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“Uma pessoa 
permanece jovem na 
medida em que ainda 
é capaz de aprender, 
adquirir novos 
hábitos e tolerar 
contradições”.
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +0,92% Pontos: 
61.668,32 Máxima de +1,06% 
: 61.756 pontos Mínima de 
+0,03% : 61.130 pontos Volu-
me: 6,63 bilhões Variação em 
2016: 42,26% Variação no mês: 
5,66% Dow Jones: +0,49% Pon-
tos: 18.329,04 Nasdaq: +0,69% 
Pontos: 5.328,67 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1994 Venda: R$ 3,2003 
Variação: -0,51% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2119 Venda: R$ 
3,2125 Variação: -0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3600 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,92% 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$ 1.260,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,67%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,500  
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,2205 Variação: 
-0,63% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1136 Venda: US$ 1,1136 
Variação: -0,57% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5610 Venda: R$ 
3,5630 Variação: -1,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5170 Ven-
da: R$ 3,7470 Variação: -0,61%.

Futuro: +0,81% Pontos: 61.765 
Máxima (pontos): 61.815 Míni-
ma (pontos): 61.365. Global 40 
Cotação: 907,137 centavos de 
dólar Variação: +0,17%.

O índice de confi ança dos 
empresários de peque-
nos e médios negócios 

para o quarto trimestre de 
2016 atingiu 65,17 pontos, 
uma alta de 8% quando com-
parado ao terceiro trimestre, 
de acordo com pesquisa do 
Insper/Santander. Na divi-
são por setores, os serviços 
tiveram avanço de 9,2%, 
enquanto a indústria subiu 
8,1% e o comércio registrou 
alta de 7,3%.

Todos os seis tópicos do 
indicador apresentaram alta 
nesta edição da pesquisa. O 
item com melhor avaliação 
dos empresários consultados 
foi a expectativa em relação ao 
Faturamento (71,16 pontos, 

     

Confi ança de pequenas e 
médias empresas para 4º 
tri sobe 8%, diz pesquisa

mas o pior fi cou para trás”, 
disse Olivares.

O Insper realizou 1.262 
entrevistas telefônicas. O 
indicador mede a confi ança 
do empresário de pequenos 
e médios negócios (com 
faturamento de até R$ 80 
milhões) na economia brasi-
leira (AE).

crescimento de 9,7%), seguida 
de Lucro (10,9%, para 69,59 
pontos), Ramo (8,4%, para 
69,51 pontos), Economia do 
País (8,3%, para 64,16 pon-
tos). O quesito Investimentos 
reverteu queda no terceiro tri-
mestre e teve avanço de 5,3%, 
com 59,83 pontos, na medição 
sobre os últimos três meses do 
ano. O item com menor alta foi 
Empregados (4,5% para 56,76 
pontos).

Na avaliação regional, o 
Norte do País aparece com o 
maior avanço (11,6%). Todas 
as outras regiões também 
melhoraram os resultados em 
relação ao terceiro trimestre: 
Sul (11,4%), Sudeste (7,8%), 
Nordeste (5,6%) e Centro-

Oeste, que se manteve prati-
camente estável (0,6%) ante 
a última pesquisa, quando a 
região teve a maior alta.

O professor e pesquisador do 
Insper, Gino Olivares, destacou 
a variação positiva de todas 
as métricas do indicador. “O 
resultado dessa pesquisa é 
uma ótima notícia não apenas 
pela intensidade da variação 
porcentual, mas também por 
ter sido generalizada em todos 
os setores, quesitos e regiões 
do País”, afirmou. Olivares 
listou os melhores indicativos 
na economia, como a desace-
leração recente da infl ação, a 
expectativa de queda da Selic 
e do avanço da aprovação do 
ajuste fiscal como motivos 

que explicam a retomada da 
confi ança.

O professor explicou que o 
crescimento da confi ança é 
condição necessária, embora 
não sufi ciente, para a reto-
mada da atividade econômica 
e pontuou que espera uma 
“recuperação exuberante” 
do PIB nos próximos meses, 

mas o “fi m da morosidade”. 
“A média de todo o período 
do indicador desde que a 
gente começou a divulgar, 
em 2008, é de 65 pontos, e 
estamos em 65,17 pontos. 
Isso quer dizer que estamos 
saindo do buraco e chegamos 
apenas à superfície. Isso é 
sufi ciente? Claramente não, 

O item com melhor avaliação dos empresários consultados foi a expectativa em relação

ao Faturamento (71,16 pontos, crescimento de 9,7%).

Atriz Tônia Carrero 
A atriz Tônia Carrero, de 94 anos, 

permanece internada na Clínica 
São Vicente, na Gávea, zona sul do 
Rio de Janeiro, onde deu entrada 
no último dia 7, com quadro de 
pneumonia. Seu estado de saúde é 
estável e ela passa bem, sem alte-
rações, de acordo com informação 
dada ontem (10) pela assessoria 
de imprensa da instituição. Não 
há previsão de alta.

