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“O Brasil não admite nem 
o exclusivismo do governo 
nem da oposição. Governo 
e oposição, acima dos seus 
objetivos políticos, têm 
deveres inalienáveis
com o povo”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Estadista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,09% Pontos: 
64.307,63 Máxima de +0,75% : 
64.728 pontos Mínima de -0,73% 
: 63.778 pontos Volume: 8,29 bi-
lhões Variação em 2016: 48,35% 
Variação no mês: 10,18% Dow 
Jones: -0,05% Pontos: 18.161,19 
Nasdaq: -0,5% Pontos: 5.190,10 
Ibovespa Futuro: +0,23% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1934 Venda: R$ 3,1944 
Variação: +1,21% - Dólar Para-
lelo Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 
3,37 Variação: +1,61% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1809 Venda: 
R$ 3,1815 Variação: +1,23% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1330 Venda: R$ 3,3370 Va-
riação: +1,34% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,13% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,6% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: +1,56%.

(novembro) Cotação: R$ 3,2060 
Variação: +0,94% - Euro (18h32) 
Compra: US$ 1,0985 Venda: US$ 
1,0985 Variação: +0,8% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5060 
Venda: R$ 3,5080 Variação: 
+1,92% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4530 Venda: R$ 3,6730 
Variação: +1,75%.

65.300 Máxima (pontos): 65.740 
Mínima (pontos): 64.705. Global 
40 Cotação: 944,292 centavos 
de dólar Variação: -0,63%.

O relatório Índice de 
Confi ança na Justiça 
(ICJBrasil), produzido 

pela Escola de Direito de São 
Paulo da FGV, divulgado na 
sexta-feira (28), aponta que 
76% da população afirma 
ser ‘fácil desobedecer à lei 
no Brasil’. Os dados indicam 
ainda que 81% dos entrevista-
dos afi rmam que sempre que 
possível as pessoas escolhem 
dar um ‘jeitinho’ em vez de 
seguir as leis.

Já 59% dos entrevistados 
consideram haver poucas 
razões para uma pessoa se-
guir a lei no Brasil. Foram 
consultadas 1.650 pessoas 
residentes nas capitais e re-
giões metropolitanas, durante 
o primeiro semestre de 2016. 
A pesquisa questionou sobre 

     

Para 76% da população 
é ‘fácil desobedecer à lei 
no Brasil’, diz pesquisa

a percepção de honestidade de 
‘alguns agentes da lei’. Os juízes 
são percebidos por metade da 
população como honestos. O 
porcentual cai para 46% se o 
agente for policial, e para 41%, 
no caso dos advogados.

O relatório aponta que 74% 
dos entrevistados consideram 
que as pessoas devem seguir 
a lei, mesmo se discordarem 
delas; 75% responderam que 
as pessoas têm a obrigação 
moral de pagar uma quantia 
estabelecida pelo juiz, mesmo 
que discordem da decisão; para 
72%, alguém que desobedece 
à lei é mal visto pelas outras 
pessoas; 61% acreditam que 
desobedecer à lei é raramente 
justifi cável; e 56% acreditam 
que uma pessoa tenha que fa-
zer algo que um policial pedir, 

mesmo se discordar dele.
O ICJBrasil mensura a con-

fi ança da população no Judi-
ciário por meio de diversas 
perguntas, que compõem uma 
nota, que vai de 0 a 10. No pri-
meiro semestre de 2016, essa 
nota foi 4,9 pontos. O indicador 
é formado por dois subíndices: 
o de percepção e o de com-
portamento. O primeiro avalia 
a confi ança da população por 
meio da percepção acerca do 
funcionamento do Judiciário, 
com base em valores como 
confi ança, rapidez, custos de 
acesso, facilidade de acesso, 
independência política, hones-
tidade, capacidade de solução 
de confl itos e panorama dos 
últimos 5 anos. Em relação a 
esse subíndice, a nota foi de 
3,4 pontos (em uma escala de 

Os juízes são percebidos por metade da população como honestos. O porcentual cai

para 46% se o agente for policial, e para 41%, no caso dos advogados.

