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“Nós nascemos sozinhos, 
vivemos sozinhos e 
morremos sozinhos. 
Somente através do amor 
e das amizades é que 
podemos criar a ilusão, 
durante um momento, 
de que não estamos 
sozinhos”.
Orson Welles (1915/1985)
Cineasta norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,5% Pontos: 
62.696,10 Máxima de +1,5% 
: 62.696 pontos Mínima de 
-0,08% : 61.719 pontos Volu-
me: 11,79 bilhões Variação em 
2016: 44,63% Variação no mês: 
7,42% Dow Jones: -0,29% Pon-
tos: 18.086,40 Nasdaq: -0,28% 
Pontos: 5.199,45 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2101 Venda: R$ 
3,2109 Variação: +0,26% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,27 Venda: 
R$ 3,37 Variação: -0,1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1957 Venda: 
R$ 3,1963 Variação: +0,31% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1630 Venda: R$ 3,3400 Va-
riação: +0,09% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,86% 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$ 1.256,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,08% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 128,000 
Variação: estável.

(novembro) Cotação: R$ 3,2125 
Variação: -0,08% - Euro (18h31) 
Compra: US$ 1,0999 Venda: US$ 
1,0999 Variação: +0,3% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5310 
Venda: R$ 3,5330 Variação: 
+0,54% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4930 Venda: R$ 3,7030 
Variação: +0,35%.

Futuro: +1,15% Pontos: 63.900 
Máxima (pontos): 63.900 Míni-
ma (pontos): 62.930. Global 40 
Cotação: 913,765 centavos de 
dólar Variação: estável.

Os preços de energia 
nos próximos leilões 
a serem promovidos 

pelo governo devem estar 
alinhados com as reais con-
dições de fi nanciamento do 
mercado, disse o presidente 
da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), Luiz Barroso, ao 
comentar as novas regras do 
BNDES para empréstimos a 
projetos do setor elétrico.

O banco de fomento modi-
fi cou as condições de fi nan-
ciamento para boa parte dos 
empreendimentos do setor, 
ainda favorecendo com taxas 
subsidiadas projetos de gera-
ção de energias renováveis e 

     

Preço de energia nos 
leilões será alinhado com 
condições de fi nanciamento

volume ideal, de equilíbrio, 
para a inserção de térmicas a 
gás natural na base do sistema 
será estudado (AE).

elevando as taxas para fontes 
não renováveis, como projetos 
termelétricos. “O BNDES, para 
todas as fontes, visou trazer um 
fi nanciamento mais compatí-
vel com as reais condições de 
mercado e do banco. Em um 
ambiente que tem hoje macro 
do Brasil e institucional, não 
tem dúvida que as notícias que 
o BNDES tem não são as melho-
res, mas são notícias que serão 
traduzidas em preço”, disse.

Embora o BNDES tenha ele-
vado de maneira signifi cativa os 
custos de fi nanciamento para 
projetos térmicos, Barroso dis-
se que a fonte é importante para 
a matriz brasileira. “A matriz 

elétrica brasileira precisa de 
recursos e as térmicas são com-
ponentes fundamentais para 
expansão”, disse, destacando 
em particular as térmicas a gás 
natural. O governo abriu uma 
consulta pública sobre as dire-
trizes para o mercado de gás 
natural que inclui a discussão 
do uso do combustível para a 
geração de energia. 

Barroso defendeu a possibi-
lidade de inserção de algumas 
térmicas para a geração de 
energia “na base” - não ape-
nas em caso de necessidade, 
como ocorre hoje. “Isso pode 
não ser ruim, porque liberaria 
as hidrelétricas para fazer a 

fl exibilidade”, justifi cou, sina-
lizando que as hidrelétricas 
poderiam administrar melhor 
seus reservatórios. “Mas se 

colocar muito gás na base, pode 
provocar vertimentos desne-
cessários (das hidrelétricas)”, 
ponderou, destacando que o 

O banco modifi cou as condições de fi nanciamento favorecendo com taxas

subsidiadas projetos de geração de energias renováveis.

Os governos brasileiro e 
indiano pretendem criar fa-
cilidades para investimentos 
de empresas dos dois países, 
na busca por acesso aos dois 
mercados. Foi com esse intuito 
que o presidente Michel Temer 
e o primeiro-ministro indiano, 
Narendra Modi, reuniram-se 
ontem (17) em Goa, na Índia. O 
encontro possibilitou avanços 
nas negociações do Acordo de 
Cooperação e Facilitação de 
Investimentos, principalmente 
no que se refere à ampliação 
da segurança jurídica para 
investidores.

