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“Infi delidade é como 
apanhar o seu sócio 
roubando dinheiro 
do caixa”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,96% Pontos: 
64.924,51 Máxima de +1,16% 
: 65.054 pontos Mínima de 
+0,01% : 64.312 pontos Volu-
me: 8,49 bilhões Variação em 
2016: 49,77% Variação no mês: 
11,23% Dow Jones: -0,1% Pon-
tos: 18.142,42 Nasdaq: -0,02% 
Pontos: 5.189,14 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1896 Venda: R$ 3,1905 
Variação: -0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -0,5% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1805 Venda: R$ 
3,1811 Variação: -0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3270 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (novembro) 

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$ 1.273,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,500 
Variação: -0,38%.

Cotação: R$ 3,1815 Variação: 
-0,76% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0978 Venda: US$ 1,098 
Variação: -0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4990 Venda: R$ 
3,5010 Variação: -0,2% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,4530 Venda: 
R$ 3,6500 Variação: -0,63%.

Futuro: +0,95% Pontos: 65.920 
Máxima (pontos): 66.010 Míni-
ma (pontos): 65.250. Global 40 
Cotação: 944,515 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

O presidente Michel 
Temer aproveitou a 
abertura da XI Confe-

rência de Chefes de Estado 
e de Governo da Comuni-
dade dos Países da Língua 
Portuguesa (CPLP), no Ita-
maraty, para saudar mais de 
uma vez a presença do novo 
secretário-geral da ONU, An-
tonio Guterres, que estava na 
cerimônia. 

Após uma fala de Guterres 
na cerimônia, Temer ressaltou 
o fato de ele ser português e 
disse esperar que isso pudesse 
ajudá-lo a disseminar a língua 
na ONU. “Quem sabe não faze-
mos com que no seu período 

     

Temer saúda Guterres como 
secretário da ONU e ressalta 
fato de ele ser português

o português seja a língua ofi cial 
da ONU”, disse. 

Temer destacou novamente 
o fato de o Brasil ser o novo 
presidente da CPLP e lembrou 
o seu discurso na ONU, em 
setembro, e disse que o mundo 
precisa de equilíbrio para er-
radicar confl itos. “Como disse 
na ONU, temos que ter os pés 
no chão e sede de mudanças”, 
afi rmou.

Temer disse ainda que ape-
nas com a abertura ao diálogo 
e a vocação de liderança é 
que será possível resolver os 
confl itos. “Sem essas virtudes 
não daremos cabo aos focos de 
tensão que atingem diferente 

países, com violações de direi-
tos humanos. Não venceremos 
a carência econômica e social 
que continuam a afetar (os 
países)”, afi rmou, ressaltando 
que o êxito de Guterres na ONU 
“será um êxito de todos nós”.

Temer destacou ainda que 
mais de 250 milhões de pessoas 
falam português e são “unidas 
por fortes laços culturais”. 
Segundo ele, na presidência 
do órgão, o Brasil terá a visão 
de defender “uma CPLP que 
responda as demandas de 
nossas populações”. “Propó-
sito da presidência brasileira 
é contribuir com uma CPLP 
moderna e afinada com as 

Presidente Michel Temer recebe o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas,

o português Antonio Guterres.

nossas realidades.”
O presidente brasileiro citou 

ainda a ex-primeira-ministra 
britânica Margaret Thatcher e 
disse que leu recentemente um 

discurso dela que é bastante 
atual. Segundo ele, a britânica 
falava que não existia diferen-
ça entre o dinheiro público e 
privado. Sem citar a PEC do 

teto dos gastos, o presidente 
voltou a dizer que “é preciso 
conter a despesa pública, 
porque só pode gastar aquilo 
que arrecada” (AE).

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) teve queda de 
1,6 ponto no trimestre encer-
rado em outubro.  Setembro 
registrou alta de 2,1 pontos, 
ao atingir 86,6 pontos. Quinze 
dos 19 segmentos pesquisados 
apresentaram retração. A pes-
quisa Sondagem da Indústria 
de Transformação foi feita pelo 
Ibre da FGV em 1.121 empresas, 
entre os últimos dias 3 e 27. 

Para 12,7% das empresas 
consultadas, os estoques estão 
excessivos. O índice é o mais 
baixo desde janeiro do ano pas-
sado, quando a taxa oscilou em 
11,5%. A parcela de empresas 
que apontaram a existência de 
estoques insufi cientes dimi-
nuiu de 7,1% para 4,8% do total. 
O superintendente de Estatís-
ticas Públicas da FGV, Aloisio 
Campelo Junior, afi rmou que 
a retomada do crescimento 
econômico deve ocorrer, mas 
em ritmo mais lento.

“O tombo da produção física 
em agosto, não representou 
uma reversão da tendência de 
recuperação da economia, mas 
mostrou que o ritmo de retoma-
da será bem mais lento do que o 

O ritmo de retomada está

mais lento.

