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“Não quero saber do 
sofrimento, quero é 
felicidade. Não gosto 
de fazer lamúrias. Não 
quero ter razão. 
Quero é ser feliz”.
Ferreira Gullar (1930)
Escritor brasileiro 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,77% Pontos: 
61.108,98 Máxima de +1,04% 
: 61.275 pontos Mínima de 
-0,27% : 60.479 pontos Volu-
me: 8,52 bilhões Variação em 
2016: 40,97% Variação no mês: 
4,7% Dow Jones: -0,15% Pontos: 
18.240,49 Nasdaq: -0,27% Pon-
tos: 5.292,41 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2155 Venda: R$ 3,2166 
Variação: -0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2128 Venda: R$ 
3,2134 Variação: -0,54% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1830 
Venda: R$ 3,3630 Variação: 
-0,41% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,94% ao 
ano. - Capital de giro, 15,40% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.251,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: -0,08%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 129,500  
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,2365 Variação: 
-0,34% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1196 Venda: US$ 1,1197 
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6000 Venda: R$ 
3,6020 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5270 Ven-
da: R$ 3,7700 Variação: -0,19%.

+0,87% Pontos: 61.180 Máxi-
ma (pontos): 61.400 Mínima 
(pontos): 60.440. Global 40 
Cotação: 905,588 centavos de 
dólar Variação: -1,17%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse que, em conversas 

esta semana com investidores 
nos Estados Unidos, notou 
interesse forte pelos projetos 
de infraestrutura no Brasil e 
que acredita que o País pode 
receber “dezenas de bilhões” 
de dólares com as concessões 
que vão a leilão nos próximos 
meses. “Serão volumes subs-
tanciais de investimento, prin-
cipalmente porque o programa 
de concessões é realista. Existe 
enorme oportunidade de in-
vestimento no Brasil”, disse o 
ministro na sexta-feira (7).

Na sua avaliação, um dos 
principais fatores para os 
estrangeiros é que as regras 

     

Henrique Meirelles avalia
que concessões podem atrair 
dezenas de bilhões de dólares

as regras do jogo e já trazem 
resultados. As expectativas de 
infl ação apontam para conver-
gência para a meta do BC e a 
economia está perto de retomar 
crescimento (AE).

sejam estáveis e que durem o 
tempo das concessões. Outro 
fator importante é que prevaleça 
a maior competição possível nos 
leilões, para que se tenha certeza 
que o melhor vai levar o projeto. 
“Vamos deixar de ter essa posi-
ção intervencionista do governo 
de querer tomar a decisão não 
só em nome da população, mas 
também dos investidores”.

Para Meirelles, o Brasil não só 
está aproveitando o bom cená-
rio externo no momento para 
fazer as reformas, mas também 
uma “janela de oportunidade” 
no mercado doméstico. “É o 
momento em que o Congresso, 
a população, os consumidores, 
os empresários estão cada vez 
mais conscientes de que é pre-

ciso tirar o Brasil da crise”, disse 
ele, frisando que o fator principal 
para provocar a recessão brasi-
leira foram causas internas e não 
externas.

Na apresentação que fez para 
investidores em Washington em 
evento da Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos, Meirelles 
falou de fatores que levaram a 
uma das maiores recessões da 
história do Brasil e mencionou 
que o gasto público brasileiro 
vem crescendo de forma conti-
nuada na gestão dos três últimos 
presidentes. Mesmos os que 
foram reeleitos deixaram des-
pesa maior para seus próprios 
governos.

Meirelles disse que as medidas 
mais estruturais, incluindo a 

proposta que fi xa um limite para 
o aumento do gasto público, ex-
trapolam a questão de governos 
e levam em conta o longo prazo. 
“Nos últimos anos, as despesas 
do governo assumiram trajetória 

insustentável”, disse o ministro na 
apresentação, que reuniu cerca 
de 250 pessoas, entre empresá-
rios, investidores e economistas. 
O novo governo apresentou 
propostas que podem mudar 

Meirelles mencionou que o gasto público brasileiro veio crescendo de forma

continuada na gestão dos três últimos presidentes.

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) informou 
na sexta-feira (7) que o Índi-
ce Nacional de Confi ança do 
Consumidor (Inec), medido 
mensalmente pela entidade, 
chegou a 103,1 pontos em se-
tembro, crescendo 1,1% ante 
agosto. Na comparação com 
setembro de 2015, a confi ança 
cresceu ainda mais, 7,1%. No 
entanto, o Inec continua abaixo 
da média histórica, que é 108,9 
pontos.

A melhora nas expectativas 
em relação à inflação e ao 
desemprego contribuiu para 
o aumento da confi ança. O 
índice de expectativas sobre a 
infl ação para os próximos seis 
meses subiu 3,6%, de 110,7 
para 114,7 pontos, entre agosto 
e setembro. Já o indicador rela-
tivo ao desemprego passou de 
114,1 para 116,8 pontos, com 
alta de 2,4%. Quanto maiores 
os índices, maior é o número 
de pessoas que esperam que 
a inflação e o desemprego 
caiam. 

