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“No fi m tudo 
dá certo, e se 
não deu certo é 
porque ainda não 
chegou ao fi m”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,08% Pontos: 
64.059,89 Máxima de +0,91% : 
64.691 pontos Mínima de -0,3% : 
63.914 pontos Volume: 7,39 bi-
lhões Variação em 2016: 47,78% 
Variação no mês: 9,75% Dow Jo-
nes: +0,43% Pontos: 18.223,03 
Nasdaq: +1% Pontos: 5.309,83 
Ibovespa Futuro: +0,06% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1166 Venda: R$ 
3,1174 Variação: -1,33% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,19 Venda: 
R$ 3,29 Variação: -1,1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1305 Venda: 
R$ 3,1311 Variação: -0,89% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1000 Venda: R$ 3,2630 Va-
riação: -1,21% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,87% ao 
ano. - Capital de giro, 14,62% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.263,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,000 
Variação: -1,95%.

(novembro) Cotação: R$ 3,1300 
Variação: -0,84% - Euro(18h31) 
Compra: US$ 1,0879 Venda: US$ 
1,088 Variação: -0,04% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,3890 
Venda: R$ 3,3910 Variação: 
-1,28% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3530 Venda: R$ 3,5930 
Variação: -1,48%.

65.170 Máxima (pontos): 65.805 
Mínima (pontos): 64.965. Global 
40 Cotação: 932,254 centavos 
de dólar Variação: +0,38%.

O juiz federal Sergio 
Moro, responsável 
pelos processos da 

operação Lava Jato, em Curi-
tiba, defendeu as 10 Medidas 
Contra à Corrupção e cobrou 
do Congresso Nacional uma 
posição sobre de que lado 
estão os parlamentares no 
que diz respeito ao combate 
à corrupção. “Em outras pa-
lavras e sem querer ser mani-
queísta, ou coisa que o valha, 
é o Congresso demonstrar de 
que lado ele se encontra nessa 
equação”, cravou o juiz sobre 
a necessidade de aprovação 
das 10 Medidas, durante 
encontro regional realizado 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná.

Moro parabenizou a iniciati-
va o Ministério Público Fede-
ral e pontuou a necessidade 
do Congresso atuar no sentido 
de aprovar leis que melhorem 
o quadro de combate a esse 

     

Moro cobra do Congresso 
posição sobre lado em
relação a combate à corrupção

tipo de crime. Segundo ele, 
atualmente, essas medidas tem 
saído mais do próprio Judiciário 
do que do poder Legislativo.  
Moro citou o caso da proibição 
de doações empresariais nas 
eleições e aprovação da prisão 
após 2ª instância. As duas de-
cisões partiram do STF.

“O que ainda os falta é uma 
reação mais incisiva por parte 
demais instituições e o campo 
próprio para essas discussões e 
reformas é o Congresso Nacio-
nal”, afi rmou Moro. Para o juiz, 
a aprovação das 10 Medidas 
Contra à Corrupção será uma 
sinalização importante. “As 
pessoas precisam ter fé nas 
instituições democráticas e, 
diante de um contexto dessa 
espécie, o que é natural esperar 
é uma atuação legislativa no 
sentido de aprovar medidas 
que nos auxiliem a superar esse 
quadro de corrupção sistêmi-
ca”, explicou o juiz da 13ª Vara 

Criminal de Curitiba.
Após cobrar os parlamenta-

res, o juiz afi rmou estar otimista 
sobre a aprovação das medidas 
e disse ser possível haver mo-
difi cações, como a subtração 
da proposta sobre validação de 
provas ilícitas - que tem causa-
do intenso debate entre juris-
tas. Para Moro, essa é uma das 
medidas que pode ser retirada 
da proposta, mas outras como 
criminalização do caixa dois, 
reforma no sistema de pres-
crição e nulidade são a cerne 
do projeto e, por esse motivos, 
precisam ser aprovadas.

Ao fi m de sua exposição, 
Moro citou Roosevelt: “A expo-
sição e a punição da corrupção 
pública são uma honra para 
uma nação e não uma desgraça. 
A vergonha reside na tolerân-
cia, não na correção. Nenhuma 
cidade ou estado, muito menos 
a nação, pode ser ofendida pela 
aplicação da lei” (AE).

Inscrição no gramado do Congresso Nacional quer chamar a atenção dos parlamentares

para a aprovação do projeto das 10 Medidas.

Vladimir Herzog
A Câmara Municipal de São Paulo 

inaugura hoje (25), uma escultura 
em homenagem ao jornalista Vladi-
mir Herzog, morto nas dependên-
cias do DOI-CODI durante o regime 
militar. A cerimônia está marcada 
para as 12h30, na praça que tam-
bém leva o nome do jornalista e 
fi ca ao lado do Palácio Anchieta 
(esquina da rua Santo Antônio, 
com Terminal Bandeira).