Concluído o processo eleito-
ral, 146 dos 5.568 municípios 
brasileiros ainda não sabem 
quem assumirá o cargo de 
prefeito no ano que vem. São 
as cidades em que os candida-
tos mais votados continuam 
com registro de candidatura 
pendente de decisão fi nal na 
Justiça Eleitoral. É o caso, por 
exemplo, do prefeito reeleito 
de Niterói, Rodrigo Neves (PV), 
que obteve mais de 58,59% 
do votos válidos (130.473), 
no segundo turno, mas espera 
o julgamento de um recurso 
contra o registro de sua can-
didatura no TSE.

O estado com o maior número 
de municípios cujo candidato 
vencedor corre o risco de 
ser cassado, antes mesmo de 
assumir, é São Paulo, com 26 
cidades nessa situação. O TSE 
tem até o dia 19 de dezembro, 

Presidente do TSE, Gilmar Mendes.

Os gastos crescentes com a 
Previdência Social superam os 
investimentos em infraestrutu-
ra, de acordo com o economista 
Paulo Tafner, ex-pesquisador 
do Ipea e ex-diretor do IBGE. 
Os custos com o pagamento 
de aposentadoria por tempo 
de serviço, por exemplo, equi-
valem a 13 vezes o gasto com 
infraestrutura de transporte 
no Brasil, considerando dados 
deste ano.

Já os pagamentos das apo-
sentadorias por idade, segundo 
o economista, equivalem a sete 
vezes o investimento no Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida; o 
gasto com a aposentadoria rural 
é 50 vezes maior a despesa com 
saneamento; e o valor total das 
pensões por morte é igual a todo 
o gasto com saúde no país, de 
acordo com Tafner.

Em palestra ontem (31) 
na Associação Comercial, o 
economista defendeu mudan-

Economista Paulo Tafner.
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Adiado prazo do Fies
O prazo para a renovação de con-

tratos do Fies foi prorrogado para o 
dia 15 de dezembro. Inicialmente, 
o processo seria encerrado ontem 
(31). Dos cerca de 1,5 milhão de 
estudantes que devem renovar o 
fi nanciameno, 980 mil já o fi zeram. 
Os contratos do Fies precisam ser 
renovados todo semestre. Feito ini-
cialmente pelas faculdades, os estu-
dantes devem validar as informações 
inseridas pelas instituições. 

São Paulo - A Embraer apresentou ontem 
(31), uma nova versão do jato executivo 
Legacy 650, o Legacy 650E. A entrada em 
serviço da aeronave está prevista para 2017 
ao preço de lista de US$ 25,9 milhões. Com 
atualizações tecnológicas e de automação, 
a aeronave tem a maior cabine de passa-
geiros da sua classe e contará com uma 
garantia de 10 anos ou 10 mil horas de voo, 
algo sem precedentes na indústria. Com 

assentos reestilizados, o Legacy 650E tem uma 
cabine dividida em três ambientes para maior 
privacidade, além de uma opção exclusiva de 
um toalete dedicado para a tripulação na parte 
dianteira da cabine. No cockpit está o Sistema 
de Visão Sintética como parte da última versão 
do pacote da aviônica Primus Elite Advanced 
Features, da Honeywell, que também conta 
com a simbologia do sistema anticolisão de 
tráfego e informação meteorológica de solo 

XM sobrepostos ao mapa móvel, aumentando 
o alerta situacional dos pilotos. 

O Legacy 650E também terá autothrottle 
(acelerador automático) como item de série, 
elevando o nível de automação e reduzindo 
a carga de trabalho da tripulação. Essas 
tecnologias complementam o comprovado 
sistema aviônico do Legacy 650E, compatível 
com os mais rígidos requisitos da próxima 
geração de controle do espaço aéreo (AE).

São Paulo - O secretário-
executivo do Programa de Par-
cerias de Investimento (PPI), 
Wellington Moreira Franco, 
afi rmou ontem (31), que exis-
tem contratos de concessões, 
especialmente em rodovias e 
ferrovias, que podem ser pror-
rogados e gerar investimentos e 
empregos já, isso sem a necessi-
dade de mudanças contratuais. 
A declaração foi dada durante 
o Fórum Brasileiro Especial de 
Infraestrutura, em São Paulo.

“Além dos 34 projetos que 
listamos inicialmente, estamos 
estudando outros. Em rodovias 
e ferrovias temos possibili-
dade de fazer prorrogações 
e ampliações, respeitando os 
contratos, sem mudanças de 
natureza contratual”, afi rmou. 
Ele também disse que o Minis-
tério do Planejamento trabalha 
junto com o TCU, a CGU e a 
AGU para resolver a questão 
de concessões anteriores que 
enfrentam difi culdades fi nan-
ceiras e operacionais. 

“Se queremos segurança ju-
rídica, precisamos resolver os 
problemas que foram criados 
pelo governo passado e que 
estão gerando relações tensas, 

Secretário-executivo do PP, 

Wellington Moreira Franco.
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Gastos com a Previdência superam 
investimentos em infraestrutura

governadores são vencidos, não 
podem fazer nada”, criticou.

