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“O Brasil precisa 
explorar com 
urgência a sua 
riqueza, porque 
a pobreza não 
aguenta mais ser 
explorada”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,1% Pontos: 
58.053,53 Máxima estável: 
58.697 pontos Mínima de 
-1,35% : 57.904 pontos Volu-
me: 4,47 bilhões Variação em 
2016: 33,92% Variação no mês: 
0,26% Dow Jones: -0,91% Pon-
tos: 18.094,83 Nasdaq: -0,91% 
Pontos: 5.257,49 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2423 Venda: R$ 
3,2431 Variação: +0,02% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,31 Venda: 
R$ 3,41 Variação: estável - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2394 Venda: 
R$ 3,2400 Variação: +0,49% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,2100 Venda: R$ 3,3930 Va-
riação: +0,18% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 14,05% ao 
ano. - Capital de giro, 15,90% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.344,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,2% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 137,900 
Variação: -0,07%.

(outubro) Cotação: R$ 3,2470 
Variação: -0,09% - Euro (17h33) 
Compra: US$ 1,1252 Venda: US$ 
1,1252 Variação: +0,24% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,6470 
Venda: R$ 3,6490 Variação: 
+0,22% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5700 Venda: R$ 3,8270 
Variação: +0,45%.

Futuro: -1,22% Pontos: 58.335 
Máxima (pontos): 58.655 Míni-
ma (pontos): 58.200. Global 40 
Cotação: 905,348 centavos de 
dólar Variação: +1,23%.

As elevações dos preços 
dos alimentos nos úl-
timos meses explicam 

a interrupção na melhora da 
avaliação dos consumidores 
sobre a infl ação futura. No 
entanto, com o resultado 
mais favorável dos produtos 
alimentícios captado pela 
prévia da infl ação ofi cial no 
País em setembro, é possível 
que o otimismo retorne em 
outubro, na avaliação da 
economista Viviane Seda, do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV).

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - 15 

     

Trégua de alimentos pode 
melhorar previsão do 
consumidor sobre infl ação

brasileiros em sete das prin-
cipais capitais do País. Cerca 
de 75% destes entrevistados 
respondem aos quesitos rela-
cionados às expectativas de 
infl ação (AE).

(IPCA-15), apurado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística, mostrou uma ligei-
ra queda de 0,01% nos gastos 
das famílias com Alimentação 
e Bebidas em setembro. O re-
sultado do IPCA-15 acumulado 
em 12 meses foi de 8,78%. Já a 
mediana da infl ação esperada 
pelos consumidores para os 
12 meses seguintes fi cou em 
9,8% em setembro, mesmo 
resultado informado em agosto, 
de acordo com o Indicador de 
Expectativas Infl acionárias dos 
Consumidores da FGV.

“A próxima leitura será me-
lhor, após esse arrefecimento 
nos preços dos alimentos re-

gistrado em outubro”, previu 
Viviane. No geral, há expectati-
va de desaceleração da infl ação 
tanto pelos consumidores com 
menor renda quanto entre os 
de maior poder aquisitivo. Para 
os consumidores com renda 
familiar acima de R$ 9.600, a 
infl ação prevista vem se redu-
zindo há sete meses consecuti-
vos. Entre os consumidores de 
menor poder aquisitivo, essa 
perspectiva vem se mantendo 
nos últimos três meses.

“Ainda assim o padrão é 
muito fora do limite superior do 
teto da meta do governo (6,5% 
no ano), muito alto ainda. Mes-
mo entre as famílias de renda 

mais alta, que sentem menos o 
impacto da variação de preços 
dos alimentos, a infl ação espe-
rada de 9% é um patamar muito 
alto”, lembrou Viviane.

O Indicador de Expectativas 

Infl acionárias dos Consumido-
res é obtido com base em in-
formações coletadas no âmbito 
da Sondagem do Consumidor, 
que coleta mensalmente in-
formações de mais de 2,1 mil 

Há expectativa de desaceleração da infl ação tanto pelos consumidores com menor

renda quanto entre os de maior poder aquisitivo.

Em coletiva para detalhar 
a 35ª fase da Operação Lava 
Jato, a procuradora da Repú-
blica, Laura Gonçalves Tes-
sler, disse que o ex-ministro 
Antônio Palocci teve atuação 
“intensa e reiterada” na defesa 
de interesses da empreiteira 
Odebrecht na administração 
pública federal. A empreiteira 
repassou R$ 128 milhões de 
reais a uma conta que seria 
gerida pelo ex-ministro. Palocci 
foi preso temporariamente na 
manhã de ontem (26) quando a 
Polícia Federal defl agrou a nova 
fase da Operação, chamada 
Operação Omertá.

