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“Nada de palavra 
negativa. 
Quanto mais você diz 
estar fi cando cansada 
e esquecida, mais 
esquecida fi ca”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

BOLSAS
O Ibovespa: +0,65% Pontos: 
60.644,24 Máxima de +0,78% 
: 60.724 pontos Mínima de 
-0,31% : 60.070 pontos Volu-
me: 6,9 bilhões Variação em 
2016: 39,9% Variação no mês: 
3,9% Dow Jones: -0,07% Pon-
tos: 18.268,50 Nasdaq: -0,17% 
Pontos: 5.306,85 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2223 Venda: R$ 3,2233 
Variação: +0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2304 Venda: R$ 
3,2310 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,3770 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,96% ao 
ano. - Capital de giro, 15,84% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: -1,22%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,500 
Variação: -0,46%.

Cotação: R$ 3,2455 Variação: 
+0,02% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1149 Venda: US$ 1,115 
Variação: -0,51% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5920 Venda: R$ 
3,5940 Variação: -0,39% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5830 Ven-
da: R$ 3,7770 Variação: -0,42%.

Futuro: +0,85% Pontos: 60.750 
Máxima (pontos): 60.885 Míni-
ma (pontos): 60.075. Global 40 
Cotação: 916,345 centavos de 
dólar Variação: -0,45%.

Quase metade dos es-
tudantes (49%) que 
entraram no ensino 

superior em 2010 desisti-
ram do curso escolhido. Os 
dados fazem parte de um 
levantamento do MEC que 
acompanhou a trajetória de 
estudantes das redes pública 
e privada ao longo de quatro 
anos. Foram monitorados os 
alunos que permaneceram no 
mesmo curso de ingresso en-
tre os anos de 2010 e 2014.

A taxa de desistência dos 
estudantes em 2014 foi de 
49% e a de conclusão, 29,7%. 
Cerca de 21% dos estudantes 
que entraram em 2010 per-

     

Cerca de 49% dos alunos que 
entraram na graduação em 
2010 desistiram do curso

de 52,7% ao fi nal dos quatro 
anos, na pública é de 42,6%. 
Dos estudantes que foram 
monitorados nas instituições 
privadas entre 2010 e 2014, 
31,3% concluíram o curso ao 
fi nal desse período. Na pública, 
foram 22,5% (ABr).

maneciam nas universidades 
em 2014. As taxas de desis-
tência de curso crescem ao 
longo dos anos de estudo. No 
primeiro ano do curso (2010), 
11,4% dos matriculados desis-
tiram. No ano seguinte (2011), 
o percentual subiu para 27,1%. 
Em 2012 foi de 36% e no pe-
núltimo ano (2013) chegou a 
43%. Os dados fazem parte do 
Censo da Educação Superior 
2015. Esta é a primeira vez 
que o MEC divulga informa-
ções relativas à trajetória dos 
estudantes.

Na avaliação do secretário 
de Educação Superior do Mi-
nistério da Educação, Paulo 

Barone, a desistência elevada 
na educação superior pode 
ser motivada pela oferta de 
curso com modelos ultrapas-
sados e também pela falta 
de flexibilidade para que os 
estudantes mudem de curso 
dentro das instituições. “Está 
claro que existe um desajuste 
entre a oferta de educação 
superior no Brasil e o inte-
resse dos estudantes”, disse 
Barone. “Possivelmente, isso 
tem relação com modelos de 
cursos que são ultrapassados, 
desenhados essencialmente 
para um país que não existe, 
num mundo que não existe 
mais há muito tempo”, com-

pletou durante coletiva para 
divulgar os dados do Censo.

“Os sistemas de escolhas 
para os estudantes brasileiros 
é muito estrito, depois que o 
estudante faz um vestibular 
com uma maratona maluca 
para ingressar num certo curso 

superior, ele tem uma enorme 
dificuldade de migrar para 
outro. As alternativas fl exíveis 
poderiam solucionar em grande 
parte essa difi culdade”. A de-
sistência é um pouco maior na 
rede privada. Enquanto nas uni-
versidades particulares a taxa é 

Dos estudantes monitorados entre 2010 e 2014, apenas 31,3% concluíram o curso.

Dia das Crianças: cai a 
intenção de compra

São Paulo - A Sondagem do 
Consumidor do Ibre da FGV 
indica que a intenção de com-
pras de presentes para o Dia das 
Crianças é a menor dos últimos 
11 anos. De acordo com a pes-
quisa, 44,9% dos entrevistados 
pretendem reduzir os gastos 
em relação ao ano anterior, 
frente aos 41,1% verifi cados 
na sondagem de 2015. 

O grupo que pretende gas-
tar a mesma quantia caiu de 
54,8% para 50,8%, enquanto 
os que pretendem gastar mais 
representam 4,2% dos consu-
midores, quantidade estável 
na comparação com o ano 
anterior. 

“Esse resultado reflete a 
cautela das famílias com o 
orçamento doméstico, que 
ainda está comprometido 
com prestações de compras 
anteriores”, informa, em nota, 
a coordenadora da Sondagem 
do Consumidor, Viviane Seda 
Bittencourt (AE).

