
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta-feira,
18 de novembro de 2016

Ano XIV – Nº 3.265

“Há casais que se 
detestam tanto que 
não se separam só 
pra não dar esse 
prazer ao outro”.
Max Nunes (1922/2014)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,63% Pontos: 
59.770,47 Máxima de +1,21% 
: 61.493 pontos Mínima de 
-1,67% : 59.746 pontos Volume: 
8,04 bilhões Variação em 2016: 
37,88% Variação no mês: -7,94% 
Dow Jones: +0,1% (18h30) 
Pontos: 18.887,35 Nasdaq: 
+0,6% (18h30) Pontos: 5.326,23 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,4154 Venda: R$ 
3,4162 Variação: -0,26% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,49 Venda: 
R$ 3,59 Variação: -0,55% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,4046 
Venda: R$ 3,4052 Variação: 
-0,38% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,3670 Venda: R$ 3,5630 
Variação: -0,2% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,75% ao 
ano. - Capital de giro, 15,11% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.216,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: 0,57%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 133,000  
Variação: -1,04%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,4340 
Variação: -0,07% - Euro (18h30) 
Compra: US$ 1,0623 Venda: US$ 
1,0623 Variação: -0,71% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,6310 
Venda: R$ 3,6320 Variação: 
-0,68% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5800 Venda: R$ 3,8200 
Variação: estável.

Ibovespa Futuro: -2,17% Pontos: 
60.280 Máxima (pontos): 62.105 
Mínima (pontos): 60.125. Global 
40 Cotação: 907,349 centavos 
de dólar Variação: estável.

O procurador da Re-
públ ica ,  Athayde 
Ribeiro Costa, da 

força-tarefa da Operação 
Lava Jato no Paraná, fez um 
‘clamor’ público para que 
a sociedade ‘volte os olhos 
para o Congresso Nacional’. 
A declaração do procurador 
foi dada durante entrevista 
sobre a Operação Calicute, 
nova etapa da Lava Jato, que 
prendeu preventivamente o 
ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral (PMDB).

“A sociedade hoje deve 
estar vigilante para os re-
trocessos legislativos que 
prejudicam as investigações. 
Se as investigações, e cito 
a Lava Jato como exem-
plo, forem abafadas por 
manobras, o caso de hoje 
permaneceria nas sombras, 

     

Procurador pede que
sociedade fi que ‘vigilante
para retrocessos legislativos’

na escuridão. Crimes com con-
sequências tão drásticas para 
a população, jamais seriam 
investigados e jamais seus 
responsáveis seriam punidos 
e responsabilizados”, afi rmou 
o procurador. “O MP renova o 
clamor para que a sociedade 
brasileira fi que atenta. Não 
podemos permitir que a cor-
rupção se perpetue. Temos 
que avançar em matéria de 
combate à corrupção e não 
retroceder”.

Diversos projetos de lei que 
correm no Congresso preo-
cupam a força-tarefa da Lava 
Jato. Um deles é o projeto de 
lei, de 2009, que reforma a anti-
ga Lei de Abuso de Autoridade, 
de 1965. A proposta estava 
engavetada e foi retomada este 
ano com texto substitutivo de 
autoridade do presidente do 

Senado, Renan Calheiros - que 
praticamente não faz propos-
tas de lei na Casa.

Um projeto apoiado pelo 
MPF, cujo texto saiu da pro-
posta sobre as 10 Medidas 
contra a Corrupção, seria 
analisado na manhã de ontem 
(17) na Câmara. Alegando 
falta de quórum, o presidente 
da comissão na Casa, Joaquim 
Passarinho (PSD-PA), cance-
lou a reunião que discutiria 
o relatório fi nal do pacote 
proposto pela Procuradoria 
da República. Uma nova ten-
tativa para votar o parecer 
foi agendada para a próxima 
terça-feira (22).

O procurador da Lava Jato 
pediu atenção da população 
ao andamento do projeto 
anticorrupção. “A sociedade 
hoje, e digo literalmente 

O ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral deixa o carro da PF no IML, no Rio de Janeiro, 

para onde foi levado para ser submetido a exame de corpo de delito, ontem (17). Cabral foi

preso pela PF na Operação Calicute, nova fase da Lava Jato. Ele é acusado

de liderar um esquema de propinas no Estado.

hoje, deve voltar os olhos 
para o Congresso Nacional 
e acompanhar atentamente 
os debates e as votações do 

pacote anticorrupção das 10 
Medidas. Nós temos que lutar 
contra a corrupção e não per-
mear o campo fértil para que 

ela continue a ocorrer dentro 
do nosso País e um clima de 
impunidade como sempre foi 
até hoje”, disse (AE).

O Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) agropecuária, que 
corresponde ao faturamento 
global dentro da propriedade 
rural, tende a estabilizar em 
torno de R$ 519,3 bilhões neste 
ano. O número, referente ao 
mês de outubro, foi divulgado 
ontem (17) pela Secretaria de 
Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura. O VPB proje-
tado é 2,5% menor do que o 
de 2015. O valor das lavouras 
teve queda de 1,9%, e o da 
pecuária, 3,7%.  

“A redução de faturamento 
tem impacto decisivo no re-
sultado de 2016”, assinala o 
coordenador-geral de Estudos 
e Análises da SPA, José Garcia 
Gasques. Os produtos agríco-
las com melhor desempenho 
foram banana, com aumento 
de 39,7%, trigo (26%), batata 
inglesa (25,4%), café (14,4%), 
maçã (12,3%), feijão (9,6%) 
e soja (2,7%). Na pecuária, a 
carne de frango foi o destaque, 
com elevação de 2,8% em rela-
ção a 2015.

Entre os produtos em 2016 
com resultados do VBP abai-

A redução do faturamento impacta no resultado de 2016.
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Ao comentar ontem (17) a 
prisão do ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse que o Brasil 
está dando um exemplo para o 
mundo de independência dos 
seus poderes, “Isso é parte do 
jogo democrático e só atesta a 
solidez e a rigidez das nossas 
instituições”, afirmou, após 
participar da solenidade de 
assinatura de acordo para cria-
ção de programa habitacional 
específi co para os militares.

Questionado se acredita que 
a prisão de Cabral pode afetar 
o governo Temer, já que é do 
PMDB, Jungmann negou. “Eu 
acho que isso de afetar (o go-
verno), o que pode afetar seria, 
efetivamente, no caso de serem 
fundadas as acusações, é a má 
política. E aí eu espero que ela 
continue sendo bastante afeta-
da, porque nós precisamos pas-
sar a política brasileira a limpo. 
Falo aqui como parlamentar. 
Isso é urgente, o Brasil pede e 
exige isso, e acho que estamos 
caminhando bem nesse senti-
do”, disse o ministro.

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.
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Skaf: economia bateu 
no fundo do poço

São Paulo - Depois de um 
almoço com o prefeito eleito 
de São Paulo, João Doria, o 
presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, afi rmou que a economia 
chegou no fundo do poço, 
mas que ainda não observou 
a retomada do crescimento 
econômico do País. Classifi cou 
como fundamental o apoio do 
Congresso para o presidente 
Michel Temer realizar as refor-
mas que o País precisa, ao citar 
o teto de gastos públicos como 
primeira medida essencial. 

“Eu sinto que a economia bateu 
no fundo do poço, não sinto que 
vai cair. Mas ainda não senti a 
retomada começar”, afirmou. 
Skaf disse que espera a conclusão 
da tramitação da emenda consti-
tuição do teto de gastos, enviada 
por temer ao Congresso, até 
dezembro e o encaminhamento 
de outras reformas no começo 
do ano que vem. O presidente 
da entidade afi rmou que a Fiesp 
projeta um crescimento de 1% a 
2% do PIB em 2017. “Isso signifi ca 
geração de empregos, retomada 
do fôlego, do oxigênio e aumento 
de arrecadação sem aumento de 
impostos”, afi rmou o presidente 
da Fiesp. (AE).

Brasília - O presidente da 
Associação dos Magistrados 
do Brasil (AMB), João Ricardo 
Costa, endureceu as críticas 
ao presidente do Senado, 
Renan Calheiros, ontem (17), 
sugerindo que o peemedebista 
deveria se afastar do cargo. 
Para Costa, o parlamentar está 
muito mais interessado em 
resolver o “seu problema” em 
relação ao seu envolvimento 
na Operação Lava Jato do 
que em pensar nos interesses 
da sociedade. Renan é alvo 
de pelo menos 11 inquéritos 
no STF. 

“Durante muito tempo em 
que ele esteve no poder, o 
País foi saqueado. Isso já é 
justifi cativa sufi ciente para um 
homem público ou se afastar 
do cargo ou tomar providên-
cias que sejam positivas, e não 
providências que sejam de 
reprimir ou de tirar o poder do 
Judiciário, que hoje está sendo 
importante e fundamental”, 

Presidente da AMB,

João Ricardo Costa.

Wilton Junior/Estadão Conteúdo
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Na primeira entrevista como 
líder do governo no Congres-
so, o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse que vai 
trabalhar pela aprovação dos 
projetos que fortaleçam a eco-
nomia e a segurança jurídica do 
país. “Vou trabalhar com minha 
experiência no sentido de po-
der aprovar todas a medidas 
que possam reestabelecer o 
fortalecimento da economia e 
a segurança jurídica”, disse em 
entrevista no Senado.