Haveria uma conta destinada 
ao recebimento de vantagens 
indevidas da Odebrecht e Pa-
locci seria o gestor dessa conta. 
“Se verificou uma atuação 
intensa e reiterada de Palocci 
na defesa de interesses da em-
presa perante a administração 
pública federal envolvendo 
contratos com a Petrobras. 
Essa atuação se deu mediante 
a pactuação e recebimento de 
contrapartidas em favor do 
PT. Palocci atuava como ges-

Remédio derivado 
da maconha 

A Justiça determinou que o 
governo do Distrito Federal for-
neça um medicamento feito de 
canabidiol, substância derivada 
da maconha, a um cidadão que 
sofre de epilepsia e atraso do 
desenvolvimento psicomotor. 
O remédio não tem registro 
no Brasil e foi receitado ao 
paciente por seu médico. Sem 
condições para comprá-lo, o 
cidadão recorreu ao Judiciário 
para garantir o tratamento, 
estimado em R$ 10,4 mil.

Extraído da Cannabis sativa, 
o canabidiol, conhecido como 
CBD, vem sendo usado no 
tratamento de convulsões pro-
vocadas por diversas enfermi-
dades, entre elas a epilepsia. Na 
decisão, o juiz Jansen Fialho de 
Almeida, da 3ª Vara da Fazenda 
Pública, entendeu que cabe ao 
Estado dar condições para que 
o direito constitucional à saúde 
seja respeitado. 

Amanhã (28), o STF deve 
retomar o julgamento sobre for-
necimento de medicamentos de 
alto custo e que não têm registro 
na Anvisa. O caso é considerado 
pelos ministros como o mais 
complexo que tramita atual-
mente no Supremo (ABr).

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou o bloqueio de até R$ 
128 milhões das contas bancárias 
do ex-ministro da Fazenda An-
tônio Palocci. O mesmo valor foi 
bloqueado também das contas 
do assessor do ex-ministro, Bra-
nislav Kontic, e do ex-secretário 
da Casa Civil, Juscelino Dourado. 
Os três foram presos tempora-
riamente ontem (26) na 35ª fase 
da operação. 

No despacho, Moro diz que 
há provas de que Palocci era o 
responsável por receber recur-
sos da Odebrecht e coordenar 
o repasse a seu grupo político. 
“Surgiram provas, em cognição 
sumária, de que ele [Palocci] 
recebia e era responsável pela 
coordenação dos recebimentos 
por parte de seu grupo político 
de pagamentos sub-reptícios 
(obtidos de forma ilícita) pelo 
Grupo Odebrecht.”

No despacho, Moro diz que 
a PF e o MPF pediram o “se-
questro de ativos mantidos 
pelos investigados em suas 
contas-correntes”. Para o juiz 
federal, o bloqueio dos ativos 
dos investigados “em relação 
aos quais há prova, em cognição 
sumária, de recebimento de 
propina”, é viável. “Não impor-

Juiz federal Sérgio Moro.

São Paulo - O presidente da 
Petrobras, Pedro Parente, disse 
ontem (26), que a política de 
conteúdo local tem problemas 
e precisa ser aperfeiçoada. “So-
mos a favor, mas não achamos 
razoável que traga a quantidade 
de problemas que trouxe”, 
disse o executivo, durante 
apresentação do novo plano 
estratégico da companhia na 
Fiesp. Ele citou que a política 
de conteúdo local ocasionou 
atrasos na entrega de equipa-
mento, “com impacto impor-
tante para a estatal brasileira 
de petróleo. 

Parente enfatizou que é a 
favor da política, mas defendeu 
a necessidade de uma revisão, 
de modo a “promover uma 
indústria competitiva nacional 
e fazer com que ela possa se 
emancipar e competir a nível 
internacional”. Também disse 
ser contra a obrigatoriedade de 
participação da Petrobras em 
todos os campos de partilha, 
ao comentar que, devido à es-
cassez de recursos, a Petrobras 
não teria condições de desen-

Presidente da Petrobras, Pedro Parente.
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Ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, deixa o 

IML de Curitiba após realizar exame de corpo de delito, ontem (26). 
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São Paulo - Apesar de con-
siderarem que há consenso 
no setor privado sobre a ne-
cessidade de modernização da 
legislação trabalhista, presi-
dentes de grandes companhias 
brasileiras avaliam que ainda 
existem pontos relevantes a 
serem discutidos. Em deba-
te do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças (Ibef-
SP), o presidente da Nextel, 
Francisco Valim, disse que a 
necessidade de uma regulação 
mais dura ainda existe num 
país onde o trabalho escravo 
não é uma realidade tão dis-
tante. Para ele, o modelo de 
baixa intervenção estatal da 
economia dos Estados Unidos 
funciona melhor em situações 
de pleno emprego. 

Já na visão do presidente da 
Fibria, Marcelo Castelli, a legis-
lação trabalhista, mesmo refor-
mada, ainda precisaria manter 
um caráter regulatório. “Toda 
democracia moderna precisa 
ter agências reguladoras para 

evitar excessos”, declarou. 
O executivo ainda destacou 
a necessidade de se discutir 
modelos mais contemporâneos 
de trabalho, que permitam que 
funcionários trabalhem de casa 
ou em horários não necessaria-
mente rígidos.

