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“O mundo é mágico.
As pessoas não 
morrem, fi cam 
encantadas”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +3,98% Pontos: 
64.051,65 Máxima de +4,21% : 
64.193 pontos Mínima estável: 
61.601 pontos Volume: 7,22 bi-
lhões Variação em 2016: 47,76% 
Variação no mês: -1,34% Dow 
Jones: +1,75% (18h32) Pontos: 
18.200,84 Nasdaq: +2,12% 
(18h32) Pontos: 5.153,59 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2058 Venda: R$ 3,2066 
Variação: -0,77% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2018 Venda: R$ 
3,2024 Variação: -1,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1870 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,71% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,82% ao 
ano. - Capital de giro, 14,99% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.279,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,9% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 131,300 Variação: 
-2,74%.

bro) Cotação: R$ 3,2240 Variação: 
-1,07% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1046 Venda: US$ 1,1047 
Variação: -0,88% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5390 Venda: R$ 
3,5410 Variação: -1,47% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4930 Ven-
da: R$ 3,7230 Variação: -0,9%.

vespa Futuro: +4,34% Pontos: 
65.130 Máxima (pontos): 65.130 
Mínima (pontos): 63.505. Global 
40 Cotação: 950,693 centavos 
de dólar Variação: estável.

Em cerimônia de assi-
natura do termo aditi-
vo para a migração de 

240 emissoras de rádio AM 
para a banda FM, o presiden-
te Michel Temer pediu ontem 
(7) a ajuda das empresas de 
radiodifusão, no sentido de 
informar a população sobre 
as ações do governo federal, 
em especial a defi nição de 
teto para os gastos públicos 
e as parcerias para obras 
de infraestrutura. Citando 
o fi lme francês ‘Si Tous les 
Gars du Monde...’ [Se Todos 
os Homens do Mundo], no 
qual radioamadores ajudam 
a evitar a morte da tripulação 
de um navio que estava nau-
fragando, Temer convocou 
os radiodifusores a ajudá-lo 

     

Temer pede que rádios 
o ajudem a impedir 
que o Brasil naufrague

na missão de evitar que o 
Brasil naufrague.

Ao descrever cenas deste 
fi lme, Temer lembrou que, 
durante o naufrágio, foram 
enviadas, a partir do navio, 
mensagens de socorro, disse, 
em meio a um discurso de de-
fesa da proposta de limitação 
dos gastos públicos. “Teto 
de gastos é cortar na própria 
carne porque, convenhamos, 
qual é o governante que não 
quer gastar o máximo possí-
vel? Gastar o máximo possível 
pode gerar popularidade. E 
restringir os gastos pode gerar 
inicialmente uma impopulari-
dade”, disse.

Ao reafi rmar sua posição 
favorável à liberdade de 
imprensa e sua relevância 

para a apresentação de con-
traditórios e contraposições, 
Temer disse que o que mais 
tem acontecido no país é o 
debate das formulações e 
das ideias. “Com este ato 
de hoje, os senhores vão se 
comunicar com o povo todo 
por rádio FM, e vão ajudar o 
Brasil a impedir que ele nau-
frague”, acrescentou, citando 
novamente o fi lme francês. 
Segundo o ministro da Ciência 
e Tecnologia, Gilberto Kassab, 
a migração das rádios, da ban-
da AM para a FM, vai além do 
campo tecnológico. 

Kassab destacou que a 
melhor qualidade das rádios, 
a partir da migração, trará re-
sultados expressivos no campo 
social. “São hoje 244 rádios que 

O presidente Michel Temer durante cerimônia de migração de rádios

AM para a faixa FM.

estão migrando. Nossa equipe 
fez um levantamento e chegou 
à conclusão de que a população 
atendida por este ato atinge 25 
milhões de habitantes”, acres-
centou. A migração das rádios 
AM para a banda FM resultará 

na melhora da qualidade de si-
nal das estações e possibilitará 
que sejam sintonizadas a partir 
de dispositivos móveis como 
tablets e smartphones. 

Das 1.781 estações AM, 1.386, 
número que corresponde a 

77% do total, já solicitaram a 
mudança – 948 destas já têm 
canal previsto no Plano Básico 
da Anatel; e 438 integram o 
lote residual, em áreas onde 
o espectro não possui, ainda, 
espaço disponível (ABr).

A presidente do STF, Cármen 
Lúcia, rebateu as reclamações 
sobre a chamada judicialização 
da saúde. Para ela, que também 
preside o CNJ, as sentenças que 
garantem acesso a tratamentos 
e medicamentos fazem parte do 
processo de democratização da 
sociedade brasileira. 

“O cidadão brasileiro que 
morria até pelo menos a década 
de 1980, antes dessa Constitui-
ção, não sabia que ele tinha di-
reito à saúde, que podia reivin-
dicar. Hoje ele sabe e vai à luta, 
porque a democracia voltou ao 
Brasil. Graças a Deus!”, disse 
ao participar da abertura das 
ofi cinas para juízes sobre saú-
de, no Hospital Sírio-Libanês, 
na capital paulista.