0 a 10).
O outro subíndice revela o 

comportamento da população 
em relação ao Judiciário. A par-
tir de 6 situações hipotéticas 
que apresentam diferentes ti-
pos de confl ito, pergunta-se ao 
entrevistado, qual a chance de 
procurar o Judiciário para solu-

cionar cada um dos confl itos. As 
situações envolvem direito do 
consumidor, direito de família, 
direito de vizinhança, direito do 
trabalho, relação com o Poder 
Público e prestação de serviço 
por particular. Esse subíndice 
apresentou nota 8,6 (em uma 
escala de 0 a 10).

“Esses resultados mostram 
que apesar de não avaliarem 
bem o Judiciário, as pessoas 
tendem a considerá-lo uma 
instância legítima para solu-
cionar os seus problemas”, 
explica Luciana de Oliveira 
Ramos, coordenadora do 
estudo (AE).

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da indústria 
paulista fechou o terceiro 
trimestre do ano em queda de 
2,3%, sem os efeitos sazonais,  
em relação ao trimestre ante-
rior. Em setembro, a redução 
foi de 0,2%, se comparada ao 
resultado de agosto. Os dados 
são da pesquisa do Departa-
mento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos da Fiesp e do Ciesp 
(Depecon) divulgada na sexta-
feira (28). 

Segundo o diretor do Depe-
con, Paulo Francini, a manu-
tenção do  fraco desempenho 
do setor altera a projeção do 
INA para o ano de 2016,  de 
6,4% para 9,0% negativos.  “O 
ano vai terminar pior para a 
indústria do que 2015. Talvez 
o PIB não caia tanto quanto no 
ano passado, mas o comporta-
mento da indústria vai ser pior 
em 2016”.  

Diretor do Depecon, 

economista Paulo Francini.

Confi ança do 
consumidor cresce

Os consumidores estão mais 
otimistas, mas o nível de con-
fi ança ainda está abaixo da média 
histórica, de acordo com dados 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), divulgados na 
sexta-feira (28). O Índice Nacio-

Primeiro a se manifestar 
depois do encontro entre os 
chefes dos Três Poderes da 
República, o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, disse 
que a reunião marcada para tra-
tar de problemas de segurança 
pública serviu também para 
que o Congresso e o Supremo 
superassem a crise entre os 
dois Poderes. “Aproveito a 
oportunidade para dizer que 
tenho muito orgulho de ser pre-
sidente do Congresso no exato 
momento em que a presidente 
Carmén Lúcia é presidente 
do STF. Ela é o exemplo do 
caráter que identifi ca o povo 
brasileiro”, afi rmou.

A cena de Renan e Cármem 

Lúcia entrando lado a lado para 
o encontro já sinalizava a trégua 
entre os dois chefes de Poder. 
“A reunião foi muito boa, pro-
dutiva e precisa ser repetida”. 
Mesmo antes da reunião, Temer 
tentou amenizar o clima entre 
os dois e chegou a afi rmar que 
há um “ambiente de harmonia 
decretado” e que as questões 
que surgem nestas relações 
entre os Poderes são resolvidas 
pouco a pouco.

A pauta ofi cial da reunião di-
vulgada pelo Palácio do Planalto 
era segurança pública. A ideia é 
que os três poderes construam 
um pacto nacional para a área, 
na busca por soluções aos pro-
blemas do setor (ABr).

Temer ao lado dos presidentes Cármen Lúcia, do STF, e Renan 

Calheiros, do Senado. Na foto, o ministro da Justiça,

Alexandre de Moraes, cumprimenta Renan.

Brasília - O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
minimizou o estresse ocor-
rido entre o Legislativo e o 
Judiciário protagonizada pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e pela presidente do 
STF, Cármen Lúcia. Segundo 
ele, não há crise institucional 
no Brasil e as instituições fun-
cionam perfeitamente, com 
independência e harmonia.

