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“Isto sim é um 
Congresso efi ciente! 
Ele mesmo rouba, 
ele mesmo 
investiga, ele 
mesmo absolve”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,69% Pontos: 
58.350,56 Máxima de +0,45% 
: 59.621 pontos Mínima de 
-1,79% : 58.292 pontos Volu-
me: 6,3 bilhões Variação em 
2016: 34,61% Variação no mês: 
0,78% Dow Jones: -1,07% Pon-
tos: 18.143,45 Nasdaq: -0,93% 
Pontos: 5.269,15 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2531 Venda: R$ 3,2540 
Variação: +0,96% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +0,98% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2229 Venda: R$ 
3,2235 Variação: -0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3970 Variação: 
+1,01% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 14,02% 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$ 1.326,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 137,300 
Variação: +0,59%.

Cotação: R$ 3,2590 Variação: 
+1,34% - Euro(17h41) Compra: 
US$ 1,1222 Venda: US$ 1,1222 
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6480 Venda: R$ 
3,6500 Variação: +0,97% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5770 
Venda: R$ 3,8270 Variação: 
+1,16%.

Futuro: -2,02% Pontos: 58.570 
Máxima (pontos): 59.885 Míni-
ma (pontos): 58.475. Global 40 
Cotação: 897,702 centavos de 
dólar Variação: -0,63%.

O Brasil deve retomar 
o crescimento de for-
ma gradual em 2017, 

afirmaram os economistas 
do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) ontem (29), 
após concluírem uma missão 
ao Brasil, em que se reuniram 
com o governo brasileiro, 
incluindo o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles. 
Para a retomada, alertam, o 
ajuste fi scal é essencial.

A previsão do Fundo para 
o PIB do Brasil que consta 
no relatório de ontem é de 
expansão de 0,5% em 2017, 
mesmo número estimado pe-
los economistas da instituição 

     

FMI: recessão está perto do 
fi m e Brasil deve retomar 
crescimento em 2017

ties, expôs problemas na estru-
tura fi scal do Brasil, levando os 
indicadores, tanto do governo 
federal, como dos Estados, a 
atingir os piores níveis em mais 
de duas décadas (AE).

em julho. Para o FMI, há “sinais 
preliminares” de que a recessão 
no País está próxima do fi m, 
mas a previsão de retomada em 
2017 vai depender da aprovação 
no Congresso e implementação 
da proposta que limita o cresci-
mento dos gastos públicos, da 
reforma da Previdência e que o 
governo atinja as metas fi scais 
neste ano e no próximo.

“Com essas melhorias no 
lado fi scal, e assumindo que a 
incerteza continue a diminuir, 
a projeção é que o investimen-
to continue a se recuperar, 
apoiando um retorno gradual 
para o crescimento sequencial 
positivo a partir do fi nal de 

2016”, diz o relatório do FMI. 
Para todo o ano de 2016, a 
previsão do Fundo é que o PIB 
brasileiro encolha 3,3%.

Uma recuperação mais rá-
pida da economia é impedida 
por alguns fatores, como o alto 
endividamento das famílias, ex-
cesso de passivos das empresas 
e alto desemprego.

Para o FMI, a forte recessão 
brasileira é explicada por uma 
série de motivos. Escândalo de 
corrupção na Petrobras, crise 
política, aumento de tarifas de 
energia elétrica e condições 
fi nanceiras mais duras estão 
entre os principais, de acordo 
com o relatório. Além disso, as 

taxas de juros persistentemente 
altas contribuíram para a piora 
da dinâmica da dívida pública. 
“A formulação de políticas nos 
últimos anos não foi capaz de 
resolver problemas estruturais 

de longa data e provou ser con-
traproducente”, afi rma o FMI 
logo no início do relatório. 

O fi m de uma era de alto cres-
cimento, puxado pelo consumo 
doméstico e alta das commodi-

Para o FMI, há “sinais preliminares” de que a recessão no País está próxima do fi m.

IPTR: último dia 
Termina hoje (30) o prazo para a 

entrega da declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR). A previsão da Receita é de 
que sejam entregues 5,4 milhões de 
declarações, e a multa por atraso é de 
1% ao mês-calendário ou fração so-
bre o imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50,00. Um 
manual sobre o Imposto Territorial 
Rural de 2006 está disponível no site 
da Receita Federal.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, descartou 
ontem (29) a possibilidade de 
aumento de impostos para este 
ano e disse que todas as pro-
jeções feitas estão de acordo 
com a arrecadação prevista. 
Ele também não acredita que, 
em 2017, sejam aumentados os 
tributos, porque, a princípio, 
isso não é contemplado no orça-
mento para o ano que vem.

“Neste momento existe uma 
necessidade de aumento da 
arrecadação total e acreditamos 
que parte dela retornará com 
o PIB voltando a crescer. Além 
disso, existem as receitas de 
privatizações e concessões”, 
disse o ministro, após participar 
de cerimônia de premiação de 
empresas na capital paulista. A 
prioridade nacional atualmente 
é controlar a queda da econo-
mia, estabilizar, voltar a crescer, 
investir e criar empregos.