Tafner também defendeu 
a desconstitucionalização da 
Previdência, para tornar mais 
fácil mudar as regras, e citou 
o caso do Japão, que, segundo 
ele, estabelece a idade para a 
aposentadoria em uma lei que 
varia a cada cinco anos de acor-
do com a mudança da expecta-
tiva de vida da população.

Para o economista, o cálculo 
da idade para aposentadoria do 
trabalhador deve considerar a 
esperança de vida aos 60 anos 
e não a expectativa de vida ao 
nascer. Em 2010, de acordo 
com o economista, a esperança 
de vida aos 60 subiu para mais 
21,9 anos (chegando a 80,1 
para homens e 83,6 anos para 
mulheres). Tafner também é a 
favor do fi m da diferenciação 
entre homens e mulheres na 
defi nição da idade mínima para 
se aposentar (ABr).

ças drásticas e polêmicas na 
Previdência, como a redução e 
até extinção de aposentadorias 
especiais para professores e 
policiais militares, que têm 
regras diferentes das demais 
categorias. “Eles estão impac-
tando enormemente a despesa 
previdenciária nos estados. Só 
que a legislação é federal e os 

Rodovias e ferrovias: contratos 
podem ser prorrogados

fi nanceiras e operacionais nos 
consórcios. Precisamos ter so-
luções que estejam de acordo 
com o ambiente de segurança 
jurídica, com transparência, 
concorrência. Como vai ser 
enfrentado, ainda não se sabe, 
mas só será se tiver segurança 
jurídica, transparência”. 

Moreira Franco deixou claro 
que os investimentos não se 
fazem por “voluntarismo” e 
que, no passado, essa postura 
ajudou a levar à situação atual, 
na qual o governo tem um défi -
cit primário de R$ 170 bilhões 
esperado para este ano e não 
há recursos para investimen-
tos públicos (AE).

Quadro de 
Romero Britto 
na Prefeitura 

São Paulo - A partir de janeiro 
de 2017, o Edifício Matarazzo, 
sede da Prefeitura de São Pau-
lo, na região central da capital 
paulista, terá um quadro do 
artista plástico Romero Britto, 
que fi cará exposto no gabinete 
do prefeito. Estão represen-
tados na obra, de 2 metros 
de largura por 1 de altura, o 
Parque Ibirapuera e o skyline 
da cidade.

O prefeito eleito, João Doria 
(PSDB), recebeu o presente 
em nome da cidade em en-
contro com o artista no último 
domingo (30), em Miami, nos 
Estados Unidos. Após quase 
um mês de visitas e reuniões 
de transição, Doria viajou de 
férias para os Estados Unidos 
na última semana. O tucano 
voltará às atividades no próxi-
mo dia 7 (AE).

Eleição para prefeito segue indefi nida
em 146 cidades

conseguiu manter seu nome nas 
urnas e acabou eleito no primei-
ro turno, antes da decisão fi nal 
do TSE. Na última quinta-feira 
(27), o órgão cassou o registro 
do candidato, dando a vitória ao 
segundo colocado, Nico (PP).

“Esse caso é um exemplo de 
como talvez o Congresso Nacio-
nal tenha que repensar o prazo 
do julgamento dos recursos de 
registro de candidatura. Essa 
hipótese é, nitidamente, a de 
uma pessoa que não poderia ter 
concorrido às eleições”, afi rmou 
o ministro relator do caso no 
TSE, Henrique Neve. A situação 
se repete a cada eleição munici-
pal, mas este ano foi agravada, 
segundo o presidente do TSE, 
Gilmar Mendes, pela redução do 
tempo de campanha de 90 para 
45 dias, o que afetou também 
os prazos para o registro das 
candidaturas (ABr).

data da diplomação dos can-
didatos eleitos, para proferir 
uma decisão sobre todos esses 
casos. Segundo a assessoria do 
tribunal, tal prazo será cumpri-
do, de modo a não provocar 
insegurança jurídica a respeito 
de quem de fato assumirá as 
prefeituras.

Se o candidato vencedor da 
eleição tiver sua candidatura 
impugnada, os votos recebidos 
por ele são computados como 
nulos e assume o segundo 
mais votado. É o caso de Salto 
de Jacuí (RS), onde Lindomar 
Elias (PDT), apesar de ser alvo 
de três condenações judiciais, 

Confi ança da indústria caiu 
no último trimestre

setor industrial previa no início 
deste semestre”. A sondagem 
mostrou recrudescimento tan-
to em relação ao momento atual 
quanto ao desempenho para os 
próximos seis meses. No Índice 
da Situação Atual (ISA), houve 
queda de 1,8 ponto, para 84,9 
pontos, o menor desde junho e 
no Índice de Expectativas (IE), 
recuo de 1,4 ponto, para 88,4 
pontos (ABr).

Embraer lança Legacy 650E, com preço de US$ 25,9 milhões


