mais rápido possível, pois foi
feito um entendimento com
todo mundo. Para dar segurança jurídica, a regra precisa
valer já”, afirmou.
Segundo Jucá, o presidente
Temer deve tomar uma decisão rápida após ponderar

todos os aspectos sobre a questão. Ele lembrou que a proposta
foi aprovada sem modificações
no Senado devido ao compromisso do governo de editar
posteriormente uma MP com
as alterações acordadas. Ele
ponderou, no entanto, que ‘não
há conflito’ com Maia, apenas
‘posições divergentes’.
“É muito importante que
isso seja feito logo para quem
vai contratar saber qual regra
vai funcionar. E também dos
empregados que serão contratados. Portanto, é fundamental
que a gente possa ter uma clareza da legislação e, a partir daí, se
Deus quiser, haverá uma maciça
contratação e um crescimento

do emprego e, portanto, a queda
do desemprego, que atormenta
as famílias brasileiras”, declarou
Jucá à imprensa.
Mais cedo, o presidente do
Congresso, senador Eunício
Oliveira, afirmou que seria
‘extremamente deselegante’ se
o compromisso feito por Jucá,
em nome do governo, não se
concretize.
Eunício reclamou que já se
passaram cerca de 40 dias desde
a sanção da proposta no Senado,
sem que haja uma manifestação
clara do governo sobre a medida
provisória. “Todo mundo está
esperando. Qual é a lei que
entrou em vigor? A MP que foi
negociada ou vai ser apenas o

Debate sobre a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça: senadores
Antonio Anastasia, Edison Lobão e Romero Jucá, da esquerda para a direita.

que foi sancionado? Precisamos
saber isso. Não podemos deixar
o país nessa berlinda.”
Após a sanção da lei, Maia
afirmou ser contra mudanças
por meio de MP, e defendeu
que sejam feitas alterações

através de um projeto, com
o risco de nem sequer ser
pautado. Eunício afirmou que
‘quem recebe MP é o presidente
do Congresso’ e ‘quem emite
é o presidente da República’,
deixando Maia de fora. Avaliou

ainda que o projeto poderia
levar até 120 dias para ser
aprovado, dependendo da
boa vontade dos presidentes
da Câmara e do Senado, enquanto a MP entra em vigor
imediatamente (AE).

documento destaca ainda o
esforço fiscal dos governos
estaduais, cujo resultado primário “vem apresentando um
esboço de recuperação”. Mas,
de acordo com o RAF, o ajuste
“penaliza os investimentos”,
que chegaram ao “menor patamar da década”.
As aquisições de ativos fixos
chegaram a 0,4% do PIB em junho de 2017. Entre 2011 e 2014,
haviam crescido de 0,7% para
1% do PIB. As estimativas da IFI
sugerem que os investimentos
públicos estaduais caíram pela
metade: de R$ 57,8 bilhões
em 2014 para R$ 28,7 bilhões
acumulados em doze meses até
junho de 2017. O RAF também
aponta que o Orçamento de
2018 pode elevar as receitas
líquidas em R$ 14,5 bilhões,
mas permite o aumento das
despesas primárias em R$ 44,5
bilhões (Ag. Senado).

Chery do Brasil

A economia brasileira apresenta crescimento lento. Os estados reduzem investimentos
para tentar melhorar o resultado das contas. O Orçamento de
2018 eleva despesas e provoca
aumento do deficit. Essas são
algumas das conclusões do
Relatório de Acompanhamento
Fiscal (RAF), publicado pela
Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao
Senado. O PIB cresceu 1% no
primeiro trimestre e 0,2% nos
três meses seguintes.
Os números são ‘indícios
iniciais de recuperação lenta
após longo ciclo recessivo’. As
primeiras informações sobre o
último trimestre ‘são positivas
e reforçam a perspectiva de
melhora da atividade’. “Não é
uma recuperação retumbante.
Mas o nosso cenário de crescimento de 0,7% para o PIB neste
ano vai se mostrando cada vez

Depois de ter passado por uma recessão muito grande,
já há de fato uma recuperação.

mais provável. Para o ano que
vem, o crescimento projetado
pela IFI é de 2,3%. Já há de fato
uma recuperação. Ela é inicial,
mas já tem impactos sobre as
receitas do governo”, afirma o
diretor-executivo da IFI, Felipe

