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“O correr da vida 
embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta 
e esfria, aperta e daí 
afrouxa, sossega e 
depois desinquieta. O 
que ela quer da gente é 
coragem”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -2,46% Pontos: 
63.326,41 Máxima de +0,56% 
: 65.291 pontos Mínima de 
-2,94% : 63.019 pontos Volu-
me: 9,61 bilhões Variação em 
2016: 46,09% Variação no mês: 
-2,46% Dow Jones: -0,58% Pon-
tos: 18.037,10 Nasdaq: -0,69% 
Pontos: 5.153,58 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2389 Venda: R$ 
3,2397 Variação: +1,54% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,32 Venda: 
R$ 3,42 Variação: +2,09% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,2047 
Venda: R$ 3,2053 Variação: 
+0,76% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,2730 Venda: R$ 3,3970 
Variação: +2,1% - 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$ 1.288,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +2,7%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,2635 
Variação: +1,48% - Euro (18h33) 
Compra: US$ 1,1056 Venda: US$ 
1,1056 Variação: +0,72% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5820 
Venda: R$ 3,5840 Variação: 
+2,37% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5470 Venda: R$ 3,7530 
Variação: +2,82%.

Futuro: -2,84% Pontos: 64.100 
Máxima (pontos): 66.300 Míni-
ma (pontos): 63.875. Global 40 
Cotação: 942,792 centavos de 
dólar Variação: -0,18%.

Apontado por analistas 
como o nome que, pela 
vitória de aliados, sai 

mais fortalecido das eleições 
municipais, o governador 
Geraldo Alckmin disse que 
a corrida à Presidência da 
República não está na agen-
da política no momento. 
Ele destacou, contudo, o 
desafi o de quem vencer as 
próximas eleições diante da 
crise econômica e apontou 
os caminhos para o País sair 
da recessão. 

“Eleição nacional, 2018, 
está fora hoje da agenda e 
quem for eleito terá grande 
responsabilidade porque os 

     

Alckmin: eleição de
2018 não está na agenda 
política no momento

tempos são difíceis”, disse, 
acrescentando que comandar 
o País no momento em que 
a atividade econômica recua 
3% é totalmente diferente de 
governar com crescimento 
de dois dígitos no PIB. Nesse 
ponto, usou como referência 
não a fase de bonança do 
governo petista, mas sim o 
“milagre brasileiro”, como 
fi cou conhecido o período do 
regime militar em que a eco-
nomia, na década de 70, exibia 
crescimento vigoroso.

Questionado se teria interes-
se em ser presidente do País 
apesar do cenário adverso, 
Alckmin respondeu que esse 

é um tema para o futuro. Ele 
citou, porém, possíveis cami-
nhos para vencer a crise: muita 
inovação, boa gestão, fazer 
mais com menos dinheiro, 
parcerias com setor privado 
e estímulos à atividade produ-
tiva. Também considerou que 
as eleições viram uma página 
na política brasileira. “A tarefa 
agora é recuperar a economia. 
Você tem mais de 12 milhões de 
desempregados e uma espiral 
recessiva que precisa ser rom-
pida. O caminho é rigor fi scal, 
de um lado, e redução de taxas 
de juros, câmbio competitivo 
e reformas estruturais”.

As declarações ocorreram 

Questionado se teria interesse em ser presidente do País, Alckmin respondeu

que esse é um tema para o futuro.

durante entrevista do gover-
nador a jornalistas, realizada 
após cerimônia em que foi 
anunciado decreto para redu-
zir a burocracia das atividades 

de aquicultura no Estado. 
Durante o evento, a menção 
ao desempenho de Alckmin na 
corrida pelas prefeituras veio 
no discurso de um correligio-

nário, o deputado estadual 
Barros Munhoz, que falou 
da “consagração” eleitoral 
do estilo de fazer política do 
tucano (AE).

A balança comercial brasilei-
ra acumula superávit de US$ 
38,527 bilhões de janeiro a 
outubro. O resultado é o melhor 
para o período desde o início da 
série histórica, em 1989. Antes, 
o maior saldo registrado havia 
sido o de janeiro a outubro de 
2006, positivo em US$ 38,166 
bilhões. 

O governo projeta superávit 
entre US$ 45 bilhões e US$ 50 
bilhões para 2016. O resultado 
pode ser recorde histórico 
anual, caso supere o saldo 
positivo de US$ 46,4 bilhões 
verifi cado em 2006. Para o 
mês de outubro, foi registrado 
superávit de US$ 2,346 bilhões, 
o melhor para o período desde 
2011. Naquele ano, houve saldo 
positivo de US$ 2,362 bilhões 

para o mesmo mês. 
O saldo positivo de outubro 

resultou de US$ 13,721 bilhões 
em exportações e US$ 11,375 
bilhões em importações. O valor 
exportado caiu 10,2% em rela-
ção a outubro de 2015, segundo 
o critério da média diária, que 
leva em conta o valor negociado 
por dia útil. Na comparação 
com setembro, as exportações 
caíram 8,8%.

