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“Viver - não é? - é 
muito perigoso. 
Porque ainda não 
se sabe. Porque 
aprender-a-viver 
é que é o viver 
mesmo”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,95% Pontos: 
61.395,53 Máxima de +0,19% : 
62.105 pontos Mínima de -0,96% 
: 61.392 pontos Volume: 3,25 bi-
lhões Variação em 2016: 41,63% 
Variação no mês: -5,43% Dow 
Jones: +0,31% (18h30) Pontos: 
19.083,18 Nasdaq: 0% (feria-
do) Pontos: 5.380,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,3928 Venda: R$ 
3,3938 Variação: +0,17% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,48 Venda: 
R$ 3,58 Variação: estável - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,3981 Venda: 
R$ 3,3987 Variação: +0,18% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,3470 Venda: R$ 3,5470 Va-
riação: +0,11% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,65% ao 
ano. - Capital de giro, 15,82% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: -0,2%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 128,699  
Variação: -0,17%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,3980 
Variação: +0,06% - Euro (18h30) 
Compra: US$ 1,0553 Venda: US$ 
1,0555 Variação: +0,04% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5790 
Venda: R$ 3,5810 Variação: 
+0,14% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5200 Venda: R$ 3,7500 
Variação: -0,27%.

Futuro: -1,23% Pontos: 61.710 
Máxima (pontos): 62.660 Míni-
ma (pontos): 61.670. Global 40 
Cotação: 939,822 centavos de 
dólar Variação: +0,19%.

O juiz federal Sergio 
Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, 

emitiu ontem (24) uma nota 
pública em que contesta as 
possíveis articulações para 
anistiar o crime de caixa 2 
no projeto que estabelece 
medidas contra a corrupção, 
em debate na Câmara. O 
magistrado disse sentir-se 
“obrigado a vir a público 
manifestar-se a respeito, con-
siderando o possível impacto 
nos processos já julgados ou 
em curso”.

Moro afi rma na nota que 
“toda anistia é questionável, 
pois estimula o desprezo à lei 

     

Sergio Moro: anistia a 
caixa 2 pode estimular 
“desprezo à lei”

e gera desconfi ança”. Por isso, 
diz o juiz, a possibilidade de 
anistiar os crimes de doações 
eleitorais não registradas deve-
ria ser “amplamente discutida 
com a população” e “objeto de 
intensa deliberação parlamen-
tar”. O juiz se diz preocupado 
com a possibilidade de que 
a anistia ao caixa 2 benefi cie 
infratores que tenham prati-
cado corrupção e lavagem de 
dinheiro justamente por meio 
de doações eleitorais. 

“Impactaria não só as in-
vestigações e os processos já 
julgados no âmbito da Operação 
Lava Jato, mas a integridade 
e a credibilidade, interna e 

externa, do Estado de Direito 
e da democracia brasileira”, 
argumenta. O presidente da 
Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe), Roberto 
Veloso, disse que a possível 
aprovação de anistia ao crime 
de “caixa 2” revela imenso des-
prezo à população”. Para o juiz, 
um investigado pelo crime de 
“caixa 2” na campanha eleitoral 
também pode ser punido por 
lavagem de dinheiro, corrupção 
ou sonegação de impostos.

“Quem pratica caixa 2 hoje já 
está criminalizado. A nova lei 
individualiza as condutas. Ela 
especifi ca, ou seja, o que ela 
traz de novo é justamente isso. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu adiar a votação do projeto de lei

que estabelece medidas contra a corrupção.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, decidiu adiar 
a votação do projeto que 
estabelece medidas contra a 
corrupção, e disse que não há 
nenhuma movimentação para 
que o texto permita o perdão a 
quem praticou o caixa 2 antes 
da sanção da lei, caso seja apro-
vada. A votação deve ocorrer 
na próxima terça-feira (29). 
“Não há anistia de um crime 
que não existe. É só um jogo 
de palavras para desmoralizar 
o parlamento brasileiro”, disse 
Maia antes de anunciar o fi m da 
sessão convocada para votar o 
projeto ontem (24).