A pesquisa também mostrou 
melhora nas expectativas sobre 
o endividamento e situação 
fi nanceira. O otimismo com 
relação às dívidas subiu de 
95,2 para 97,8 pontos, alta de 

O Brasil está experimentando 
a recessão mais severa de sua 
história, afi rmou o presidente 
do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, no Encontro Anual 
do FMI, em Washington. Gol-
dfajn disse que, no último ano 
e meio, o PIB caiu 7% e a taxa 
de desemprego chegou a 12%, 
depois de ter fi cado em 6% em 
2013. Ao mesmo tempo, a infl a-
ção atingiu 11% no fi nal de 2015 
e espera-se que termine 2016 
levemente acima de 7%.

“Estes desenvolvimentos 
foram equivalentes a um cho-
que de oferta, e os efeitos da 
desaceleração global foram 
ampliados pela adoção de 
políticas internas distorcidas. 
A economia brasileira sofreu 
uma crise de confi ança gerada 
por problemas fi scais”, disse. A 
deterioração nas contas públi-
cas levou as expectativas para 
a dívida bruta a 80% - 90% do 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

PTB declara apoio ao 
PSDB em Porto Alegre

Porto Alegre - A coligação en-
cabeçada pelo PTB no primeiro 
turno da eleição à prefeitura 
de Porto Alegre ofi cializou o 
apoio à candidatura do depu-
tado federal Nelson Marchezan 
Júnior (PSDB), que no último 
domingo, dia 2, teve 29,84% 
dos votos. Ele concorre com o 
atual vice-prefeito da cidade, 
Sebastião Melo (PMDB), que 
somou 25,93%. Os petebistas 
foram muito assediados pelos 
dois lados e a decisão era aguar-
dada com expectativa. 

No primeiro turno, o candida-
to do PTB, Maurício Dziedricki, 
conseguiu 13,68% dos votos, o 
que lhe garantiu o quarto lugar. 
A percepção é de que os eleito-
res de Dziedricki, que cresceu 
ao longo da campanha e foi 
uma das surpresas da eleição, 
poderão ser o fi el da balança. 
Convencer aqueles que vota-
ram em Raul Pont (PT) - o 
terceiro colocado, com 16,37% 
- e Luciana Genro (PSOL) - a 
quinta colocada, com 12,06% 
- será mais difícil (AE).

Reforma do ensino 
O Roda Viva desta segunda-feira 

(10), pela TV Cultura, a partir das 
22h00, entrevista o ministro da 
Educação, Mendonça Filho, que 
fala, entre outros assuntos, sobre 
a proposta de reforma do ensino 
médio e os planos do governo para 
o setor da educação. Apresentado 
por Augusto Nunes, conta com 
uma bancada de entrevistadores 
e com a participação fi xa do car-
tunista Paulo Caruso.

O ministro do TSE, Herman 
Benjamin, relator das ações 
que pedem a cassação da chapa 
Dilma-Temer eleita em 2014, 
negou o pedido da defesa da pe-
tista para realizar uma perícia 
complementar nas empresas 
contratadas pela campanha. 
O pedido - cerca de 8 mil 
páginas de documentos com 
informações e dados contábeis 
das fornecedoras de campanha 
- foi feito após os peritos do 
TSE identifi carem suspeitas 
de que as empresas seriam de 
fachada, o que é negado pela 
defesa da petista.

“Com a juntada de um univer-
so de 8 mil documentos, com-
posto por notas fi scais, recibos, 
conhecimento de transporte, 
etc, não é crível que a preten-
são dos representados com a 
requerida complementação do 
laudo pericial seja esclarecer 
o que é, de fato, relevante in 
casu: apurar se os serviços 
contratados com as gráfi cas 
periciadas, lançados como 
gasto eleitoral na prestação 
de contas da campanha, foram 
efetivamente executados”, 
adverte o ministro.

Para ele, “a representada não 
logrou êxito em demonstrar 
a efetiva contribuição que a 

Ministro do TSE,

Herman Benjamin.

Brasília - A presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Laurita Vaz, disse que 
o atual momento não é apro-
priado para a concessão de 
reajuste salarial para ministros 
do Poder Judiciário. Um projeto 
que tramita no Senado prevê 
um reajuste de 16,3% nos ven-
cimentos dos ministros do STF, 
dos atuais R$ 33.763,00 para R$ 
39.293,32, em janeiro de 2017. 
O reajuste dos ministros do STF 
provoca um efeito cascata em 
todo o País.

“Penso como a ministra 
Cármen Lúcia (presidente do 
STF). Não é a hora de pensar 
em reajuste”, disse Laurita 
Vaz, durante café da manhã 
com repórteres que cobrem o 
Poder Judiciário. Cármen Lúcia 
sinalizou que não levantará a 
bandeira do reajuste, adotando 
um estilo anticorporativista 
diferente de seu antecessor na 
presidência do STF, o ministro 
Ricardo Lewandowski.