Em relação às compras do 
Brasil no exterior, houve queda 
de 15% na comparação com 
outubro de 2015. Comparado 
com setembro deste ano, as im-
portações caíram 0,4% segundo 
a média diária. Os dados foram 
divulgados pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (ABr). 

Saldo: exportações superaram importações

em US$ 2,3 bi no último mês.

Gás mais caro
A Petrobras informou que o 

preço do gás de botijão sofreu 
um reajuste. A empresa alterou 
os contratos com distribuidoras de 
gás liquefeito de petróleo (GLP), o 
gás de botijão. Assim, o botijão de 
13 quilos, que é o padrão para uso 
residencial, deve fi car R$ 0,20 mais 
caro, em média. O aumento não de-
verá passar de R$ 0,70 por botijão 
em nenhum lugar do país.

Brasília - No decorrer do 
próximo ano, a criação de 
empregos deve ser retomada, 
afi rmou o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, em en-
trevista divulgada pelo Portal 
Brasil. “Estamos trabalhando 
intensamente para o Brasil vol-
tar a criar empregos”, disse. 

Hoje, o País acumula resul-
tados negativos no mercado de 
trabalho. Só de vagas formais 
já foram extintas 1,6 milhão 
nos últimos 12 meses até se-
tembro, conforme o Caged. 
Segundo Meirelles, a retomada 
no mercado de trabalho será 
“crescente”. “Nós esperamos 
que daqui a um ano o ambiente 
no País já seja outro e todos 
estejam confi antes, não só na 
manutenção do próprio empre-
go, mas também na obtenção de 
um emprego melhor”, afi rmou 
o ministro em entrevista ao 
portal do governo.

A principal razão para a re-
cessão da economia brasileira, 
disse Meirelles, é o crescimento 
excessivo dos gastos públicos 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Propostas contra a prática de 
caixa 2 estão previstas no texto 
do deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), relator do projeto 
que prevê as dez medidas de 
combate à  corrupção. O par-
lamentar disse que a tipifi cação 
será feita apenas sobre casos 
de dinheiro de origem lícita, 
com previsão de penalidade 
de 2 a 5 anos de prisão. O cha-
mado caixa dois, utilizado por 
algumas empresas, diz respeito 
a recursos financeiros não 
contabilizados e não declara-
dos aos órgãos de fi scalização 
competentes.

“Ele não é regulamentado. 
Está no artigo 350, que existe 
há mais de uma década. E 
quantas condenações temos 
até hoje? Desde 2005, o Brasil 
convive com o fantasma do 
caixa 2. Agora não vai ter mais 
desculpa”, afi rmou. Segundo 
o relator, o texto será lido na 
próxima terça-feira (8) para 

Onyx Lorenzoni analisa 

projeto contra a corrupção.

Brasília - Os países de lín-
gua portuguesa vão trabalhar 
para concretizar, num prazo 
de até dois anos, um acordo 
que permita a seus cidadãos 
residirem, trabalharem e te-
rem portabilidade de direitos 
sociais. Ou seja, será possível a 
um brasileiro morar e trabalhar 
em Portugal, por exemplo. “A 
ideia é permitir não apenas a 
estudante, mas a todo cidadão, 
circular no espaço da comu-
nidade de países de língua 
portuguesa”, disse o presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa. 

Ele explicou que será possí-
vel residir e trabalhar, mas será 
necessário discutir situações 
específi cas, e ver a equivalência 
de títulos acadêmicos e profi s-
sionais. A medida se estende 
a direitos sociais, como, por 
exemplo, a previdência. Des-
ta forma, um brasileiro que 
trabalha em Portugal poderia 
contar com os anos de trabalho 
(em qualquer dos países) para 
a sua aposentadoria global”, 
explicou.

A proposta, apresentada 
por Portugal, foi acolhida por 
todos os demais integrantes da 
Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (Angola, Brasil, 

Temer recebe o primeiro-

ministro de Portugal, António 

Costa, no Palácio do Planalto.

A Receita Federal arrecadou 
R$ 50,9 bilhões em impostos 
e multas com a regularização 
de ativos do exterior, a cha-
mada Lei da Repatriação. O 
balanço foi divulgado pelo 
secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid. O valor dos 
ativos regularizados chegou 
ao montante de R$ 169,940 
bilhões, segundo o secretário. 
O número de pessoas físicas 
que fi zeram a declaração che-
gou a 25,011 mil e de pessoas 
jurídicas, a 103. 

