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“Os homens se 
assemelham aos 
vinhos: a idade 
estraga os maus e 
melhora os bons”. 
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +1,06% Pontos: 
61.767,21 Máxima de +1,51% : 
62.039 pontos Mínima estável: 
61.120 pontos Volume: 8,94 
bilhões Variação em 2016: 
42,49% Variação no mês: 5,83% 
Dow Jones: +0,22% Pontos: 
18.138,38 Nasdaq: +0,02% 
Pontos: 5.214,16 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2019 Venda: R$ 
3,2027 Variação: +0,61% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,27 Venda: 
R$ 3,37 Variação: +0,1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1858 Venda: 
R$ 3,1864 Variação: -0,69% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1700 Venda: R$ 3,3370 Va-
riação: -0,09% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,85% ao 
ano. - Capital de giro, 15,26% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.255,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 128,000 
Variação: -0,27%.

(novembro) Cotação: R$ 3,2175 
Variação: +0,75% - Euro Compra: 
US$ 1,0975 (às 17h35) Venda: US$ 
1,0975 Variação: -0,72% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5120 
Venda: R$ 3,5140 Variação: 
-0,11% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4600 Venda: R$ 3,6900 
Variação: -0,35%.

turo: +1,07% Pontos: 63.065 
Máxima (pontos): 63.310 Míni-
ma (pontos): 62.650. Global 40 
Cotação: 913,765 centavos de 
dólar Variação: +0,57%.

A Confederação Na-
cional da Indústria 
(CNI) informou na 

sexta-feira (14) que, diante 
da melhora das expectativas 
de empresários e consumi-
dores e dos sinais de que 
o país começa a superar a 
crise, as estimativas sobre 
o desempenho da economia 
este ano foram revisadas. As 
novas previsões indicam que 
o Produto Interno Bruto (PIB 
– a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) enco-
lherá 3,1% em 2016, menos 

     

CNI revisa números da 
economia: PIB recuará 
3,1% e não mais 3,5%

veis” para reverter o quadro 
de desequilíbrio fi scal, esta-
bilizar a economia e levar o 
país a um ritmo mais elevado 
de crescimento. “O máximo 
de esforço político deve ser 
direcionado à aprovação tem-
pestiva e substantiva dessas 
medidas” (ABr).

do que os 3,5% estimados no 
segundo trimestre.

O PIB industrial, com queda 
de 3,7%, liderará a retração 
da economia. Será o segundo 
ano consecutivo de redução 
da economia brasileira e o 
terceiro de queda no PIB 
industrial, informou a CNI. 
A previsão para os investi-
mentos é de queda de 11%, 
inferior aos 13,9% estimados 
no segundo trimestre. O con-
sumo das famílias encolherá 
4,6%, menos do que os 4,8% 
previstos anteriormente, diz 

o Informe Conjuntural do 
terceiro trimestre .

Para a CNI, os principais 
sinais de recuperação da 
economia são o aumento da 
confi ança dos empresários, o 
crescimento do superávit co-
mercial e o ajuste dos estoques 
aos níveis planejados por em-
presários. O saldo comercial 
brasileiro deve alcançar US$ 
50 bilhões este ano, muito mais 
do que os US$ 19,7 bilhões de 
2015. Além disso, observa a 
CNI, a conclusão do processo 
de impeachment e a posse de 

um governo que mudou os 
rumos da política econômica 
contribuem para a mudança 
do cenário.

“Ainda que a exata dimensão 
temporal do ajuste fi scal de 
longo prazo não esteja defi -
nida, a mudança de enfoque 
reverteu expectativas, com 

refl exo favorável na confi ança 
dos agentes”, diz o Informe 
Conjuntural. “Com isso, a 
confederação destaca que 
a aprovação do projeto que 
limita o crescimento do gasto 
público federal (PEC 241) e 
a reforma da Previdência são 
“absolutamente indispensá-

O PIB industrial, com queda de 3,7%, liderará a retração da economia.

O governo do estado de 
São Paulo convocará 20,9 mil 
professores aprovados em um 
concurso realizado em 2013. 
Os convocados vão substituir 
os professores que atualmente 
trabalham em regime temporá-
rio. De acordo com o governa-
dor Geraldo Alckmin, não há 
falta de professores no estado, 
mas nem todos os profi ssionais 
que estão trabalhando no mo-
mento são concursados. 

“Nenhum estado tem [so-
mente concursados], até por-
que tem um processo muito 
dinâmico. Nos anos iniciais, por 
exemplo, temos tido menos alu-
nos, é a mudança demográfi ca. 
O Brasil, que era um país jovem, 
hoje é um país maduro”, disse 
Alckmin. Ao comentar a reivin-
dicação de reajuste salarial da 
categoria, o governador citou o 
problema da queda de arreca-
dação. “Daremos o aumento o 

mais rápido possível, estamos 
monitorando a arrecadação”, 
afi rmou o governador.