Governo 
vai “vender” 
concessões
em Londres
e no Japão

Brasília - O governo bra-
sileiro realiza esta semana 
um roadshow do Programa 
de Parcerias e Investimentos 
(PPI) em Londres. Na semana 
que vem, as conversas serão 
no Japão, em paralelo à agenda 
do presidente Michel Temer 
naquele país. Nesses eventos, 
o País será representado pelo 
secretário executivo do PPI, 
Wellington Moreira Franco, 
e pelos ministros dos Trans-
portes, Maurício Quintella, e 
de Minas e Energia, Fernando 
Bezerra Coelho Filho. 

O grupo estará na Inglaterra 
na quarta e na quinta, onde 
estão programados encontros 
com autoridades britânicas e 
reuniões com investidores que 
incluem bancos, investidores 
institucionais e operadores de 
infraestrutura. Os encontros, 
organizados pela embaixada 
brasileira e pela Apex, serão 
realizados no hotel The Savoy. 
Na sexta-feira, Moreira Fran-
co fará uma palestra sobre o 
programa na London Business 
School.

O grupo vai se deslocar para 
Tóquio no fi nal de semana. Uma 
nova rodada de conversas com 
investidores está programada 
para segunda e terça. Na quar-
ta, eles deverão participar do 
encontro empresarial ao qual 
também deverá comparecer 
o presidente Michel Temer 
(AE).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) teve 
alta de 0,19% na primeira pré-
via de outubro. A taxa é 0,12 
ponto percentual superior à 
registrado no fechamento de 
setembro (0,07%). Em seis 
dos oito grupos pesquisados 
houve aumento de preços e a 
principal pressão infl acionária 
foi verifi cada em alimentação, 
que passou de queda de 0,14% 
para (-0,01%). O item que mais 
infl uenciou a recuperação de 
preços nessa classe de despesa 
foi carnes bovinas (de 2,08% 
para 2,80%).

O levantamento é feito pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV) em Recife, 
Salvador, no Rio de Janeiro, em 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) denunciou o ex-
presidente Lula por corrupção 
passiva, tráfi co de infl uência, 
organização criminosa e lava-
gem de dinheiro no caso que 
investiga a realização de obras 
fi nanciadas por dinheiro públi-
co em Angola pela construtora 
Odebrecht. Segundo a Procu-
radoria da República no DF, 
o ex-mandatário teria usado 
sua infl uência para conseguir 
contratos para a empreiteira 
no país africano. 

Em troca, a Odebrecht 
teria feito “repasses” a Lula, 
principalmente por meio de 
pagamentos de palestras minis-
tradas pelo petista. Segundo o 
MPF, “tais contratações presta-
vam-se tão somente a ocultar a 
real motivação da transferência 
de recursos da Odebrecht 
para o ex-presidente Lula”. 
Além disso, o inquérito inclui 
a Exergia, empresa de seu 

Ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva.

Os primeiros resultados do 
estudo que testa a efi cácia da 
fosfoetanolamina sintética, 
conhecida como a “pílula do 
câncer”, saem em um período 
de seis meses, estimam os 
pesquisadores. Ontem (10), co-
meçou ofi cialmente a segunda 
fase da pesquisa, no Instituto do 
Câncer. De acordo com a mé-
dica oncologista Milena Mak, 
200 pacientes, divididos em 
dez grupos de diferentes tipos 
de câncer, estão passando pela 
fase de avaliação e assinatura 
do termo de consentimento 
para o início dos testes.

Na seleção, foram escolhidas 
pessoas em estágio avançado 
da doença. “Os pacientes passa-
ram pelos tratamentos tradicio-
nais, sabidamente efi cazes para 
tratamento daquela neoplasia, 
ou seja, tratamentos curativos 
ou que estão associados a ga-
nho de sobrevida. Mas todos os 
pacientes estão com uma boa 

Já fi cou comprovado que a substância não é tóxica.
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Paulo Whitaker/Reuters

A Petrobras ultrapassou o 
Itaú Unibanco na vice-liderança 
em valor de mercado, segundo 
um levantamento da provedora 
de informações financeiras 
Economatica. A Ambev lidera-
va como a mais valiosa no Brasil 
e América Latina. A estatal 
alcançou um valor de R$ 211,64 
bilhões – R$ 27,0 milhões acima 
do valor de mercado do ItaúUni-
banco, que na mesma data valia 
R$ 211,61 bilhões. Em fevereiro 
de 2016, a petroleira chegou a 
ser a quarta maior empresa, 
atrás da Ambev, Itaú Unibanco 
e Bradesco.

Segundo a Economatica, a 
última vez que a Petrobras foi 
a segunda maior empresa do 
mercado brasileiro foi em 18 
de junho de 2015, quando seu 
valor de mercado da empresa 
foi de R$ 185,44 bilhões contra 
R$ 183,90 bilhões do Itau Uni-

banco. A última vez que a Pe-
trobras liderava como a maior 
empresa de capital aberto por 
valor de mercado foi no dia 15 
de outubro de 2014, quando 
alcançou R$ 254,44 bilhões, 
contra R$ 247,71 bilhões da 
Ambev.