Para Cármen Lúcia, entre-
tanto, os juízes devem agir 
independentemente dessas 
pressões. “Eu sou juíza, não 
sou ministra da Fazenda. Não 
desconheço a responsabilidade 
dele. Eu não sou ministra da 
Saúde. Eu sou juíza, eu tenho 
a Constituição, que diz que é 

Presidente do STF,

Cármen Lúcia.

Celular: um 
1 milhão de 
linhas a menos

No mês de setembro, foram 
registradas 251.028.412 li-
nhas de telefones móveis em 
operação no país. Segundo 
dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), o 
número representa uma queda 
de mais de 1 milhão de linhas 
em comparação ao mês ante-
rior. Em relação a setembro de 
2015, a redução no número de 
linhas chegou a 9%.

Em setembro, os acessos 
pré-pagos totalizavam 174,46 
milhões (69,5% do total) e 
os pós-pagos 76,57 milhões 
(30,5%). Em todo o país, foi 
registrada em setembro uma 
média de 121,79 linhas ativas 
para cada 100 habitantes. 
A maior teledensidade está 
no Distrito Federal, onde há 
182,39 linhas para cada 100 
habitantes (ABr).

O Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário encon-
trou irregularidades em 1,136 
milhão de benefícios do Bolsa 
Família. Destes, 469 mil foram 
cancelados e 667 mil, bloquea-
dos. No caso dos bloqueios, os 
usuários têm até três meses 
para comprovar que cumprem 
os requisitos do programa de 
distribuição de renda e podem 
voltar a receber o benefício. A 
pasta também convocou 1,4 
milhão de famílias para fazer 
atualização cadastral em janei-
ro de 2017.

Os dados são resultado de 
um pente-fi no no Bolsa Família 
iniciado em junho, que envol-
veu diversas bases de dados 
nacionais. Os cancelamentos já 
começam a valer em novembro 
e terão impacto de R$ 1,024 
bilhão na folha de pagamento 
do Bolsa Família. No caso dos 
bloqueios, o governo espera 
uma economia de R$ 1,428 
bilhão, caso as irregularidades 
sejam confi rmadas.

Segundo o ministro do De-
senvolvimento Social e Agrário, 
Osmar Terra, os recursos eco-

Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Gilberto Kassab, 
admitiu ontem (7) que o gover-
no está estudando modelos de 
uma possível intervenção para 
ajudar a empresa de telefonia 
Oi a solucionar a situação de 
dívida de R$ 65 bilhões, caso o 
plano de recuperação judicial 
apresentado pela companhia 
não seja aprovado. Apesar de 
reconhecer que há análises em 
andamento e conversas com 
empreendedores interessados 
na possível operação, Kassab 
garantiu que nada está defi nido 
e que a intenção do Planalto é 
evitar a intervenção.

“O governo não pretende 
intervir e está 100% concen-
trado na ação de ajudar na 
recuperação judicial. Existem 
vários estudos sobre qual o 
modelo de intervenção, mas 
não tem questão definida”, 
afi rmou Kassab. Os estudos 
estão sendo feitos porque o 
governo é obrigado a intervir se 
o plano não for bem sucedido. 
“Se a Anatel não se preparar 
para fazer intervenção, não 
está agindo corretamente e 
pode ser acusada no futuro 
pelos órgãos de fi scalização do 
governo”, afi rmou. 

Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Gilberto Kassab.

De janeiro a outubro, a pro-
dução de veículos no país caiu 
17,7%, totalizando 1,7 milhão de 
unidades. Já na comparação de 
outubro sobre setembro, ocor-
reu alta de 2,3% com a produção 
de 174.150 veículos. em relação 
a outubro do ano passado, no en-
tanto, houve recuo de 15,1%. As 
vendas internas foram 0,6% infe-
riores às de setembro. Segundo o 
presidente da Anfavea, Antonio 
Megale, isso indica praticamente 
uma estabilidade. 

No acumulado do ano, o total 
licenciado chegou a 1,66 milhão, 
número 22,3% abaixo do de 
igual período do ano passado. 
Na comparação com igual mês 
de 2015, foi registrada queda de 
17,2%. O resultado de outubro 
foi puxado pelos veículos pesa-
dos. No caso dos veículos leves 
(carro de passeio e utilitários, 
como vans), os dados indicam 
uma pequena recuperação, com 
alta de 1,3% na comparação 

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.

Resultado do Enem
Os estudantes terão acesso ao 

resultado fi nal do Enem no dia 19 
de janeiro. No resultado,  poderão 
saber quanto tiraram em cada uma 
das quatro provas realizadas neste 
fi nal de semana: ciências humanas, 
ciências da natureza, linguagens e 
matemática. Também terão acesso 
à nota da redação. O gabarito será 
divulgado amanhã (9), no portal 
do Inep.
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Antonio Cruz/ABr

Cármen Lúcia: sentenças que dão acesso 
a remédios ‘são parte da democracia’

nós estamos trabalhando é, 
com a criação desses núcleos, 
oferecer condições para ime-
diatamente decidir com a in-
formação precisa de médicos”, 
ressaltou a presidente.