Scudeler Salto.
De acordo com o RAF, a
massa salarial avançou 3,9%
no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do
ano anterior. A IFI projeta
inflação de 4,3% em 2018. O

O presidente Michel Temer
recebeu, no Palácio do Planalto, representantes da indústria
automobilística para tratar da
regulamentação do programa
automotivo Rota 2030. O novo
projeto deve substituir o Inovar
Auto, que termina em dezembro, e mudar a configuração da
alíquota do IPI que incide sobre
os produtos do setor.
“Não discutimos detalhes do
programa, mas o que tem esboçado é que realmente os 30%
(do IPI sobre os carros importados) caem e isso deverá ter
alguma alíquota complementar
da ordem de 10% ou 15%, que
poderá ser anulada mediante
compromisso que as empresas
venham a fazer, mais ou menos
nos moldes do Inovar Auto”,
disse o presidente da Anfavea,
Antônio Megale.
Segundo ele, o novo programa é uma “evolução” dos
pontos positivos do Inovar Auto
e não deve estimular aumento
ou redução dos preços dos automóveis, pois as empresas poderão ficar isentas dos reajustes

Marcelo Camargo/ABr

Os números da economia indicam início de Temer e empresários
recuperação lenta após longo ciclo recessivo debatem Rota 2030

Temer na reunião com o
presidente da Anfavea e
dirigentes das empresas
associadas.

nas alíquotas se investirem em
pesquisa e desenvolvimento no
país, entre outras atividades ou
compromissos. Afirmou ainda
que os incentivos devem priorizar a capacidade industrial
já instalada e iniciativas de
aumento da eficiência energética e segurança dos veículos
para aumentar economia de
combustível e reduzir emissão
de CO2 (gás carbônico) (ABr).

“Não são as
espécies mais fortes
que sobrevivem,
nem as mais
inteligentes, e sim
as mais suscetíveis a
mudanças”.
Charles Darwin (1809/1882)
Naturalista britânico

Os partidos “abusaram da
confiança do povo”.

eleições do ano que vem, sem
apoio de nenhuma legenda. O
grupo pede que as nove siglas
sejam impedidas de participar
do processo eleitoral, tenham
os repasses do Fundo Partidário suspensos e sejam impedidas de terem acesso ao rádio e à
televisão. Os juristas sustentam
que os partidos “carecem de
fundamento constitucional
e legal para existirem e não
possuem nenhum propósito
alinhado à República e aos
interesses do povo, devendo
ser extintos” (AE).

pauta e interferindo de forma
crescente nos trabalhos. Ele
participou de um anúncio de
repasse de recursos de emendas parlamentares a unidades
de pronto-atendimento em
municípios do Rio de Janeiro.
“Temos dez MPs trancando a
pauta. É muito ruim você ter
uma pauta que acaba sendo
quase toda ela monopolizada
pelo Poder Executivo”.
Maia voltou a dizer que
considera inconstitucional a
mudança de leis trabalhistas
por MP e acrescentou que, caso
as alterações venham por meio
de projeto de lei, serão votadas
em no máximo três semanas.
A privatização da Eletrobras é
outro caso que ele considera
que precisa ser discutido no
Congresso como projeto de
lei, por se tratar de um ativo
nacional sobre o qual a decisão
“não é urgente”.
“Essa interferência do Poder
Executivo tem sido crescente,
infelizmente, nesse governo
na relação com o Parlamento, que é de muito diálogo,
sim, mas na hora de decisão,
[há] muita edição de medida

provisória”, disse Maia, para
quem “não deveria existir
medida provisória”. “Quando
o governo decide sozinho e
depois oferece a discussão ao
Parlamento, o presidente está
se colocando à frente de toda
a sociedade brasileira, o que é
ruim”, acrescentou.
O evento em que Maia esteve
contou com a presença de parlamentares da bancada fluminense no Congresso e prefeitos da
capital e do interior do estado.
Foram distribuídos aos prefeitos
cheques simbólicos com R$
40 milhões em recursos que
serão destinados às unidades
de pronto-atendimento (ABr).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: -2,27% Pontos:
70.826,59 Máxima de +0,5%
: 72.838 pontos Mínima de
-2,28% : 70.825 pontos Volume: 10,44 bilhões Variação
em 2017: 17,6% Variação no
mês: -4,69% Dow Jones: -0,17%
(18h33) Pontos: 23.400,52
Nasdaq: -0,3% (18h33) Pontos:

Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia.