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
disse ontem (24), durante a 
solenidade de abertura da feira 
Rio Oil & Gas, que regras defi ni-
tivas para os leilões do pré-sal 
que o governo federal pretende 
realizar até o fi nal do próximo 
ano deverá sair ainda em 2016. 
O assunto será discutido e 
defi nido durante a reunião do 
Concelho Nacional de Política 
Energética (CNPE), quando 
também será discutida a ques-
tão da unitização dos campos 
de petróleo do pré-sal.

Coelho Filho também acredi-
ta que, até o fi nal de 2016, de-
verão estar defi nidas as regras 
dos novos prazos para o Regime 
aduaneiro especial de exporta-
ção e importação de bens para 
o segmento de petróleo e gás 
natural (Repetro). 

Ao discursar na Rio Oil & Gas, 
o ministro de Minas e Energia 
também anunciou o nome de 

Temer participa da cerimônia 

de abertura da Rio Oil & Gas.

Ao participar ontem (24), da 
abertura da 18ª edição Rio Oil 
& Gas 2016, no Rio de Janeiro, 
o presidente Michel Temer elo-
giou a administração do enge-
nheiro Pedro Parente à frente 
da Petrobras e a aprovação, por 
parte do Congresso, do projeto 
que retira a obrigatoriedade 
da participação da Petrobras 
na exploração do petróleo do 
pré-sal, tirando da empresa 
a condição de exploradora 
única.

Temer disse que a nova ges-
tão deu maior credibilidade à 
Petrobras, colocou a empresa 
no caminho certo de uma “ad-
ministração equilibrada” e já 
possibilitou a recuperação do 
preço de mercado da estatal, 
que passou de R$ 101 bilhões 
para R$ 240 bilhões, o que 
representa uma valorização 
de 137%. Ao discursar para 
uma plateia de agentes do 
setor de petróleo e gás, na sua 
totalidade, o presidente disse 
que a nova lei fl exibilizada vai 
possibilitar a atração de inves-
timentos, um desenvolvimento 

Pacto de 
responsabilidade 

O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) afi rmou que para 
superar a grave crise fi scal que 
enfrentam a União, estados e 
municípios o país precisa fazer 
um pacto de responsabilidade, 
com o compromisso de não 
gastar mais do que se arreca-
da e gastar de forma decente, 
inteligente e efi ciente.

Esse pacto, segundo o se-
nador, implica defi nir bem as 
prioridades e cuidar bem dos 
mais necessitados. Por isso, 
ele advertiu que não se poderia 
sacrifi car o presente dos bra-
sileiros, que é a saúde, nem o 
futuro, que é a educação. 

“Em certos momentos de 
crise, é preciso buscar mais 
efi ciência. Dá para fazer mais 
na saúde pública com os  limites 
atuais de recursos gastos. Com-
parem internacionalmente que 
vocês verão isso. Então, esse 
seria um grande pacto a que pre-
cisamos chegar a aqui. O ponto 
de partido é diálogo”, afi rmou o 
senador (Ag.Senado).

O ex-ministro da Fazenda 
Antonio Palocci foi indiciado por 
corrupção passiva pela Polícia 
Federal na Operação Lava Jato. 
O pedido de indiciamento da PF 
foi encaminhado ontem  (24) à 
Justiça Federal do Paraná. Pa-
locci foi preso durante a 35ª fase 
da Operação Lava Jato, chamada 
Operação Omertá, defl agrada 
no mês passado, e teve a prisão 
temporária convertida em pre-
ventiva no dia 30 de setembro 
pelo juiz Federal Sérgio Moro. 

Segundo as investigações, a 
empreiteira Odebrecht repassou 
R$ 128 milhões a uma conta que 
seria gerida pelo ex-ministro. No 
documento, a PF lembra ainda 
que Marcelo Odebrecht “era 
o principal ator corruptor nos 
fatos ora investigados, tendo 
mantido incessante contato com 
Antonio Palocci Filho desde 
2003 até 2015, desde a reuni-
ões pessoais na sede tanto da 
Odebrecht quanto da empresa 
Projeto Consultoria, bem como 
em endereço residencial de 
Antonio Palocci Filho”.

No documento, a PF pede 

Presidente da Petrobras, Pedro 

Parente, na abertura do Rio 

Oil & Gas 2016.

Rio - A Petrobras está em 
“trajetória fi rme de recupe-
ração”, mas ainda há uma 
distância até que as metas de 
recuperação sejam comple-
tamente cumpridas, afi rmou 
o presidente da companhia, 
Pedro Parente, ontem (24), em 
palestra de abertura da Rio Oil 
& Gas, no Riocentro.