Brasília - Após reunião com 
o presidente Michel Temer, o 
governador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo, reagiu 
com ironia e disse ontem (6), 
ser contra a iniciativa de se-
parar os três Estados do Sul 
do resto do Brasil. No último 
sábado, a maioria dos cidadãos 
que participaram de um ple-
biscito informal realizado na 
região se mostraram favoráveis 
à ideia. “Eu não defendo isso, 
acho que nós temos que unir e 
superar as nossas difi culdades, 
não separar e achar culpados”, 
afi rmou Colombo.

De acordo com o resultado 
divulgado pela comissão orga-
nizadora do plebiscito informal, 
o Plebisul, 95,74% dos 616.917 
votantes disseram “sim” para a 
ideia de criar um novo país. O Rio 

Maioria dos cidadãos que participaram da consulta

votou pela separação.

São Paulo - O governo federal 
vai lançar o programa batiza-
do de Cartão-Reforma, que 
concederá subsídios públicos 
para que a população de baixa 
renda compre materiais de 
construção para reformas em 
suas moradias. O programa será 
instituído por meio de MP, que 
será assinada no próximo dia 25 
pelo presidente, Michel Temer, 
de acordo com informações do 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo.

O Tesouro Nacional destinará 
R$ 500 milhões para o novo 
programa em 2017. Desse 
montante, cerca de 15% serão 
direcionados à contratação 
de engenheiros e arquitetos 
para dar suporte técnico aos 
projetos de reforma. Cada be-
nefi ciário receberá, em média, 
R$ 5 mil, para a aquisição dos 
materiais por conta própria e 
realização da obra. O governo 
federal vai fi rmar convênios 
com Estados e municípios, 
que escolherão os bairros mais 
adensados, onde farão um le-
vantamento preliminar sobre 
quais habitações necessitam 
do atendimento.

“As casas serão visitadas 
(pelas equipes de assistência 
técnica), e as donas das casas 
terão prioridade para defi nir 
quais serviços serão deman-
dados. Pode ser o reboco da 

As donas das casas vão 

defi nir quais serviços serão 

demandados.

Washington - As políticas 
econômicas em discussão no 
momento no Brasil, incluindo 
as medidas de ajuste fi scal e re-
formas estruturais, vão ajudar a 
levar o país para uma trajetória 
mais estável e, espera-se, mais 
próspera, afi rmou ontem (6), 
em entrevista à imprensa a 
diretora-gerente do FMI, Chris-
tine Lagarde. “O Brasil está se 
movendo para um território 
positivo”, afi rmou, destacando 
que o movimento será o oposto 
do que vem ocorrendo nos últi-
mos meses, marcados por forte 
contração da economia. 

No relatório Panorama Eco-
nômico Mundial a avaliação é 
que o país está “perto de sair 
do fundo do poço”. A estabi-
lização da economia brasileira 
deve ajudar signifi cativamen-
te a América Latina, avalia a 
dirigente, na medida em que 

Diretora-gerente do FMI, 

Christine Lagarde.

Saques da poupança 
Os saques na poupança supe-

raram os depósitos pelo nono 
mês seguido. A retirada líquida 
fi cou em R$ 2,351 bilhões, em 
setembro. Os saques chegaram a 
R$ 148,624 bilhões, em setembro, 
e a R$ 1,465 trilhão de janeiro a 
setembro deste ano, superando 
os depósitos, que fi caram em R$ 
146,272 bilhões e R$ 1,415 trilhão, 
respectivamente.

Vendas de veículos 
novos caíram 27,4%

As vendas de veículos novos 
caíram 27,4% em 12 meses, en-
tre outubro de 2015 e setembro 
passado, em comparação com 
o mesmo período anterior. 
Segundo o balanço divulgado 
ontem (6) pela Anfavea, foram 
emplacados 2,12 milhões de 
unidades no período, contra 
2,93 milhões de outubro de 
2014 a setembro de 2015. Os 
veículos importados represen-
taram 13,9% das vendas feitas 
neste ano.

Na comparação de setembro 
último com o mesmo mês de 
2015, a queda nas vendas 
fi ca em 20,1%. Foram comer-
cializados 160 mil veículos, 
enquanto no mesmo período 
do ano passado as vendas 
chegaram a 200 mil unidades. 
No acumulado de janeiro a 
setembro, a comercialização 
de 1,5 milhão de veículos, 
signifi cou uma retração de 
22,8% em relação ao mesmo 
período de 2015. A produção 
registrou queda de 2,2% em 
setembro em comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
com a fabricação de 170 mil 
unidades. 

No acumulado dos primei-
ros três trimestres do ano a 
retração chega a 18,5%, com 
a produção de 1,55 milhão de 
veículos (ABr).
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Títulos protestados 
acumulam alta de 24,2%

São Paulo - O número total de 
títulos protestados aumentou 
24,2% de janeiro a setembro 
de 2016 em comparação com 
os primeiros nove meses de 
2015, apontam dados da Boa 
Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito) divul-
gados ontem (6). 