Ele disse que a questão 
orçamentária está sendo per-
manentemente avaliada e 
lamentou que, em setembro, o 
estado tenha sofrido perda de 
mais de R$ 1 bilhão, compa-
rativamente à previsão da lei 
orçamentária.

O secretário estadual da 
Educação, José Renato Nalini, 
considerou “legítima, justa e 
compreensível” a reivindicação 
dos professores. “Ninguém tem 
‘atormentado’ mais os setores 
técnicos do governo do que o 
secretário da Educação. É por 
isso que os professores estão 
acreditando que haja alguma 
perspectiva. Temos que cons-
tatar: isso é uma tragédia. É 
que a arrecadação do ICMS, 
a maior receita paulista, cai 
aceleradamente” (ABr).

Elefantas voltam à 
natureza

Duas elefantas que antes 
eram atração de circos vol-
taram à natureza na última 
quinta-feira (13), em Mato 
Grosso. Elas inauguraram o 
primeiro santuário de elefantes 
da América Latina, localizado 
na Chapada dos Guimarães, a 
65 km de Cuiabá. Maia e Guida 
chegaram ao santuário e pas-
saram dois dias no Centro de 
Tratamento Médico. As duas 
elefantas foram confi scadas de 
um circo na Bahia e viviam há 
seis anos em Paraguaçu, no sul 
de Minas Gerais. 

Maia, que tem cerca de 44 
anos, e Guida, de 42 anos, 
terão cuidado de veterinários. 
“Sociedades ao redor do mundo 
estão começando a perceber a 
traumas que causaram esses 
animais”, disse Scott Blais, 
um americano que já havia 
colaborado com uma iniciativa 
parecida nos Estados Unidos 
e ajudou a fundar o santuário.

Blais e sua esposa estão há dois 
anos no Brasil, devido à grande 
quantidade de terra e a necessi-
dade de encontrar um lugar para 
elefantes na América Latina. Há 
uma estimativa de que mais de 50 
elefantes que vivem cativeiros na 
América do Sul possam habitar 
o local (AE).

São Palo - Responsável por 
articular a aliança do PSD com 
o PMDB para a candidatura de 
Marta Suplicy e Andrea Matara-
zzo à Prefeitura de São Paulo, o 
ministro e ex-prefeito Gilberto 
Kassab afi rmou que vai dar sua 
contribuição para o prefeito 
eleito, João Doria, durante a 
gestão do tucano a partir do ano 
que vem. “Estou à disposição 
para ajudá-lo. Ele terá minha 
contribuição para que possa 
executar os seus projetos na 
cidade”, disse Kassab, funda-
dor e líder nacional do PSD, 
após participar de evento em 
São Bernardo do Campo.

Kassab reforçou que não fazia 
referência de seu apoio a even-
tuais indicações de nomes para 
compor o governo do tucano. 
“É a contribuição que posso dar 
como pessoa, como cidadão. 
O partido (PSD) não vai criar 
nenhum obstáculo, os vereado-
res têm sua autonomia e tenho 
certeza que os bons projetos 
para a cidade serão apoiados 
pelos nossos vereadores”, 

Ministro e ex-prefeito

Gilberto Kassab.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse na 
sexta-feira (14) que a redução 
de preços da Petrobras em suas 
refi narias é favorável do ponto 
de vista da infl ação, mas que 
o refl exo no preço aos con-
sumidores será decidido pela 
empresa, e não pelo governo. 
Meirelles enfatizou que a esta-
tal de petróleo brasileira é uma 
empresa autônoma.

“O importante agora é que 
a Petrobras fi xe seus preços e 
não há dúvida que, nesse caso 
específi co, é favorável do ponto 
de vista da infl ação. Mas isso é 
uma decisão clara da Petrobras, 
autônoma. É uma das caracte-
rísticas mais importantes agora 
dessa política econômica, que 
é respeitar a realidade”, disse 
Meirelles na saída de reunião 
com a presidente do STF, Cár-
men Lúcia.

O ministro disse ainda que 
a Petrobras tem que seguir 
tendo responsabilidade com 
seus acionistas e com o país, 
no sentido de ser uma empresa 
viável, que cumpre com suas 
obrigações, entre elas a de 
exploração e refi no de petróleo 

Ministro da Fazenda Henrique Meirellis, fala com a Imprensa.

Roda Viva
A presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia, estará no centro do 
Roda Viva nesta segunda-feira (17), 
ao vivo, a partir das 22h00. A ministra 
falará sobre como a Corte máxima 
do País tem interpretado a Constitui-
ção e o combate à corrupção, além 
de outros assuntos. O programa é 
apresentado por Augusto Nunes, 
que conta com uma bancada de 
entrevistadores e a participação fi xa 
do cartunista Paulo Caruso.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Curitiba 
informou ao juiz Federal Sér-
gio Moro, responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato, que o acordo de delação 
premiada do engenheiro Zwi 
Skornicki foi homologado 
pelo STF. Skornicki atuava 
como representante no Brasil 
do estaleiro Keppel Fels, de 
Cingapura, que tinha contra-
tos com a Petrobras. Além 
do documento que informa a 
homologação, o MPF anexou 
a decisão do ministro do STF 
Teori Zawascki, que aceita o 
procedimento.