“Crise institucional zero. As 
instituições, os poderes da Re-
pública, funcionam plenamente. 
Portanto não existe crise insti-
tucional”, afi rmou na sexta-feira 
(28) a jornalistas, ao chegar a 
evento na sede da Federação 
da Agricultura do Rio Grande 
do Sul (Farsul). Ele tratou de 
amenizar o episódio desta se-
mana. “Nós tivemos sim, alguma 
discrepância entre como se vai 
interpretar um determinado 
fato entre o Legislativo e o Ju-

Ministro-Chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

Latinhas de alumínio
O índice de reciclagem das la-

tinhas de alumínio de bebidas no 
Brasil atingiu 97,9% em 2015, com 
um total de 292,5 mil toneladas de 
latas recicladas, quase a totalidade 
das embalagens colocadas à ven-
da. De acordo com a Associação 
Brasileira do Alumínio e da Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alta Reciclabilidade, 
somente na coleta da latinha foram 
injetados cerca de R$ 730 milhões 
na economia brasileira. 

Contas pendentes 
na Lei Rouanet

O ministro da Cultura, Mar-
celo Calero, disse aos depu-
tados da CPI da Lei Rouanet 
que encontrou um estoque de 
20.654 projetos pendentes de 
prestação de contas ao ocupar 
a pasta.

Marcelo disse que já con-
seguiu reduzir o estoque de 
pendências em 2016. Até agora, 
1.506 processos teriam sido 
publicados, contra 381 de 2015. 
Ele defendeu a Lei Rouanet, 
dizendo que ela signifi ca uma 
renúncia fi scal de apenas 0,6% 
do total.  

O deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG), relator da CPI, 
quis saber então se não houve 
leniência das gestões anterio-
res. Mas o ministro não culpou 
os antecessores: “Estou certo 
de que o ministério empreen-
deu seus melhores esforços, em 
todos os momentos, para fazer 
as auditorias, e é nesse sentido 
que nós estamos trabalhando” 
(Ag.Câmara).

Regulamentação do 
lobby no País

São Paulo - O ministro da 
Transparência, Fiscalização 
e CGU, Torquato Jardim, 
defendeu a regulamentação 
do lobby no Brasil. Para ele, 
os processos do mensalão e 
o escândalo investigado pela 
Operação Lava Jato mostram 
a necessidade da medida. Em 
audiência pública na OAB-SP, 
Jardim destacou que o governo 
quer regulamentar a prática. 

“Não se pretende sugerir ou 
dizer ao Congresso como cuidar 
(do tema)”, afi rmou, sem iden-
tifdicar como a administração 
federal ofi cializará a regulamen-
tação. Jardim reforçou que já 
se tentou várias vezes sujeitar 
a regulamento a relação de 
pessoas, empresas e grupos re-
presentativos com o Executivo, 
porém, não houve sucesso.

Um grupo de trabalho criado 
pelo Ministério da Transparên-
cia fi nalizou um parecer em que 
sugere a regulamentação do 
lobby aplicável à gestão federal 
no País. O grupo pretende que 
o assunto “aconteça de forma 
organizada, por grupos de in-
teresse defi nidos e legítimos; 
e dentro da lei e da ética”. A 
comissão propôs ainda alte-
rar a expressão “lobby” para 
“relações governamentais” ou 
“representação social” (AE).
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Divulgação

O juiz da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, Sérgio Moro, marcou 
as audiências de testemunhas 
na ação penal a que o ex-presi-
dente Lula, sua mulher, Marisa 
Letícia, e mais seis pessoas 
respondem na Operação Lava 
Jato. Com isso, os depoimentos 
de testemunhas de acusação e 
de defesa serão realizados nos 
próximos dias 21, 23 e 25, em 
Curitiba, onde as investigações 
estão centralizadas.

Entre os depoentes estão 
réus que assinaram acordos 
de delação premiada, como o 
ex-senador Delcídio do Amaral, 
o empresário Fernando Baiano 
e os ex-diretores da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa, Nestor 
Cerveró e Pedro Barusco, 
além do ex-deputado federal 
Pedro Corrêa. Na ação penal, 
Lula é acusado receber R$ 3,7 

Juiz da 13ª Vara Federal, 

Sérgio Moro.
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Atividade da indústria paulista fechou 
o trimestre com queda de 2,3%

há situação paralela depois 
disto.”

