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“As pessoas ligam 
a televisão quando 
querem desligar o 
cérebro”.
Steve Jobs (1955/2011)
Empresário americano 

BOLSAS
O Ibovespa: -3,25% Pontos: 
61.200,95 Máxima de +1,02% 
: 63.903 pontos Mínima de 
-4,28% : 60.553 pontos Vo-
lume: 16,48 bilhões Variação 
em 2016: 41,18% Variação no 
mês: -5,73% Dow Jones: +1,32% 
(18h35) Pontos: 18.834,45 
Nasdaq: -0,35% (18h35) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3606 Venda: R$ 3,3615 
Variação: +4,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,45 Venda: R$ 3,55 
Variação: +4,41% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3098 Venda: R$ 
3,3104 Variação: +2,62% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3200 
Venda: R$ 3,5200 Variação: 
+4,45% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,78% 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$ 1.266,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,500 
Variação: +3,44%.

bro) Cotação: R$ 3,4010 Variação: 
+5,18% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,0893 Venda: US$ 1,0895 
Variação: -0,21% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6630 Venda: R$ 
3,6650 Variação: +4% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,5900 Venda: 
R$ 3,8400 Variação: +2,95%.

tos: 5.232,84 Ibovespa Futuro: 
-3,6% Pontos: 61.650 Máxima 
(pontos): 64.940 Mínima (pon-
tos): 61.145. Global 40 Cotação: 
933,933 centavos de dólar Va-
riação: +0,18%.

Um dia após a Câmara 
concluir a votação do 
novo marco regulató-

rio do petróleo na camada 
do pré-sal, executivos e 
investidores ligados à Royal 
Dutch Shell se reuniram com 
o presidente Michel Temer e 
apresentaram detalhes sobre 
os US$ 10 bilhões que a mul-
tinacional pretende investir 
no país, ao longo dos próxi-
mos quatro anos. De acordo 
com os presidentes da Shell 
mundial e da Shell Brasil, Ben 
van Beurden e André Araújo, 
esses valores serão aplicados 
prioritariamente em projetos 
associados à Petrobras no 
pré-sal brasileiro.

     

Royal Dutch Shell 
investirá US$ 10 bilhões 
na Petrobras e no pré-sal

“Isso inclui o portfólio que 
adquirimos através da compra 
da BG e também do bloco de 
Libra”, disse Ben van Beurden 
após o encontro. “Ao mesmo 
tempo olharemos novas opor-
tunidades, como os leilões do 
ano que vem e novos leilões 
do Pré-Sal, que possam vir a 
partir de 2018. Havendo opor-
tunidades, olharemos a pos-
sibilidade de ampliar nossos 
investimentos”, acrescentou. 
A Royal Dutch Shell opera em 
mais de 140 países em ativida-
des de exploração e produção, 
gás e energia, produtos petro-
químicos, energia renovável 
e comércio e distribuição de 
derivados.

Segundo André Araújo, a 
aprovação do novo marco 
regulatório do pré-sal foi um 
grande passo no sentido de 
atrair mais investimentos no 
país. “Ele está no formato 
que tem de estar e não há o 
que melhorar. O que temos 
de olhar a partir de agora 
são as condições comerciais 
dos leilões”. Para Ben van 
Beurden, o marco regulatório 
aprovado pelo Congresso é o 
“movimento certo” a se fazer, 
porque vai abrir oportunidades 
e condições para novos players 
integrarem o mercado brasi-
leiro, abrindo inclusive vagas 
de emprego. 

Segundo o presidente mun-

Ben van Beurden, chefe executivo da Royal Dutch Shell, fala à imprensa

após reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.

dial da Shell, as estabilidades 
fiscal e regulatória serão 
também aspectos críticos 
para as próximas decisões 
de investimentos. “Pelo que 
ouvi hoje, acredito que tere-
mos esse arcabouço positivo 

daqui para a frente”, disse, ao 
deixar a reunião com Temer. 
O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, reafi rmou que 
que o novo marco regulatório 
do Pré-sal é vantajoso para 
a empresa e para o País por 

atrair investidores e por gerar 
receitas para os estados. E 
que, quase metade dos re-
cursos investidos nos campos 
irá para os governos “sob as 
formas das mais diferentes 
receitas” (ABr).

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
foi recebido ontem (10) pelo 
atual ocupante da Casa Branca, 
Barack Obama, para a primeira 
reunião de transição entre 
eles. O encontro ocorreu após 
as duras críticas feitas por um 
e outro durante a campanha 
eleitoral, quando o democrata 
afirmou que o republicano 
colocaria o mundo “em risco” 
caso fosse eleito.

Trump, por sua vez, insinuou 
que Obama não nasceu nos Es-
tados Unidos, por isso não teria 
direito de ser presidente.