A delação de Skornicki tem 
24 termos de depoimento 
onde são citadas pessoas com 
foro privilegiado. Segundo 
a PGR, os depoimentos têm 
relação com a Operação Lava 
Jato e, mais especifi camen-
te, com dois inquéritos que 
tramitam no STF. Uma das 
ações foi recentemente des-
membrada e teve o nome do 
ex-presidente Lula incluído 
entre os investigados. Como a 
delação cita pessoas com foro 
privilegiado, o documento foi 
enviado ao STF. 

Skornicki terá de esclarecer

os esquemas criminosos

que conhece.

Arquivo/ABr
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Queda no preço fi nal da 
gasolina depende da Petrobras

bilhões pelo governo, o ministro 
disse que é possível chegar a esse 
valor, mas que, até agora, o total é 
de cerca de R$ 8 bilhões, confor-
me divulgado recentemente no 
Relatório de Receitas e Despesas. 
“Portanto, existe sim esse valor 
de declarações já apresentadas, 
como consequência existe essa 
arrecadação de mais de R$ 8 
bilhões, mas é necessário dizer 
que caso haja mudança [na lei] 
haverá uma mudança nesse nú-
mero. Vamos ver se é para menor 
ou para menor” (ABr).

em circunstâncias adequadas. 
Sobre o acordo para a votação 
de mudanças na Lei da Repa-
triação, Meirelles disse que, 
apesar da falta de acordo esta 
semana, o governo está discu-
tindo a proposta com governa-
dores, com as bancadas e os 
partidos políticos com grande 
possibilidade do assunto ser 
votado na semana que vem.

Perguntado sobre a arrecada-
ção com a repatriação de bens 
não-declarados no exterior, 
estimada inicialmente em R$ 12 

Alckmin convoca 20 mil 
professores concursados

Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Kassab: Doria terá 
minha contribuição 
para projetos em SP

afi rmou o ministro. A legenda 
do ex-prefeito elegeu quatro 
vereadores para a composição 
da Câmara a partir de 2017.

Perguntado sobre o desem-
penho da aliança que articulou, 
derrotada logo no primeiro 
turno, Kassab evitou apontar o 
que provocou a queda de Marta 
e Matarazzo durante o processo 
. “Tivemos uma eleição, numa 
eleição ganha um. Ganhou o 
João Doria”, disse (AE).

Supremo homologa 
delação de Zwi Skornicki

Pelo acordo fi rmado, Skor-
nicki deverá pagar multa de 
US$ 23,80 milhões.

O documento prevê também 
que ele terá pena máxima de 15 
anos de prisão. Na colaboração 
com a Justiça, o engenheiro 
terá de esclarecer os esquemas 
criminosos que conhece, falar 
a verdade e cooperar com o 
MPF quando solicitado. Ele 
deve ainda renunciar a bens 
em favor da Justiça, “de forma 
irrevogável e irretratável”, por 
se tratar de “produtos e/ou 
proveitos de crimes”. Entre 
esses bens estão, por exemplo, 
obras de arte (ABr).

Brasília - O processo de de-
marcação da Terra Indígena 
Morro dos Cavalos, localizada 
em Santa Catarina, foi parar 
no STF. A comunidade de 44 
famílias de indígenas guarani 
protocolou uma petição na 
corte, para contestar uma ação 
do governo do Estado de Santa 
Catarina, que tenta anular o 
processo de demarcação da 
área.

O processo já se arrasta há 
23 anos. A terra indígena, 
que abrange 1.988 hectares, 
está localizada no municí-
pio de Palhoça, a 30 km de 
Florianópolis. Em 2008, o 
Ministério da Justiça publicou 
uma portaria declaratória, 
na qual reconhecia Morro 
dos Cavalos como terra de 
ocupação tradicional guara-
ni. A conclusão do processo 
dependia apenas da homo-
logação pela Presidência da 

República. Em 2014, porém, 
o governo catarinense entrou 
com uma ação para derrubar 
o processo. 

O argumento usado pelo 
governo estadual é o chamado 
“marco temporal”. Por esse 
critério, os índios só teriam 
direito à terra reivindicada caso 
estivessem nela em 5 outubro 
de 1988, data da promulgação 
da Constituição. Esse disposi-
tivo foi usado pelo Supremo no 
julgamento da terra indígena 
Raposa Serra do Sol, em Rorai-
ma, fi nalizado em 2013. 

Na época, fi cou decidido que 
a decisão valeria apenas àque-
le caso e não era “vinculante”, 
ou seja, não tinha aplicação 
obrigatória em outros julga-
mentos. Na prática, porém, 
o “marco temporal” passou 
a ser utilizado como critério 
para tentar anular outras de-
marcações (AE).

Indígenas vão ao Supremo 
por demarcação de terra