Sobre expectativas para 
2017, o diretor de Depecon 
afi rma que não enxerga recupe-
ração e lembra que  fatores que 
estimulariam a demanda, como 
emprego, e renda também es-
tão em baixa, além do crédito, 
cada vez mais restritivo. “A 
economia brasileira está em 
uma trajetória difícil. Para nós, 
2016 terminou. Agora é torcer 
para o fi nal do ano chegar logo, 
criar novas esperanças e ir em 
frente”, conclui.

Em setembro, o INA do 
setor de máquinas e materiais 
elétricos apresentou retração 
de 2,0%, se comparado ao 
mês anterior sem os efeitos 
sazonais. O setor têxtil também 
apresentou queda, desta vez de 
1,0%, na passagem de agosto 
para setembro, na série sazo-
nalmente ajustada (Fiesp).

Ao lembrar que o INA regis-
trou quedas signifi cativas em  
2014 (-6%) e 2015 (-6,2%), 
Francini afi rma que o quadro 
da atual economia é recessivo 
e devastador, comum em países 
em guerra ou que sofreram 
por catástrofes naturais. “Dois 
anos de queda na economia 
só encontramos em 1930, não 

“Exemplo de caráter”, diz 
Renan sobre Cármen Lúcia

Juiz Moro marca audiências de ação 
penal contra ex-presidente Lula

teriam sido pagas pela OAS.
Também foram denunciados 

pelo MPF o presidente do Ins-
tituto Lula, Paulo Okamotto; 
o ex-presidente da OAS, Léo 
Pinheiro; Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros; Paulo 
Roberto Valente Gordilho; Fá-
bio Hori Yonamine e Roberto 
Moreira Ferreira, todos ligadas 
à empreiteira. A denúncia foi 
aceita pelo juiz Moro no dia 
20 de setembro. Na ocasião, 
a defesa de Lula disse que a 
decisão não causou surpresa. 
“Nem mesmo os defeitos for-
mais da peça acusatória e a 
ausência de uma prova contra 
Lula, impediu que o referido 
juiz levasse adiante o que há 
muito havia deixado claro que 
faria: impor a Lula um crime 
que jamais praticou”, disseram 
os advogados (ABr).

milhões de propina de empre-
sas envolvidas no esquema de 
corrupção da Petrobras, por 
meio de vantagens indevidas, 
como a reforma de um apar-
tamento tríplex em Guarujá, e 
pagamento de despesas com 
guarda-volumes. As vantagens 

Padilha: ‘Não se fala em crise 
institucional porque não existe’

diciário”, afi rmou Padilha.
“O Judiciário disse como 

deveria ser. Ponto, terminou 
(a crise)”, disse Padilha, refe-
rindo-se à decisão do ministro 
Teori Zavascki, do STF, que 
suspendeu os efeitos da Ope-
ração Métis no Senado. A crise 
entre a opinião de uma pessoa 
e de outra não signifi ca que há 
crise uma entre as instituições. 
“Portanto não se fala em crise 
institucional porque ela não 
existe”, avaliou (AE).

nal de Expectativa do Consumi-
dor (Inec) aumentou 1,3% neste 
mês em relação a setembro e 
alcançou 104,4 pontos, na quarta 
alta consecutiva do indicador. 
Na comparação com outubro do 
ano passado, o Inec teve cresci-
mento de 7,3%. Mesmo assim, a 
confi ança ainda permanece 4,1% 

abaixo da média histórica, que é 
de 108,9 pontos.

O aumento do Inec é resulta-
do, especialmente, da melhora 
do otimismo dos brasileiros em 
relação à renda pessoal. O in-
dicador de expectativa sobre a 
renda pessoal cresceu 5,2% em 
relação a setembro (ABr).