O presidente da Swiss Re 
Corporate Solutions, João 
Nogueira Batista, considera 
que a prioridade é permitir a 
negociação entre empresas e 
trabalhadores. “O Supremo 
tem tomado decisões nessa 
direção e, no mundo com o 
nível de informação que temos, 
a livre negociação deve predo-
minar”, avaliou. Para Roberto 
Lima, presidente da Natura, 
as empresas têm ainda que 
rediscutir alguns conceitos. 
Ele mencionou o tema da ter-
ceirização das atividades-fi m. 
Para ele, qualquer que seja o 
novo quadro legal, ele tende 
a não ser defi nitivo, já que as 
relações de trabalho devem 
sempre evoluir (AE).

Défi cit externo
O Banco Central revisou 

ontem (26), suas projeções 
para o comportamento do setor 
externo em 2016. A previsão 
para o rombo das transações 
correntes, que estava em US$ 
15,0 bilhões em maio, passou 
agora para US$ 18,00 bilhões. A 
primeira projeção, apresentada 
em dezembro do ano passado, 
era de US$ 41,0 bilhões. 

Atuação de Palocci em favor da 
Odebrecht foi “intensa e reiterada”

nistro Palocci. A procuradora 
Laura Gonçalves destacou que 
repasses registrados para o Ita-
liano não ocorreram apenas em 
período eleitoral. “O que revela 
mais claramente se tratarem 
de propina, já que não havia 
em curso qualquer campanha 
eleitoral que subsidiasse esses 
pagamentos”, disse.

Laura Gonçalves afi rma ainda 
que, mesmo no curso da Opera-
ção Lava Jato e em 2014 e 2015 
foram verificados contatos 
entre Palocci e executivos da 
Odebrecht, inclusive com o uso 
de e-mails criptografados.  

O advogado de Palocci, José 
Roberto Batochio, negou as 
acusações contra Palocci. 
“Para quem quer pretexto, 
isso é pretexto, mas o fato é 
que o ministro da Fazenda 
tem que ter uma interlocução 
com o setor empresarial, com 
a cadeia produtiva do Brasil, 
para que se estabeleçam as 
políticas públicas. Se um mi-
nistro conversa com alguém da 
iniciativa privada, já é suspeito 
de praticar crime?”, perguntou 
Batochio (ABr).

tor dessa conta tendo atuado 
desde 2006 até pelo menos 
novembro de 2013, compro-
vadamente, com pagamentos 
documentados nessa planilha”, 
disse a procuradora.

Os valores discriminados na 

planilha da construtora eram 
registrados em nome de “Ita-
liano”. O delegado da PF, Filipe 
Pace, disse que não há “sombra 
de dúvida” de que o “Italiano” 
que aparece nas planilhas de 
Marcelo Odebrecht é o ex-mi-

Moro determina bloqueio 
das contas de Palocci

ta se tais valores, nas contas 
bancárias, foram misturados 
com valores de procedência 
lícita. O sequestro e confi sco 
podem atingir tais ativos até o 
montante dos ganhos ilícitos”, 
justifi cou o juiz no despacho.

“Observo que a medida ora 
determinada apenas gera o blo-
queio do saldo do dia constante 
nas contas ou nos investimen-
tos, não impedindo, portanto, 
continuidade das atividades 
das empresas ou entidades, 
considerando aquelas que 
eventualmente exerçam ativi-
dade econômica real. No caso 
das pessoas físicas, caso haja 
bloqueio de valores atinentes a 
salários, promoverei, mediante 
requerimento, a liberação”, 
acrescentou o juiz (ABr).

Petrobras: política de conteúdo 
local precisa ser aperfeiçoada

volver todos os campos. 
O forte crescimento da 

dívida da Petrobras ao longo 
dos últimos anos, com o en-
dividamento superando os 
R$ 132 bilhões, se deu, entre 
diversos motivos, pelo fato 
de a empresa praticar preços 
abaixo da paridade interna-
cional por muitos anos, disse 
Parente. A meta da companhia 
é reduzir sua alavancagem de 
5,3 vezes, atualmente, para 2,5 
vezes até 2018.

Após os cinco anos de seu pla-
no de negócios, para o período 
de 2017 a 2021, a Petrobras será 
uma empresa com produção de 
3,4 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed) 
considerando Brasil e exterior, 
disse Parente. “O plano de ne-
gócios tem um horizonte inicial 
de dois anos e concentra os 
esforços para fazer uma virada 
na empresa em duas métricas, 
de segurança e alavancagem”, 
disse o executivo (AE).

CEOs: reforma 
trabalhista carece de 

discussão mais profunda