“O programa foi bem suce-
dido. As equipes da Receita 
buscaram esclarecer dúvidas 
dos contribuintes em diver-
sos seminários. A equipe de 
tecnologia apresentou uma 
solução que facilitou a ade-
são”, afi rmou o secretário. 
Segundo ele, nos Estados 
Unidos, por exemplo, progra-
ma parecido arrecadou cerca 
de US$ 8 bilhões, em 2009, e 
o do Brasil chegou a mais de 
US$ 15 bilhões.

Quem não optou até o últi-
mo dia 31, poderá, se pessoa 
física, retifi car a Dirpf em 
relação ao ano-calendário de 
aquisição ou do ativo e efetuar 
o pagamento do imposto de 

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.

Soninha na Secretaria 
de Assistência Social

São Paulo - A vereadora eleita 
Soninha Francine (PPS) afi rmou 
que vai aceitar o convite de João 
Doria para assumir a Secretaria 
da Assistência e Desenvolvimen-
to Social na Prefeitura a partir de 
janeiro. Ela foi convidada pelo 
tucano e disse que dirá o “sim” 
o quanto antes.

Ela foi vereadora pelo PT 
entre 2004 e 2007 e subprefeita 
da Lapa em 2009, na gestão 
de Gilberto Kassab. Falou que 
pretende trazer a “realidade” das 
ruas que conhece ao trabalho 
da pasta. “Muito do que sei que 
vou encontrar parte do que eu 
acho que a secretaria mais ignora 
hoje, que é a realidade”, falou. “O 
que eu tenho para aprender é a 
estrutura da secretaria”.  Ela é 
contra o modelo adotado pelo 
prefeito Fernando Haddad, no 
programa De Braços Abertos, 
que oferece trabalhos com re-
muneração para dependentes de 
crack. “Dinheiro na mão é muito 
ruim para quem está disposto a 
parar de usar uma droga”, disse 
Soninha, que elogia o programa 
do Estado (AE).

Gilberto Marques/A2img
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Medidas contra corrupção vão 
incluir criminalização de caixa 2

ponderaram que já há mecanis-
mos legais, tanto na lei que trata 
da lavagem de dinheiro quanto 
na lei sobre crimes fi nanceiros, 
que preveem a punição desta 
prática. Apesar disto, afi rmou 
que vai incluir, nestas regras, 
a possibilidade de responsabi-
lização eleitoral.

O texto é repleto de polêmi-
cas como as questões da per-
missão de uso de provas ilícitas 
e os testes de integridade, mas 
o tratamento sobre o caixa 2 é 
talvez um dos pontos mais sen-
síveis. O maior temor em torno 
da criminalização desta prática 
é que, com a tipifi cação sendo 
incluída agora, crimes come-
tidos anteriormente acabem 
sendo anistiados já que a Cons-
tituição determina que uma lei 
não pode retroagir em prejuízo 
de ninguém. Onyx garante que 
da forma como irá apresentar 
no relatório não haverá brechas 
para anistia (ABr).

que seja votado na comissão 
especial criada em julho, na 
primeira quinzena de novem-
bro e seguir para o plenário 
da Câmara.

Na primeira versão do tex-
to, havia a expectativa de 
que a tipifi cação podia tratar 
de recursos tanto de origem 
lícita quanto de origem ilícita. 
Lorenzoni disse hoje que repre-
sentantes da academia e do MP 

Países de língua portuguesa 
e a livre circulação

Cabo Verde, Guiné Bissau, Gui-
né Equatorial, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste) em reunião no 
Palácio do Itamaraty. O docu-
mento da declaração fi nal do 
encontro diz que os ministérios 
envolvidos trabalharão para 
concretizar esse objetivo até a 
próxima cúpula, daqui a dois 
anos, em Cabo Verde (AE).

Geração de empregos ‘deve 
ser retomada’ em 2017

nos últimos anos. Nesse senti-
do, o ministro destacou que a 
criação de um teto para os gas-
tos públicos é uma “mudança 
fundamental”. 

“Estamos reformando o 
Brasil para a economia voltar 
a crescer”, disse Meirelles. “No 
momento em que eliminamos 
esse problema (do crescimento 
de gastos), haverá mais recur-
sos disponíveis para consumo e 
investimento e, portanto, para 
o crescimento da economia”, 
afi rmou (AE).

Receita arrecadou 
mais de R$ 50 bi com 

repatriação de recursos

renda com base de incidência 
do imposto de renda, acresci-
do de multa de mora e juros 
calculados pela taxa Selic.

No caso das pessoas jurídi-
cas, é necessário registrar as 
receitas ou ativos nas respec-
tivas contabilidade e retifi car 
a escrituração contábil digital 
e escrituração fi scal digital 
transmitida no Sped, retifi car 
DCTF e pagar os impostos de-
vidos acrescidos também de 
multa e juros pela taxa Selic. 
Segundo Rachid, cerca de 
49% do imposto arrecadado 
será repartido com estados e 
municipios (ABr).

Balança acumula superávit 
recorde de US$ 38,5 bi