6.737,31 Ibovespa Futuro:
-2,15% Pontos: 71.325 Máxima (pontos): 73.270 Mínima
(pontos): 71.000. Global 40
Cotação: 920,190 centavos de
dólar Variação: estável.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,3093 Venda: R$ 3,3098
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48
Variação: +0,29% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,2828 Venda: R$
3,2834 Variação: -0,12% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,2630
Venda: R$ 3,4500 Variação:
+0,2% - Dólar Futuro (dezembro)

São Paulo - A despeito dos últimos anos de recessão, o número
de milionários no Brasil deverá
saltar 81% em cinco anos e alcançar 296 mil pessoas em 2022.
Estudo do Credit Suisse mostra
que na América Latina o País que
registrará um maior crescimento
do número de milionários será a
Argentina, que chegará em 68
mil daqui a cinco anos, ante 30
mil em 2017. Os Estados Unidos
lidera a lista, com 15,356 milhões
de milionários, volume que deve
crescer 16% no mesmo intervalo.
Considerando o mesmo
período, a oitava edição do
Global Wealth Report produzido pelo banco suíço mostra
que em cinco anos o mundo
terá 719 bilionários a mais, indo
para próximo de três mil. Desse
total, 230 serão da América do
Norte e 205 da China. Outros
235 bilionários terão origem a
Europa e 33 serão russos.
O estudo aponta uma mudança na origem dos milionários,
que antes eram mais concentrados nos países mais maduros.
Outra questão que mostra a
pesquisa é a distribuição de
renda. Segundo o documento,
3,5 bilhões de adultos tem

Cotação: R$ 3,3190 Variação:
+1% - Euro (18h33) Compra:
US$ 1,1792 Venda: US$ 1,1792
Variação: +1,08% - Euro comercial
Compra: R$ 3,9010 Venda: R$
3,9030 Variação: +1,46% - Euro
turismo Compra: R$ 3,8170 Venda: R$ 4,0400 Variação: +1,18%.
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desdobramentos, um grupo
de três juristas capitaneado
pelo advogado Modesto Souza
Barros Carvalhosa entrou com
um pedido no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para a abertura
de processo de cancelamento
do registro de nove partidos,
sob a acusação de que as siglas
abandonaram os “princípios
republicanos, democráticos e
constitucionais para abraçar o
crime organizado”.
O pedido mira o PT, PMDB,
PP, PROS, PRB, PCdoB, PDT,
PR e PSD, agremiações que, na
visão dos juristas, “abusaram
da confiança do povo brasileiro
para roubá-lo”, tendo cometido
“inúmeros e repetidos crimes
de lesa Pátria”. Carvalhosa, o
desembargador aposentado
Laércio Laurelli e o advogado
Luís Carlos Crema afirmam na
petição que a Lava Jato e suas
ramificações vem “revelando
como políticos criminosos e
partidos políticos corruptos
roubaram o Brasil, a Petrobras
e tantos outras empresas e
órgãos públicos”.
Carvalhosa pretende se candidatar de forma independente
à Presidência da República nas
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Maia critica excesso de
Juristas pedem
extinção do PMDB, PT, MPs e “interferências”
O presidente da Câmara, RoNúmero de milionários
Maia, criticou o número
PSD e outros 6 partidos drigo
de
medidas
provisórias
(MPs)
Brasília - Em meio às inveseditadas pelo governo. Segundo
no Brasil deve crescer
tigações da Lava Jato e seus
Maia, as MPs estão trancando a

Em 2022, o Brasil terá 296 mil
milionários.

riqueza abaixo de US$ 10 mil,
ou 2,7% da riqueza global. Por
outro lado, 36 milhões de milionários, que correspondem a
1% da população adulta global,
possui 46% da riqueza.
O documento mostra ainda
que a riqueza global nos doze meses até a metade deste ano cresceu 6,4% para US$ 280 trilhões.
No período o mundo viu ainda
um aumento de 2,3 milhões de
milionários. Estudo aponta, por
outro lado, que alguns países
perderam milionários nesse período, especialmente por conta
de depreciação cambial, caso do
Reino Unido e Japão (AE).

JUROS
CDB preﬁxado de 30 dias, 7,24% ao
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano.
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI,
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.282,90 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,31% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 134,501
Variação: -0,37%.