A expectativa é que, por 
meio desse acordo, empresas 
brasileiras consigam maior 
inserção no mercado indiano e 
vice-versa. Após encontrar-se 
com empresários e com o pri-
meiro-ministro da Índia, Temer 
disse ter identifi cado “grande 
interesse” do empresariado 
brasileiro em aplicar recursos 
naquele país. Ele aproveitou 

Michel Temer encontra-se com 

o primeiro-ministro da Índia, 

Narendra Modi, em Goa.

Um avião da FAB decolou on-
tem (17) de Brasília para o Haiti 
com 18 toneladas de material 
de manutenção e 62 militares 
da Marinha e do Exército que 
vão apoiar a Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização no 
Haiti (Minustah), comandada 
pelo Brasil. A passagem do 
furacão Matthew pelo Caribe 
no dia 4 de outubro, agravou 
a situação do país já afetado 
pelo terremoto de janeiro de 
2010 e por três anos de seca 
relacionada ao El Niño.

Os militares vão trabalhar na 
manutenção de equipamentos 
de informática, saúde, arma-
mento, refrigeração e viaturas 
da missão. Desde 2004, as tropas 
brasileiras participam da Minus-
tah e atuam nas áreas mais vio-
lentas do país caribenho, além 
de prestar apoio às atividades 
de assistência humanitária e de 
fortalecimento das instituições 
nacionais daquele país.

Os integrantes da Minustah 
têm se deslocado da sede da 
missão, na capital Porto Prínci-
pe, para os locais mais afetados 
pelo furacão, localizados no 
sudoeste do país. Eles atuam 
na recuperação de estradas 
e pontes e na segurança de 
comboios humanitários.

O Ministério da Justiça pre-
tende lançar, amanhã (19), 
um novo plano nacional para 
combater a criminalidade e o 
alto índice de homicídios no 
país. A informação foi dada 
ontem (17) pelo ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
no Rio de Janeiro, após a posse 
do novo secretário de segu-
rança do estado, o delegado 
da Polícia Federal Roberto 
Sá. Até então subsecretário 
de Planejamento e Integração 
Operacional, Sá está no lugar 
de José Mariano Beltrame, 
que pediu demissão há uma 
semana.

O plano está em elaboração 
em parceria com as secretarias 
estaduais de segurança pública 
e quatro procuradorias-gerais 
de Justiça. De acordo com 
o Moraes, o plano nacional 
de segurança coordenado 
pelo Ministério da Justiça foi 
submetido aos secretários 
nacionais de segurança e vem 
sendo discutido desde maio. O 
programa compreenderá ações 
para combater homicídios e 
o que o ministro chamou de 
“criminalidade organizada”, 
incluindo o enfrentamento ao 
tráfi co de drogas e de armas 
no país. 

Ministro da Justiça,

Alexandre de Moraes.

O relator do projeto de 
lei que muda as regras de 
regularização de ativos não-
declarados no exterior (Lei de 
Repatriação) Alexandre Baldy 
(PTN-GO), disse ontem (17) 
que a proposta é ainda possível 
de ser colocada em plenário 
para votação, porque há uma 
articulação muito grande de 
governadores e prefeitos para 
que a matéria seja votada. Ele 
destacou contudo a necessi-
dade de um acordo entre as 
bancadas nesse sentido.

“O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
tem recebido inúmeras ligações 
e pressões por parte de gover-
nadores e prefeitos, e também 
o presidente em exercício da 
Câmara [Waldir Maranhão], para 
que nós possamos votar esse 
texto através de um acordo entre 

Restituições do IR 
A Receita liberou a restituição do 

quinto lote do IRPF 2016. Foram 
desembolsados R$ 2,576 bilhões a 
cerca de 2,2 milhões de contribuin-
tes. Estão sendo pagos também R$ 
124,2 milhões a 55,3 mil contri-
buintes que fi zeram a declaração 
entre 2008 e 2015, mas estavam na 
malha fi na. Considerando os lotes 
residuais e o pagamento de 2015, 
o total gasto com as restituições 
chega a R$ 2,7 bilhões.
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As tropas brasileiras também 

prestam apoio às atividades 

de assistência humanitária.
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Palhaço é agredido 
em Uberaba

Franca - Um estudante de 
Direito foi agredido no fi m de se-
mana por estar fantasiado de pa-
lhaço em Uberaba. Thiago Alves 
Pereira, de 31 anos, ou “Thiago 
Sorrisão”, como é conhecido, diz 
que primeiro foi abordado dentro 
de um ônibus por um policial mi-
litar, que pediu que ele descesse 
do veículo e o questionou por 
estar fantasiado. 

O rapaz, porém, convenceu o 
PM de que aquilo fazia parte de 
um trabalho voluntário para o 
qual estava a caminho, e pôde 
seguir no coletivo. Mas a partir 
de então, o problema foi com os 
demais passageiros, que fi caram 
revoltados com sua fantasia de 
palhaço. Um deles acabou agre-
dindo o estudante. 