No acumulado do ano até a 
última sexta, o valor de mer-
cado da Petrobras cresceu R$ 
110,3 bilhões, a terceira maior 
valorização nominal (em reais) 
da empresa nesta base de com-
paração, segundo a pesquisa. 
Percentualmente, esse período 
foi o de maior crescimento já 
registrado pela estatal desde 
2000, diz a Economatica. A 
maior valorização da Petrobras 
em termos nominais aconteceu 
em 2007, quando a empresa 
aumentou em R$ 201,5 bilhões 
seu valor de mercado (G1/
Globo).

No acumulado do ano, o valor de mercado da Petrobras

cresceu R$ 110,3 bilhões.

Germano Lüders

Lula é denunciado por 4 crimes 
em contratos em Angola

foi denunciado, assim como 
Marcelo Odebrecht e outras 
oito pessoas. Se condenado 
à pena máxima por todos os 
crimes dos quais é acusado, 
Lula pode pegar até 35 anos 
de prisão. Nos próximos dias 
a Justiça Federal deve dizer 
se aceita ou não a denúncia. 
O ex-presidente já é réu em 
dois processos decorrentes da 
Operação Lava Jato.

No primeiro, responde por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro por supostamente 
ter recebido R$ 3,7 milhões 
em “vantagens indevidas” da 
construtora OAS, incluindo 
um apartamento tríplex no 
Guarujá. No outro, é acusado 
de obstrução das investigações 
da própria Lava Jato, ao ter 
tentado impedir o ex-diretor 
da Petrobras, Nestor Cerveró, 
de assinar acordo de delação 
premiada, segundo o MPF 
(ANSA).

sobrinho Taiguara Rodrigues 
dos Santos subcontratada pela 
construtora para atuar em suas 
obras em Angola.

A companhia, embora com 
pouca trajetória no mercado, 
teria recebido R$ 20 milhões 
entre 2009 e 2015. Tais pro-
jetos foram fi nanciados pelo 
BNDES. Taiguara também 

Petrobras volta a ser a 
2ª maior empresa de 

capital aberto

Resultado do teste com pílula 
do câncer sai em seis meses

funcionalidade, têm as funções 
orgânicas preservadas por se 
tratar de uso de droga experi-
mental”, explica Milena.

Desde julho, dez pacientes já 
vinham tomando a fosfoetano-
lamina, durante a primeira fase, 
em que fi cou comprovado que 
a substância não é tóxica. Uma 
terceira etapa está prevista 
apenas em caso de boa respos-
ta à testagem inicial. “Vamos 
analisar, dentro de cada grupo, 

a efi cácia da droga através da 
realização de exames de ima-
gem para ver se houve redução 
do tumor”, disse.

“Se nós observarmos três 
respostas favoráveis dentre 
21 pacientes em qualquer um 
dos grupos, o grupo pode ser 
expandido para um total de 
até 100 pacientes por grupo. 
Totalizaremos até mil pacien-
tes no estudo”, completou a 
médica (ABr).

Infl ação inicia outubro com leve alta
(de 0,08% para 0,16%).

Em educação, leitura e 
recreação, os preços indica-
ram recuo (de -0,02% para 
-0,07%) e o mesmo ocorreu 
em despesas diversas (de 
-0,32% para -0,33%). Os itens 
que mais causaram impacto 
infl acionário foram: plano e 
seguro de saúde (1,05%), gás 
de bujão (3,94%), refeições em 
bares e restaurantes (0,33%); 
refrigerantes e água mineral 
(2,85%) e banana-nanica 
(14,03%). Em sentido oposto, 
os itens que mais ajudaram a 
neutralizar os aumentos foram: 
leite tipo longa vida (-10,60), 
batata-inglesa (-19,06%), show 
musical (-4,98%), mamão pa-
paya (-17,99%) e banana-prata 
(-8,95%) (ABr).

São Paulo, Belo Horizonte, Bra-
sília e Porto Alegre. Os demais 
grupos com movimento de alta 
foram: transportes (de -0,11% 
para 0,10%); habitação (de 
0,28% para 0,39%); saúde e cui-
dados pessoais (de 0,34% para 
0,44%); vestuário (de 0,40% 
para 0,62%) e comunicação 
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São Paulo - O presidente do conselho da BRF, o 
empresário Abilio Diniz, voltou a afi rmar que o plano é 
transformar a BRF em uma companhia cada vez mais 
global. Além da atuação nos países do Oriente Médio, 
África Subsaariana e Europa, Diniz citou a Argentina. 

BRF: companhia cada vez mais global “Fizemos apostas importantes. A argentina está se 
recuperando, ainda com difi culdades”, disse. 

Já sobre o Brasil, Diniz afi rmou que o País vive um 
grande momento. “É claro que as difi culdades não 
desaparecem da noite para o dia, mas há sinais de 
retomada”, afi rmou (AE).