Desde que o relatório apre-
sentado pelo deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) foi apro-
vado, surgiram rumores de que 
um grupo de líderes partidários 
estaria elaborando um texto 
alternativo para ser apresen-
tado ao plenário com previsão 
de anistia do caixa 2 cometido 
no passado. Após incluir a 
tipifi cação do crime no texto, 
Lorenzoni tem afi rmado que 
o artigo não anula processos 
anteriores, já que foram ba-
seados em outros artigos e 
considerando que o caixa 2 não 
estava defi nido em lei.

Ontem, Maia reiterou este 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

Perda de empregos
Em outubro último, 74.748 vagas 

formais foram fechadas no país, se-
gundo dados do Caged, divulgados 
ontem (24) pelo Ministério do Tra-
balho. A perda de empregos fi cou 
abaixo da registrada em outubro de 
2015, quando houve fechamento de 
169.131 vagas. No acumulado do 
ano, o Caged contabiliza 751.816 
postos a menos. Nos últimos 12 
meses, o país acumula 1,5 milhão de 
postos de trabalho suprimidos.
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Brasília - O presidente Michel 
Temer afi rmou ontem (24), que 
“é compatível” falar em reade-
quação da legislação trabalhista 
por conta das atuais mudanças 
nas relações de trabalho. “A 
reversão do quadro de desem-
prego exige a União de toda 
a sociedade”, disse, durante 
seminário comemorativo dos 
75 anos da Justiça do Trabalho 
e 70 anos do TST. 

Sem citar o nome da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, Temer 
deu como exemplo o Plano de 
Proteção ao Emprego (PPE), 
que previa um acordo para re-
dução salarial com objetivo de 
preservar empregos de alguns 
setores. “O governo anterior 
editou MP ‘muito adequada’ de 
descontar 30% do salário para 
manter o emprego”. Temer, 
que pretende elaborar uma 
proposta de reforma trabalhista 
no ano que vem, disse que os 

Temer recebe os cumprimentos do Presidente do TST,

Ives Gandra da Silva Martins Filho.

Rio - A sinalização de avanço 
na confi ança do empresário da 
indústria em novembro não 
muda o cenário para o setor. 
A oscilação dos últimos meses 
mostra que a tendência ainda 
é de acomodação, segundo 
Tabi Thuler, coordenadora 
da Sondagem da Indústria da 
FGV. “A expectativa de me-
lhora da demanda interna não 
se concretizou. Os estoques 
foram ajustados com queda na 
produção e aumento no desem-
prego. Foi um ajuste sofrido. 
As exportações até ajudaram. 
Mas, quando houve espaço para 
um aumento da produção, foi 
muito pontual, fi cou só lá no 
segundo trimestre mesmo”, 
relatou Tabi.

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) avançou 1,1 
ponto na prévia da sondagem 
de novembro, alcançando 87,7 
pontos. Mas o indicador tinha 
recuado 1,6 ponto no mês 
anterior. “A alta de novembro 
não compensa nem a queda 
de outubro. É um aumento 
que não signifi ca um avanço. O 
resultado não é disseminado”, 
disse a pesquisadora do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da 
FGV (Ibre/FGV).

Entre os 19 segmentos 
investigados, apenas 8 regis-
traram melhora na confi ança, 
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A expectativa de melhora

da demanda interna

não se concretizou.
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Brasília - O STF encaminhou 
à procuradoria-geral da Re-
pública o depoimento do ex-
ministro Marcelo Calero no qual 
ele confi rma ter recebido pres-
são do ministro Geddel Vieira 
Lima para liberar as obras de 
um prédio, em Salvador. Agora, 
a equipe do procurador-geral 
Rodrigo Janot irá se debruçar 
sobre as informações prestadas 
à Polícia Federal para decidir se 
é necessário solicitar a abertura 
de uma investigação formal ou 
se o caso deve ser arquivado. 