“Para isso, estamos tomando 
providências para o governo dei-
xar de ser um grande absorve-

Meirelles: prioridade é voltar 

a crescer, investir e criar 

empregos.
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O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse ontem (29) 
que os militares devem ser 
diferenciados dos demais 
contribuintes, principalmente 
dos servidores públicos, na 
discussão de mudanças na 
Previdência. O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, já 
havia dito que os integrantes 
da Forças Armadas deverão 
fi car de fora das novas regras 
para aposentadoria elaboradas 
pelo governo. “Entendo que 
a Constituição trabalha com 
duas categorias: o servidor 
e o militar, com suas distin-
ções e singularidades”, disse 
Jungmann. 

Entre os fatores que diferen-
ciam os militares dos servidores 
públicos civis, está a impossibi-
lidade de fazer greve ou de se 
sindicalizar, a inexistência de 
hora extra e a dedicação exclu-
siva. “O militar trabalha, como, 
por exemplo agora durante a 
Olimpíada, às vezes 12, 14, 16 
horas. O militar expõe a vida. 
Então, de fato, não é privilégio. 
É o reconhecimento da singu-
laridade”, argumentou.

“É preciso reconhecer que os 
desiguais devem ser tratados 
desigualmente. Não é privilé-
gio. Para os senhores terem 

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.

Rótulos terão 
de alertar sobre 
variação nutricional

Brasília - Por unanimidade, a 
Segunda Turma do STJ decidiu 
que os rótulos de alimentos de-
verão alertar os consumidores 
de que os valores nutricionais 
informados podem variar em 
até 20%. A ação foi movida pelo 
MPF, que encontrou evidências 
de irregularidades em rótulos 
de produtos light e diet. 

“Cabe ressaltar que, sobre-
tudo nos alimentos e medica-
mentos, o rótulo é a via mais 
fácil, barata, ágil e efi caz de 
transmissão de informações 
aos consumidores”, disse o 
ministro Herman Benjamin, 
relator do caso. Para ele, os 
rótulos “são mudados diuturna-
mente para atender a oportu-
nidades efêmeras de negócios, 
como eventos desportivos ou 
culturais”.

Com a decisão do STJ, a An-
visa terá de exigir que os fabri-
cantes informem essa variação 
ao consumidor. O ministro 
Herman Benjamin destacou 
que a inclusão da advertência 
não demandará custos elevados 
dos fabricantes (AE).
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São Paulo - Os fi nanciamen-
tos para aquisição e constru-
ção de imóveis com recursos 
das cadernetas de poupança 
somaram R$ 4 bilhões em agos-
to, montante 5,2% acima do 
resultado observado em julho 
e 31,5% inferior ao registrado 
em agosto do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem 
(29), pela Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abecip).

Entre janeiro e agosto, os 
financiamentos imobiliários 
totalizam R$ 30,4 bilhões, 
montante 46,2% inferior ao 
apurado em igual período de 
2015. No acumulado de 12 
meses (setembro de 2015 a 
agosto de 2016), foram des-
tinados R$ 49,4 bilhões em 
crédito para o setor, retração 
de 48,9% comparativamente 
aos 12 meses precedentes. Em 
agosto de 2016, 18 mil imóveis 
foram fi nanciados, crescimento 
de 3,9% sobre os 17,3 mil imó-
veis fi nanciados em julho. Na 
comparação com agosto do ano 
passado, as concessões foram 
36,1% menores.

Entre janeiro e agosto, foram 
fi nanciados 135,8 mil imóveis, 
recuo de 47% em relação 

Entre janeiro e agosto, foram 

fi nanciados 135,8 mil imóveis.
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São Paulo - As vendas do va-
rejo de supermercados estão 
superando as expectativas da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras). Após 
divulgar um crescimento real 
do faturamento de 0,8% entre 
janeiro e agosto na compara-
ção com igual período do ano 
anterior, o superintendente 
da entidade, Marcio Milan, 
avaliou que o desempenho to-
tal em 2016 pode chegar mais 
perto de um crescimento de 
0,7%, superando a estimativa 
ofi cial da entidade para o ano, 
que é de 0,45%.

Milan considerou que os 
resultados do setor entre 
junho e agosto indicam uma 
reversão da tendência de 
queda no faturamento. Foram 
ao todo nove meses em que as 
vendas acumuladas fi caram no 
território de queda, no perío-
do entre julho de 2015 e maio 
deste ano. O único alívio neste 
intervalo havia acontecido 
temporariamente, com alta 
nas vendas de Páscoa. Mas 
agora a Abras entende que há 

Brasília - O presidente do 
TSE e ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse ontem (29), que 
o único tropeço no processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff foi a realização de uma 
votação fatiada. O comentário 
de Gilmar foi uma resposta 
ao comentário do ministro 
Ricardo Lewandowski, que 
lamentou o impeachment de 
Dilma Rousseff, classifi cando 
o episódio como “um tropeço 
na democracia”.