A reunião no Salão Oval da 

Casa Branca durou quase 1h30, 
e os dois conversaram sobre 
“assuntos organizacionais, po-
lítica externa e política domés-
tica”, segundo as palavras do 
presidente. “Minha prioridade 
número um nos próximos dois 
meses é garantir uma transição 
que facilite para o presidente 
eleito”, disse Obama. Já Trump, 
em um tom institucional que 
não se vira até sua vitória, 
afi rmou que foi uma “grande 
honra” ser recebido na Casa 
Branca. “Não vejo a hora de 
continuar a colaborar com 
Obama no futuro”, declarou 
(ANSA).

Foto recusada
O casal Barack e Michelle Obama 

não quis dar a chance de ser foto-
grafado ao lado de Donald e Melania 
Trump na entrada da Casa Branca. A 
informação é do jornal “The Washing-
ton Post” e confi rma que as relações 
entre as duas famílias continuam 
frias depois dos ataques desferidos 
na campanha eleitoral. Após ter 
vencido a eleição de 2008, Obama e 
Michelle posaram para fotos ao lado 
de George e Laura Bush.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse 
ontem (10) que o interesse 
dos investidores estrangeiros 
pelo Brasil é uma sinalização 
da retomada de confi ança na 
economia brasileira, na esta-
bilidade das regras do jogo e 
do marco regulatório.

Especificamente sobre o 
encontro com integrantes da 
multinacional Royal Dutch 
Shell, Meirelles disse que existe 
uma “expectativa grande” so-
bre a recuperação do mercado 
de petróleo no futuro. “Essa é 
uma expectativa da indústria, 
não nossa, necessariamente”, 
acrescentou, lembrando que 
o setor tem investido em áreas 
promissoras. 

Questionado sobre a ajuda 
que o governo federal po-
derá dar para que estados 
e municípios possam pagar 
o 13º salário dos servidores, 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O volume de vendas do co-
mércio varejista recuou 1% 
na passagem de agosto para 
setembro. Segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada ontem (10) 
pelo IBGE, esse é o terceiro 
resultado negativo do setor 
nesse tipo de comparação, que 
acumula perdas de 2,4% entre 
julho e setembro. O comércio 
varejista também teve quedas 
de 5,9% na comparação com 
setembro de 2015, de 0,8% na 
média móvel trimestral, de 6,5% 
no acumulado do ano e de 6,6% 
no acumulado de 12 meses.

Entre os maiores recuos estão 
aqueles registrados pelos setores 
de supermercados, alimentos e 
bebidas (-1,4%), de livros, jornais 
e papelaria (-2%) e de móveis e 
eletrodomésticos (-2,1%). Ou-
tros setores, com queda inferior 
à média de 1%, foram tecidos, 
vestuário e calçados (-0,7%), 
de combustíveis e lubrifi cantes 
(-0,5%) e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,3%). O 
segmento de equipamentos e 
material de informática manteve 
o mesmo volume de venda de 

Lojas esperam vender mais 

em dezembro.
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A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional do 
Senado aprovou na quarta-
feira (9), o projeto que amplia 
o leque dos jogos de azar 
legalizados no país. A maté-
ria, que segue agora para o 
Plenário, faz parte da Agenda 
Brasil, que objetiva incentivar 
a retomada do crescimento 
econômico do país. Do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), o pro-
jeto defi ne os tipos de jogos a 
serem explorados, os critérios 
para autorização, as exigências 
para os sócios e as regras para 
distribuição de prêmios e arre-
cadação de tributos. 

Cassinos, bingo, jogo do bicho 
e apostas eletrônicas poderão 
ser legalizados. O substitutivo, 
a cargo do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), 
também trata das loterias fede-
ral e estaduais e do sweepstake 
— um tipo de loteria relaciona-
da com corrida de cavalos. De 
acordo com o relator, o Brasil é 
um dos poucos países entre as 
maiores economias do mundo 
que ainda não conta com me-
canismos legais de regulação 
dos jogos de azar. 

Como efeito negativo dessa 
visão arcaica, argumenta Be-
zerra Coelho, o Brasil sofre 
com a perda de atratividade 
para grandes investidores es-

Impostômetro 
chega a
R$ 1,7 trilhão 

São Paulo - O Impostôme-
tro, ferramenta da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) que calcula em tempo 
real os impostos, taxas e 
contribuições arrecadados 
no País desde o início do ano, 
alcança hoje (11), por volta 
das 7h00, a marca de R$ 1,7 
trilhão. Em 2015, esse valor 
foi registrado também na 
mesma data.

O presidente da ACSP, 
Alencar Burti, afirmou em 
nota distribuída à imprensa 
que o montante seguiu o 
ritmo do ano anterior devido 
à inflação e à queda menos 
acentuada do ritmo da ativi-
dade econômica nos últimos 
meses. Para a entidade, com 
a melhora da economia espe-
rada para 2017, a arrecadação 
deve aumentar em termos 
reais (AE).