Jucá disse que o Orçamento 
Geral da União para 2017 deve 
ser aprovado ainda este ano. 
Pelo cronograma estabelecido 
com líderes, a matéria vai a 
votação em plenário no dia 
14 de dezembro. “É muito 
importante que o Brasil pos-
sa iniciar o ano de 2017 com 
orçamento pleno, bem feito, 
caracterizando a busca de um 
equilíbrio fi scal”, disse. Sobre 
o projeto de repatriação de 
recursos, Jucá disse que estão 

Líder do governo no 

Congresso, senador

Romero Jucá (PMDB-RR).

Jucá vai trabalhar para aprovação de 
projetos que fortaleçam a economia
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não tem porque penalizar esse 
parente”, disse.

Em relação à reivindicação 
de governadores que foram ao 
STF para que a multa da regu-
larização de ativos mantidos no 
exterior paga à União seja divi-
dida com estados e municípios, 
Jucá disse que trabalha para 
construir uma solução que não 
gere passivos na Justiça. 

Jucá disse que não teme 
qualquer investigação e, inclu-
sive, tem cobrado celeridade 
do Ministério Público. “Quero 
reafi rmar que eu não fui demi-
tido quando saí do ministério, 
eu pedi para sair porque o go-
verno estava iniciando e eu não 
queria colocar qualquer tipo de 
discussão que atrapalhasse o 
governo. Perguntei ao MP e ao 
Supremo se havia algum tipo de 
irregularidade, de obstaculação 
da Lava Jato da minha parte e 
até hoje isso não foi respondi-
do”, disse (ABr).

em discussão fórmulas sobre 
a possibilidade de repatriação 
para parentes de políticos que 
têm atividades econômicas 
independentes. “Se há algum 
parente que tem atividade eco-

Prisão de Cabral faz parte 
do “jogo democrático”

Jungmann alertou que as 
Forças Armadas irão se opor 
a qualquer ato que viole o jogo 
democrático. “Se você, através 
do protesto, cancela, inibe ou 
não permite o jogo democráti-
co, aí é uma atitude totalitária, 
uma atitude antidemocrática. 
Qualquer desrespeito e ameaça 
que venha a ser feito a um regi-
me democrático de direito, terá 
legalmente, constitucional-
mente, a oposição das Forças 
Armadas” (ABr).

Magistrados sugerem que Renan 
deixe presidência do Senado

lativo e Executivo. O objetivo 
da comissão é identifi car ser-
vidores que estejam recebendo 
acima do teto constitucional. 
O presidente da AMB consi-
dera que o colegiado foi for-
mado como uma “retaliação” 
dos parlamentares contra as 
investigações da Operação 
Lava Jato.

O presidente da AMB acusou 
os senadores de tentarem 
“reprimir” o sistema da Justiça 
que realiza investigações. Para 
ele, o parlamento está toman-
do iniciativas em relação ao 
Poder Judiciário que visam a 
difi cultar a função jurisdicional 
e a função do Ministério Públi-
co. “Querem criar mecanismos 
para tornar esses agentes pú-
blicos reféns da classe política, 
isso não acontece em lugar 
nenhum. Uma democracia 
para ter estabilidade, não pode 
ter uma magistratura refém 
do poder político ou do poder 
econômico” (AE).

declarou Costa.
Costa se reuniu ontem com 

a presidente do STF, Carmen 
Lúcia, para pedir uma manifes-
tação da ministra contra a ins-
talação da comissão especial 
do Senado que vai analisar os 
salários do Judiciário, Legis-

Valor bruto da produção agropecuária 
deve ser de R$ 519,3 bilhões

xo do ano passado se desta-
cam o tomate (-47,4%), fumo 
(-28,7%), amendoim (-16,4%), 
uva (-16,2%), arroz (-16,1%), ca-
cau (-14,4 %), algodão (-12,5%), 
laranja (-12,1%), mandioca 
(-10,7%), milho (-7,7%) e ce-
bola (- 4%). “As secas ocorridas 
neste ano afetaram diversos 
produtos, especialmente grãos, 
nas diferentes regiões do país, 
como Centro-Oeste e Nordeste”, 
diz Gasques. Já a safra de milho 
teve queda superior a 20 milhões 
de toneladas por causa da falta 
de chuva, segundo a Conab e 
o IBGE. 

Os primeiros prognósticos 
divulgados para a próxima 
safra mostram resultados rele-
vantes para diversos produtos. 
Os levantamentos indicam 
safra de grãos variando entre 
210,9 milhões de toneladas 
e 215 milhões de toneladas, 
de acordo com a Conab, e de 
209,4 milhões, conforme o 
IBGE. Para a produtividade é 
previsto acréscimo de 13% em 
relação a 2016. As previsões 
para o VBP indicam valor de R$ 
562,5 bilhões para 2017. Com 
isso, o acréscimo real previsto 
é de 8,3% (Mapa).