Segundo ele, os dois últimos 
anos foram os piores da história 
da companhia. Mas, medidas 
foram tomadas para reverter 
esse cenário, como a formação 
de um novo conselho e nova 
diretoria e um programa de 
desinvestimento “ambicioso”. 

O executivo elogiou a decisão 
do Congresso de acabar com a 
exclusividade da operação no 
pré-sal da Petrobras e abrir a 
liderança da região para outras 
petroleiras. De acordo com ele, 
sem essa medida, o investimen-
to no setor seria retardado, por-
que a Petrobras não teria como 
arcar. “O pré-sal deve atrair 
bilhões em investimento nos 
próximos anos, da Petrobras e 
da iniciativa privada”, disse.
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Divulgação

Ministro do STF Teori Zavascki 

participa de evento com 

advogados em São Paulo.

São Paulo - O ministro do 
STF, Teori Zavascki, disse 
ontem (24), que “lamenta-
velmente” as pessoas que 
obedecem as leis são, algumas 
vezes, taxadas pejorativamente 
no Brasil. “Em muitos casos, as 
pessoas têm vergonha em apli-
car a lei. Acho isso uma coisa 
um pouco lamentável, para 
não dizer muito lamentável”, 
afi rmou o ministro em palestra 
na Associação dos Advogados 
de São Paulo (AASP). Ele disse 
que decisões sem o glamour da 
Lava Jato, operação na qual 
ele é relator dos processos na 
Corte, muitas vezes mereceram 
pouca atenção da mídia.

“Essa ideia de que somos um 
povo muito alegre e sempre 
damos um jeitinho nas coi-
sas - isso, no fundo, facilita a 
desobediência e desautoriza o 
sistema”, comentou Zavascki, 
acrescentando que o padrão 
civilizatório de uma sociedade 

Ministro do STF diz que pessoas têm 
vergonha em aplicar a lei no Brasil

qual certos políticos e agentes 
públicos só podem ser julgados 
por determina Corte. 

“A vantagem de ser julgado 
pelo Supremo é relativa. Ser 
julgado pelo Supremo signifi ca 
ser julgado por instância única”, 
afi rmou o ministro, acrescen-
tando que processos em primei-
ra instância permitem recursos 
à segunda instância e ao STJ, 
além do próprio Supremo. 

O ministro também criticou 
o excesso de recursos que 
gera acúmulo de processos à 
espera de julgamento no STF. 
“Vamos completar um século de 
acúmulo de processos no Su-
premo”, disse. “Precisaríamos 
de uns 200 ministros”, acres-
centou. Zavascki reconheceu 
ter desistido de pensar em 
uma solução para o problema 
que tira velocidade do Judiciá-
rio e defendeu uma redução 
na “competência enorme” do 
Supremo (AE).

se mede pela capacidade de ob-
servar as normas naturalmente. 
Embora veja no dispositivo 
excessos que precisam ser 
corrigidos por legisladores, Za-
vascki relativizou os benefícios 
do foro privilegiado, norma pela 
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Petrobras na ‘trajetória 
fi rme da recuperação’

O presidente da estatal 
ainda pediu mudanças na po-
lítica de conteúdo local, para 
que os fabricantes de equi-
pamentos nacionais sejam 
premiados pela competitivi-
dade e não tenham reserva de 
mercado. Segundo Parente, 
a Petrobras está ao lado da 
indústria local (AE). PF pede indiciamento de 

Palocci e mais cinco pessoas

ainda o indiciamento dos dois 
ex-assessores de Palocci, Jusce-
lino Dourado e Branislav Kontic, 
do publicitário João Santana e 
sua esposa, Mônica Moura e 
também do empresário Marcelo 
Odebrecht. “Restou demonstra-
do, igualmente, que Branislav 
Kontic e Juscelino Antonio Dou-
rado tiveram participação direta 
nos fatos delituosos cometidos 
por Antonio Palocci Filho”, diz 
o documento (ABr).

Giuliano Gomes/Folhapress

Temer elogia atuação 
administrativa na Petrobras

mais rápido do setor, com a con-
sequente geração de emprego e 
renda para os brasileiros. 

“Além da fl exibilização e da 
geração de emprego, uma vez 
sancionada, a lei trará desafogo 
à Petrobras e vai possibitar a 
vinda de novas empresas do 
setor para o país, na medida 
em que dará maior estabilidade 
política” (ABr).

Novas regras para leilões do 
pré-sal saem ainda este ano

Décio Oddone como novo dire-
tor-geral da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) em subs-
tituição a Magda Chambriard. 
Disse que o nome de Oddone 
está sendo encaminhado à Casa 
Civil, para que dê tempo dele 
ser sabatinado pelo Congresso 
e assumir a direção da ANP no 
próximo dia 4 (ABr).