“Acho que o único tropeço 
que houve foi aquele do fa-
tiamento, o DVS (destaque 
para votação em separado) da 
própria Constituição, no qual 
teve contribuição decisiva o 
presidente do Supremo”, disse 
Gilmar, ao analisar a conduta do 
então presidente do STF, Ricar-
do Lewandowski, na condução 
do processo de impeachment. 

Durante o julgamento, 
Lewandowski decidiu aceitar 
o destaque apresentado pela 
bancada do PT, que pediu que a 
votação do impeachment fosse 
dividida em duas partes, e não 
de maneira conjunta. Dessa for-
ma, Dilma manteve os direitos 

Presidente do TSE e ministro 

do STF, Gilmar Mendes.
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Ministro da Fazenda descarta 
aumento de impostos para 2016

Meirelles afi rmou que esse é 
um trabalho de profundidade 
que visa dar ao Brasil condições 
de crescer de forma sustentada 
por muitos anos. “Os resultados 
já estão positivos, as expectati-
vas com a economia estão me-
lhorando em todos os setores. 
Isso já começa a se refl etir na 
retomada das atividades. No 
devido tempo, teremos a volta 
da criação de empregos e, com 
isso, o país pode aumentar de 
forma consistente seu padrão 
de renda”.

Meirelles disse que a queda 
na arrecadação reflete uma 
tendência histórica de que 
mostra que quando o PIB está 
aumentando a arrecadação 
cresce e vice-versa. “Estamos 
na maior recessão da histó-
ria do país que é resultado 
da política econômica dos 
últimos anos. Na medida em 
que isso é corrigido, a ativi-
dade se estabiliza e começa a 
mostrar resultados”, explicou 
(ABr).

dor de poupança da sociedade, 
controlando o crescimento das 
despesas públicas. Com isso, 
haverá maior disponibilidade 
de recursos para fi nanciamento, 
crédito e investimento. Não só 
para o fi nanciamento direto, 
mas para o doméstico, exter-
no e o consumo que vai gerar 
aumento da renda emprego e 
queda da infl ação”.

‘Tropeço foi fatiar 
votação do impeachment’

políticos - embora tenha tido o 
seu mandato cassado.

O comentário de Lewando-
wski sobre o impeachment 
foi feito durante uma de suas 
aulas na Faculdade de Direito 
da USP, onde o ministro leciona 
Teoria do Estado. No dia 1º 
deste mês, um dia depois de o 
Senado decidir pela cassação 
de Dilma Rousseff, Gilmar Men-
des disse que a votação fatiada 
do processo de impeachment 
foi “no mínimo, bizarra” e não 
passaria “na prova dos 9 do 
jardim de infância do direito 
constitucional” (AE). Militares serão diferenciados 

na reforma da Previdência

uma ideia, um militar hoje tem, 
dentre todas as categorias de 
Estado, a menor remuneração 
inicial ou fi nal”, comparou. Se-
gundo Jungmann, os militares 
estão dispostos a colaborar com 
a reforma da Previdência. 

“Eu chamo atenção para uma 
coisa: [o fato de haver uma dife-
renciação] não quer dizer que a 
Defesa e que as Forças Armadas 
não vão contribuir com a refor-
ma. Não queremos e recusamos 
privilégios. Vamos contribuir e 
vamos dar a nossa parte. Apenas 
defendemos nossa especifi cida-
de”, acrescentou (ABr).

Crédito imobiliário teve 
queda de 31,5% em agosto

ao mesmo período de 2015, 
quando o fi nanciamento atingiu 
256,1 mil unidades. Em termos 
acumulados (12 meses), o 
crédito imobiliário viabilizou 
a aquisição e a construção 
de 221,2 mil imóveis entre 
setembro de 2015 e agosto de 
2016, com redução de 50,1% 
relativamente às unidades 
fi nanciadas nos 12 meses pre-
cedentes (AE).

Abras vê tendência de vendas 
superarem estimativas

uma trajetória mais sustenta-
da para a recuperação.

Apesar do tom otimista, Mi-
lan considerou que os próxi-
mos meses tendem a ser de um 
crescimento menos acelerado 
do que a de agosto. Apenas 
no mês passado, as vendas 
subiram 1,73% ante igual mês 
de 2015. “A previsão é de que 
o resultado continue crescen-
do, mas talvez num ritmo mais 
lento e mais consistente”, 
ponderou. Para ele, ainda há 
elementos de incerteza no 
cenário macroeconômico e 
político que difi cultam proje-
tar um ritmo de recuperação 
mais intenso. 

Por outro lado, dados da 
consultoria GfK já indicam 
melhora das expectativas do 
empresariado. O Índice de 
Confi ança dos Supermercadis-
tas chegou a 56,3% em agosto 
ante 50,1% em junho. Resulta-
dos superiores a 50% indicam 
otimismo quanto à perspectiva 
de crescimento dos investi-
mentos, das contratações e do 
faturamento (AE).