Tanto o ministro da Saúde 
quanto o secretário estadual 
de Saúde de São Paulo, David 
Uip, comentaram ainda sobre 
as fraudes envolvendo as deci-
sões judiciais. “Em um daqueles 
medicamentos [de alto custo], 
os dez mais demandados, 80% 
das demandas estão em único 
escritório de advocacia”, enfa-
tizou o ministro.

Ele evitou, entretanto, dizer 
que o caso indicava uma fraude. 
O Ministério da Saúde está, 
segundo Barros, trabalhando 
para identifi car fraudes nesse 
tipo de determinação judicial. 
O governo de São Paulo assinou 
um termo de cooperação com 
o Ministério Público estadual 
para apurar irregularidades 
em decisões judiciais que 
envolvem tratamentos de alto 
custo (ABr).

garantido o direito à saúde. Eu 
estudo que a medicina pode 
oferecer uma alternativa para 
essa pessoa viver com dignida-
de. Convenhamos, a dor tem 
pressa”, acrescentou durante 
a abertura do encontro.

A parceria de apoio técnico 
vai, segundo a presidente do 
STF, minimizar os problemas de 
compatibilidade entre o atendi-
mento coletivo e as demandas 
urgentes individuais. “O que 

Governo estuda modelos 
de intervenção na Oi

A intervenção, pela regra 
atual, recairia sobre a concessão 
do serviço de telefonia fi xa. Mas 
Kassab admitiu que, caso seja 
necessário, a ideia é editar uma 
MP que altere a legislação sobre 
falências do setor para que todo 
o passivo da Oi seja tratado glo-
balmente. “Esta MP, e o estudo, 
nada mais é que a preparação do 
governo para a eventualidade de 
uma intervenção que o governo 
é obrigado a fazer mas não é 
o que queremos”, completou 
(ABr).

Governo cancela 469 mil benefícios do 
Bolsa Família e bloqueia 667 mil

nomizados com o fi m de bene-
fícios indevidos serão aplicados 
na própria área social. Parte 
desse dinheiro contribuirá, 
inclusive, para o ingresso de no-
vos usuários no Bolsa Família. 
Os cancelamentos e bloqueios 
ocorreram porque o governo 
identifi cou que os benefi ciários 
do Bolsa Família atingidos pela 
medida tinham renda acima da 
declarada ofi cialmente. 

Considerando o número 
absoluto de cancelamentos, a 
lista inclui metrópoles popu-
losas, como São Paulo (28.664 

cancelamentos), Rio de Janeiro 
(11.887), Salvador (6.389), 
Fortaleza (5.383), Manaus 
(3.666), Brasília (3.606) e Reci-
fe (3.378). Os municípios foram: 
Treviso (SC), com 25,93%; Pi-
cada Café (RS), com 23%; Var-
gem Bonita (SC), com 18,89%; 
Itaipulândia (PR), com 16,62%; 
Muçum (RS), com 16,42%; San-
ta Ernestina (SP), com 16,35%; 
Jumirim (SP), com 15,87%; 
Presidente Lucena (RS), com 
15,38%; Cocal do Sul (SC), com 
15,33% e Nova Erechim (SC), 
com 15,28% (ABr).

Produção de veículos tem queda de 
17,7% no ano, diz Anfavea

com o mês anterior. Sobre igual 
período do ano passado, houve 
redução de 18,7% e, no acumu-
lado do ano, queda de 22,8%.

O presidente da Anfavea 
informou que pouco mais da 
metade dos negócios (51,7%) 
referem-se às vendas com 
fi nanciamento e o restante, a 
operações à vista. As vendas de 

caminhões apresentaram retra-
ção de 17,9% sobre setembro; 
de 40,4% sobre o mesmo mês de 
2015 e de 31% no acumulado de 
janeiro a outubro. No segmento 
de ônibus, de janeiro a outubro, 
houve queda de 16,7%. Em re-
lação a outubro do ano passado, 
as vendas diminuíram 34% e, 
no acumulado do ano, foi veri-
fi cada queda de 32,3%. 

O valor das exportações teve 
queda de 3,9% ao atingir US$ 
955,3 milhões. No ano, as ven-
das externas somam U$$ 8,6 
bilhões, montante 1,9% menor 
do que o de igual período ano 
passado. Megale informou que 
os dois últimos meses do ano 
devem ser mais expressivos no 
que se refere à produção e às 
vendas de veículos ao mercado 
interno. No entanto, ele infor-
mou que, por enquanto, não 
haverá alteração nas projeções 
de fechamento relativas ao de-
sempenho do setor (ABr).