Outros dois ministros do STJ 
concordam com a posição de 
Laurita contrária ao reajuste. 

Presidente do STJ,

Laurita Vaz.
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O governador em exercício 
do Rio de Janeiro, Francisco 
Dornelles, negou que o estado 
tenha pedido intervenção e 
ajuda fi nanceira da União. De 
acordo com Dornelles, não há 
nada nesse sentido. “O Estado 
recebe de bom grado qualquer 
tipo de ajuda do governo fe-
deral, mas não pedimos R$ 
14 bilhões, e muito menos a 
intervenção”. Informou que, 
desde o início do ano passado, 
o governo fl uminense vem ado-
tando medidas de ajuste para 
resolver a insufi ciência fi nan-
ceira dos cofres estaduais. 

Devido a quedas drásticas e 
sucessivas da arrecadação de 
tributos – apenas neste ano 
houve queda de R$ 2,4 bilhões –, 
à queda do preço do petróleo e 
dos investimentos da Petrobras, 
o estado já adotou uma série de 
iniciativas. Só neste ano, as me-
didas de corte de gastos implan-
tadas geraram uma economia 
de R$ 828 milhões, incluindo 
redução de custeio, pessoal e 
revisão de contratos. 

Em junho, foi anunciada a 
extinção de cinco secretarias 

Governador em exercício, 

Francisco Dornelles.
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BC diz que Brasil vive recessão 
mais severa da história

ampla”, destacou.
Goldfajn disse que o governo 

está seguindo uma estratégia 
política que já provou ser su-
cesso anos atrás, passada na 
responsabilidade fi scal, metas 
de infl ação e regime cambial 
fl utuante (com taxas de câm-
bio definidas no mercado). 
Destacou que o governo tem 
forte compromisso com refor-
mas estruturais que garantam 
a sustentabilidade da dívida 
pública ao longo do tempo. 
Citou a emenda constitucional 
que limita os gastos públicos e 
lembrou que o governo enviará 
uma proposta de reforma pre-
videnciária aos parlamentares 
em breve.

Segundo Goldfajn, a eco-
nomia tem mostrado sinais 
de estabilização, depois de 
contrair por seis trimestres, e 
a confi ança em recuperação já 
cresceu (ABr).

PIB. “Adicionalmente, eventos 
políticos e não econômicos 
agravaram a falta de confi ança. 
Mais recentemente, a incerteza 
política diminuiu e o novo go-
verno está avançando em uma 
agenda de política econômica 

STJ: “não é hora de pensar 
em reajuste salarial”

“Você não pode olhar para o 
mundo a partir de seu umbigo”, 
disse um ministro que pediu para 
não ser identifi cado. Segundo 
ele, por mais que seja legítima 
a reivindicação pelo reajuste, 
não dá para ser indiferente à 
realidade brasileira, marcada por 
PIB em queda e alta nos índices 
de desemprego. Para um outro 
ministro, a “difícil” situação no 
País impõe que cada brasileiro 
faça uma “pequena parcela de 
sacrifício” (AE).

TSE vê ‘pedido protelatório’ 
e nega perícia a Dilma

complementação da perícia, 
na forma requerida, traria à 
comprovação dos fatos que 
compõem o mérito de sua de-
fesa”. Na decisão, o ministro 
entendeu que a solicitação é 
“manifestamente protelatória” 
e que não é necessário avaliar 
toda a contabilidade das em-
presas Gráfi ca VTPB Ltda, Edi-
tora Atitude, Rede Seg Gráfi ca 
e Editora e Focal Confecção e 
Comunicação Visual Ltda, que 
aparecem como prestadoras 
de serviços para a campanha, 
como produção de fôlderes e 
santinhos (ABr).

Dornelles nega ter pedido 
intervenção federal no Rio

Confi ança do consumidor 
melhorou em setembro

2,7%. Com relação à situação 
fi nanceira, o índice foi de 88,1 
para 90,8 pontos, subindo 3%. 
No entanto, o indicador de 
expectativas sobre a renda 
pessoal caiu 2,4%, de 95 para 
92,7 pontos, e o de perspecti-
vas de compra de maior valor 
recuou 0,9%, de 111,1 para 
110,1 pontos.

Para o economista da CNI 
Marcelo Azevedo, apesar da 
melhora nas expectativas, ain-
da é grande a preocupação com 
o desemprego e a infl ação. Ele 
disse acreditar que a manuten-
ção da tendência de melhora da 
confi ança, da situação fi nancei-
ra e do endividamento eviden-
ciada em setembro resultará 
em aumento do consumo nos 
próximos meses (ABr).

–  Habitação, Proteção e Defesa 
do Consumidor, Prevenção à 
Dependência Química, Enve-
lhecimento Saudável e Qualida-
de de Vida e Desenvolvimento 
Regional. A realização de 
concursos para cargos efetivos 
está suspensa por um ano, bem 
como foi proibido o custeio de 
viagens internacionais, exceto 
quando o objetivo for a fi scali-
zação de contratos, a captação 
de investimentos ou razões 
diplomáticas (ABr).