Brasília - O presidente da 
Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), João Ricardo dos 
Santos, acusou parlamentares 
de utilizarem o pacote das dez 
medidas anticorrupção do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
para tentar barrar a Operação 
Lava Jato. “Virou um projeto 
pró-corrupção”, avaliou Santos. 
Na quarta-feira (9), o relator do 
projeto, deputado Onyx Loren-
zoni (DEM-RS), incluiu em seu 
parecer uma proposta que insti-
tui o crime de responsabilidade 
para juízes, desembargadores e 
todos os membros do MP.

Santos afi rmou que, na “emi-
nência de serem descobertos” 
por crimes de corrupção, depu-
tados e senadores tentam “neu-
tralizar o sistema de justiça”. Ele 
destacou a tentativa de votação 
na Câmara de um projeto que 
poderia anistiar crimes de caixa 
dois. “Sabemos por que isso 
acontece, denunciamos há mui-
to tempo que há uma intenção 
que não é velada no Congresso 
de interromper a Lava Jato.” O 
presidente da AMB lamentou 
que parlamentares “utilizem o 
discurso da moralidade para co-
locar instrumentos escondidos 
com a falsa ideia de enriquecer 
o projeto do MPF”.

Ele ressaltou que a proposta do 
crime de responsabilidade para 

Presidente da AMB,

João Ricardo dos Santos.
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Meirelles: interesse de investidores 
estrangeiros indica retomada de confi ança

para ajudar os estados, sem 
prejudicar o ajuste fi scal, es-
tão em estudo a viabilização 
da securitização de receitas 
futuras. 

Meirelles não confirmou 
acordo do governo federal para 
que a multa da repatriação seja 
dividida com os estados, como 
anunciado pelo governador 
de Goiás, Marconi Perillo. “É 
um assunto que está sendo 
discutido no Congresso e, no 
momento, a apresentação do 
projeto do senador Renan Ca-
lheiros contempla a extensão 
de prazo do projeto anterior. 
É isso que está hoje na mesa”, 
concluiu. O projeto apresen-
tado por Calheiros prevê que 
o dinheiro enviado ao exterior 
sem declaração à Receita seja 
regularizado mediante o paga-
mento de 17,5% de Imposto de 
Renda e mais 17,5% de multa 
(ABr).

o ministro disse que equipe 
econômica deve assegurar 
que o ajuste fi scal e qualquer 
outras medidas fi quem dentro 
das limitações do Tesouro. 
E que, entre as alternativas 

Antonio Cruz/ABr

Trump se encontra com 
Obama na Casa Branca

Comissão aprova projeto 
que legaliza jogos

trangeiros do setor de turismo. 
Com base nas informações da 
World Lottery Association, o 
relator informou que somente 
no mercado de loterias os jogos 
movimentaram US$ 400 bilhões 
em todo o mundo no ano de 
2014, dos quais o Brasil teve 
participação de apenas 1% 
com as loterias administradas 
pela Caixa.

Pelo texto, a delegação para 
exploração dos jogos de azar 
compete exclusivamente à 
União. Caberá à Caixa a ad-
ministração das contas das 
empresas, bem como o apoio a 
ações de fi scalização dos jogos. 
O processo para a concessão 
da exploração de jogos de 
azar será sempre precedido de 
licitação. A concessão terá a 
duração de até 25 anos, depen-
dendo da modalidade, podendo 
ser renovada por igual período 
uma única vez (Ag.Senado).
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Parlamentares criaram 
pacote ‘pró-corrupção’

magistrados jamais foi discuti-
da nas reuniões com o relator 
da comissão especial e com o 
presidente, Joaquim Passarinho 
(PSD-PA). “O anúncio nos pegou 
de surpresa”, comentou. “Eles 
usam a estratégia do avanço para 
garantir a impunidade, utilizam 
o pacote anticorrupção, que foi 
debatido com a sociedade, e 
ali colocam um dispositivo que 
não foi debatido nas audiências 
públicas”, criticou.

Santos também rebateu o 
comentário de Onyx de que 
“ninguém está acima da lei”. 
“Colocam que a lei é para todos, 
mas a lei não é para todos desse 
jeito”, disse, destacando que a 
Constituição coloca o Judiciá-
rio sem viés político (AE).

Vendas do comércio 
recuam 6,6% em 12 meses

agosto e a atividade de artigos 
farmacêuticos e de perfumaria 
cresceu 1%.

O volume de vendas do chama-
do varejo ampliado, que inclui, 
além das oito atividades varejis-
tas, os segmentos de materiais 
de construção e de veículos, 
caiu apenas 0,1% entre agosto 
e setembro. O setor de veículos, 
motos e peças cresceu 2,9%, 
enquanto os materiais de cons-
trução recuaram 3,1% (ABr).