O caso foi registrado em ocor-
rência no plantão policial, e o 
agressor, um jovem de 19 anos, 
ouvido e liberado. Em Uberaba, 
boatos circulam na internet en-
volvendo os chamados “palhaços 
assassinos”, mas, segundo a polí-
cia, não há registros de aparições 
como as que têm ocorrido nos 
Estados Unidos (AE).

São Paulo - O Gaeco - Núcleo 
da Capital, do MPE -, denunciou 
à Justiça 15 investigados por 
crimes supostamente pratica-
dos contra a administração pú-
blica no processo de falência da 
massa falida do Mappin, a mais 
famosa loja de departamentos 
de São Paulo.

Fundada em 1913, a grande 
loja foi pioneira e reinou absolu-
ta no mercado varejista durante 
décadas na Praça Ramos de 
Azevedo, seu endereço mais no-
tório. Com falência decretada, 
encerrou as atividades em 1999. 
A investigação da Promotoria re-
velou que no curso do processo 
de falência, uma funcionária do 
Poder Judiciário, seu marido 
e pessoas a eles relacionadas 
praticaram peculatos - crime 
que consiste na subtração ou 

desvio, por abuso de confi ança, 
de dinheiro público “ou de coisa 
móvel apreciável, para proveito 
próprio ou alheio, por funcioná-
rio público que os administra 
ou guarda”.

A trama, segundo a denúncia, 
se desenrolou entre os anos 
de 2009 a 2012. Nesse perío-
do foi subtraído o total de R$ 
1.646.972,96 em prejuízo dos 
credores da massa falida, destaca 
a Promotoria. A denúncia tam-
bém aponta crimes de lavagem 
de dinheiro, pois dois dos acu-
sados ocultaram a propriedade, 
disposição e movimentação das 
quantias provenientes dos pecu-
latos e fraudes contra os credores 
da massa falida. Foi denunciado 
também o diretor do Cartório que 
assinou os mandados de levanta-
mento judicial falsos (AE).

Mappin, em 1980, a mais famosa loja de departamentos de S. Paulo.

Divulgação
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Brasil e Índia buscam segurança 
jurídica para investimentos

últimos anos e hoje é uma das 
principais economias globais, 
cresce a taxas elevadas e tem 
muita complementariedade 
com o Brasil”, disse Temer 
ao comentar que o Brasil deu 
início a um processo de trans-
formação que visa a retomada 
do crescimento econômico.

Temer aproveitou a visita para 
retomar a parceria estratégica 
entre os dois países integrantes 
do Brics. “Essa visita relançou 
nossa parceria estratégica, que 
se voltará para uma inserção 
mais competitiva nos mercados 
globais e para o desenvolvi-
mento de nossas sociedades. 
Esperamos que esse nosso 
encontro incremente cada vez 
mais as nossas relações”. O pre-
sidente Temer chega hoje (18) 
ao Japão, onde se reunirá com 
empresários e com o primeiro-
ministro Shinzo Abe. Esta será 
a primeira visita de um chefe de 
Estado brasileiro ao país em 11 
anos (ABr).

o encontro para falar sobre os 
projetos de infraestrutura em 
andamento no Brasil e tentar 
estimular os empresários india-
nos a fazerem o mesmo.

“Nós todos sabemos que a 
Índia se transformou muito nos 

Mappin: Promotoria acusa 
15 por lavagem de dinheiro

Ministro anuncia novo plano 
nacional de segurança

Segundo o ministro, o plano 
é resultado de um vasto ma-
peamento de crimes no último 
ano. Nos próximos dias, a mi-
nuta do plano será apresentada 
aos próprios secretários, aos 
procuradores de Justiça e ao 
Ministério Público Federal para 
ajustes fi nais, antes da assina-
tura de protocolos de adesão. 
“Vamos apresentar o plano para 
que possamos dar uma resposta 
efetiva, coordenada”, afi rmou 
De Moraes. “Não é possíel que 
o Brasil continue a conviver 
com 50 mil homicídios por ano”, 
disse (ABr).

Mais militares brasileiros 
seguem para o Haiti

Essa é a terceira missão do 
esquadrão Corsário para o 
Haiti com o Boeing 767, uma 
aeronave de transporte pesado 
que entrou em operação na uni-
dade em julho desse ano. Duas 
missões, contando com a atual, 
foram de apoio de manutenção 
e uma de ajuda humanitária. 
Na última sexta-feira (14), o 
esquadrão transportou 120 
barracas para o Haiti em apoio 
aos desabrigados (ABr).

Mudanças na Lei de 
Repatriação depende de acordo

todas as bancadas. [É bom] que 
possa ser uma votação por acor-
do, porque o país ganha com a 
segurança jurídica que essa nova 
legislação pode agregar. [Além 
disso], o compartilhamento da 
multa é algo extremamente 
desejado pelos estados e muni-
cípios”, disse Baldy (ABr).
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