Na comparação entre setem-
bro deste ano e o mesmo mês 
de 2015, no entanto, a quan-
tidade de títulos protestados 
caiu 5,6%. Em relação a agosto 
deste ano, a queda é de 40%. 
Em setembro, o valor médio dos 
títulos foi de R$ 4.427. 

A maior parte dos títulos 
protestados concentrou-se na 
região Sudeste, com 63,4% dos 
registros. Em seguida vieram 
as regiões Sul, com 20,1%, 
Centro-Oeste, com 6,8%, Nor-
deste, com 5,9%, e Norte, com 
3,8%. A região Sudeste também 
é a que registra o maior cresci-
mento no ano, com 15,5%. Já a 
maior queda foi observada no 
Nordeste, de 4,8%. 

O valor médio dos títulos pro-
testados de janeiro a setembro 
foi de R$ 6.297. O valor mais 
elevado dos títulos protestados 
foi observado no Centro-Oeste 
(R$ 8.312), seguido de Sudeste 
(R$ 7 294), Norte (R$ 5.515), 
Nordeste (R$ 4.297) e Sul (R$ 
3.205) (AE).

Políticas em discussão levarão 
país a território mais estável

colher 0,6% em 2016 e voltar a 
crescer no ano que vem, com 
expansão de 1,6%.

A dirigente foi questionada 
na entrevista sobre a diferença 
das previsões para o crescimen-
to do Brasil em 2017 entre o FMI 
e o Banco Mundial. O Fundo 
projeta expansão de 0,5%, 
enquanto a última instituição 
vê avanço de 1,1%. Segundo 
Lagarde, a discrepância se deve 
a diferentes metodologias e 
referências levadas em conta 
por cada um dos organismos 
multilaterais.

O crescimento da economia 
mundial segue decepcionante 
e a esperada aceleração deve 
ser puxada pelos países emer-
gentes, avaliou Lagarde, ao 
alertar para o “sério risco” que 
um recuo na globalização e no 
multilateralismo oferece para 
o planeta (AE).

grande parte da contração 
do PIB da região se deve à 
piora do Brasil e de países 
como a Venezuela. Para este 
último, o FMI prevê retração 
de 10% este ano, enquanto o 
PIB brasileiro deve encolher 
3,3%. O Fundo projeta que o 
PIB dos países latinos vai en-

Brasília - O ministro do STF, 
Luís Roberto Barroso, reafi r-
mou que a decisão da Corte 
de determinar a prisão de con-
denados em segunda instância 
deve ser seguida por todos os 
tribunais e juízes do País. 

“Uma decisão do STF fi xa 
uma linha jurisprudencial que 
deve ser seguida por todos os 
juízes”, disse Barroso, e que 
o Tribunal Superior existe 
justamente para “unifi car a 
jurisprudência e estabelecer 
um precedente”.

“Pessoas que pensam dife-
rentemente têm todo o direito 
de ressalvar a sua posição pes-
soal, mas acho que a decisão 
do Supremo deve ser seguida”, 
ressaltou. Barroso considerou 
que a mudança de entendimen-
to do Supremo vai contribuir 
para o combate à impunidade, 
pois considera que a decisão 
deve reduzir a duração dos 
processos.

“Essa ideia de que todos de-
vem recorrer ao STJ e de que 
todos têm que chegar ao Supre-
mo é um tropicalismo equívoco. 

STF: decisão deve ser 
seguida ‘por todos’

Um processo tem que levar de 
três meses a um ano e meio, e 
não cinco anos, como tem acon-
tecido.” Barroso considera que 
a maioria dos processos deve 
acabar na segunda instância. 
Também rebateu as críticas 
de que a condenação antes do 
processo ter tramitado em jul-
gado fere o direito de defesa dos 
acusados. “Respeitar o direito 
de defesa não signifi ca que o 
processo não acaba nunca”, 
comentou (AE).

Governador ironiza ideia 
de separação do Sul

Grande do Sul teve o maior nú-
mero de participantes, 320.280, e 
a maior porcentagem de pessoas 
favoráveis à separação: 97,21%. 
Uma das principais justifi cativas 
do grupo para propor a separa-
ção é que os Estados do Sul são 
mais ricos e levam desvantagem 
no pacto federativo. 

Eles não concordam com a 
proporção de impostos arre-
cadada pela União nem com o 
retorno recebido pelos Estados 
e municípios na forma de inves-
timento direto. O projeto de se-
parar os três Estados e criar um 
novo País não é admitido pela 
Constituição. O primeiro artigo 
estabelece que a República 
Federativa do Brasil é formada 
pela “união indissolúvel” dos 
Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal (AE).

Governo Temer vai lançar 
no dia 25 o Cartão-Reforma

parede, a troca do piso, um 
novo banheiro, a reforma do 
telhado, a reforma elétrica”, 
exemplifi cou Araújo. 

“A assistência técnica re-
latará o tipo de serviços dos 
imóveis, e os cartões serão emi-
tidos para as famílias e enviadas 
pelos Correios”, completou. O 
ministro sinalizou a expectativa 
de que o programa seja bem 
recebido pela população e tam-
bém renda melhores índices de 
aprovação ao governo federal, 
que estão em baixa (AE).