A PF informou ontem (24), 
que o ex-ministro da Cultura, 
Marcelo Calero, prestou termo 
de declarações sobre fatos 
relacionados à concessão de 
parecer técnico do IPHAN. Ao 
deixar a Pasta, Marcelo Calero 
alegou ter sido ‘pressionado’ 
pelo ministro Geddel Vieira de 
Lima, da Secretaria de Gover-
no, para liberar as obras do em-
preendimento de alto padrão 
La Vue Ladeira da Barra, em 
Salvador, onde Geddel possui 
apartamento.

Ministro Geddel Vieira Lima.
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Mas não deixa de ser crime a 
prática do caixa 2. A proposta 
da nova lei apenas amplia as 
condutas e especifi ca quais 
seriam os seus agentes”, disse 
Veloso. A criminalização da 
prática de caixa 2 foi incluída 
no texto do relator Onyx Lo-
renzoni (DEM-RS). 

Ele e o presidente da comis-
são especial que analisou o PL, 
deputado Joaquim Passarinho 
(PSD-PA), divulgaram nota 
em que manifestam repúdio a 
suposta manobra para tentar 
anistiar a prática de caixa 2. 
O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), disse 

hoje que não vê brechas 
para uma anistia ao caixa 2 
praticado antes da possível 
aprovação desta lei. O pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), disse 
que há “forçação [de barra] 
na expressão anistia de caixa 
2” (ABr). 

Reforma trabalhista será a terceira 
bandeira do governo Michel Temer

fundamental que se resume a 
uma palavra: emprego”, com-
pletou. Ele quer que a reforma 
trabalhista seja a terceira ban-
deira de seu governo. 

Antes de discutir o tema de 
fato, o presidente ainda quer 
concluir a votação da PEC que 
limita os gastos públicos, que 
está no Senado. Além disso, Te-
mer prometeu enviar ainda este 
ano a reforma da previdência ao 
Congresso. As discussões em 
torno da matéria previdenciária, 
entretanto, devem acontecer 
apenas no ano que vem. Pre-
vendo difi culdades em torno 
das mudanças, a expectativa 
de interlocutores do presidente 
é que a reforma trabalhista co-
mece a ser discutida apenas no 
segundo semestre de 2017. 

O presidente foi condecorado 
na cerimônia com o Grão Colar 
da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho (AE).

desafi os “que temos pela frente 
são enormes, mas o Brasil tem 
força de escrever seu futuro”. 
“Não há obstáculo que não 
podemos transpor”. 

O presidente repetiu que um 
pressuposto da Constituição “é 

a dignidade da pessoa humana” 
e “nada mais indigno do que o 
desemprego”. “Temos um norte 
claro: a reconstrução nacional, 
diálogo e pacifi cação do País”, 
afi rmou. “Em meio às grandes 
reformas perseguimos meta 

PGR analisa abrir inquérito 
para investigar Geddel

Segundo a PF, a documen-
tação foi encaminhada ao STF, 
responsável por investigar o 
eventual cometimento de crimes 
por pessoas com prerrogativa 
de foro. A Justiça Federal na 
Bahia determinou a suspensão 
imediata das obras e da comer-
cialização das unidades do em-
preendimento. A decisão acolhe 
manifestação da Procuradoria da 
República e impõe pena de multa 
diária de R$ 10 mil aos respon-
sáveis pelo negócio em caso de 
descumprimento (AE).

Câmara adia votação 
do projeto de

combate à corrupção

posicionamento e reforçou o 
discurso em plenário. O presi-
dente da Casa disse ainda que o 
plenário é soberano para tomar 
qualquer decisão e disse que 
todas as legendas serão ouvidas 
até a próxima terça-feira (29), 
quando o projeto deve voltar à 
pauta. Segundo Maia, não seria 
possível haver “pegadinhas” 
em relação a um assunto de 
interesse da sociedade. “O 
plenário tem liberdade para 
votar da forma como quiser. Isto 
não é contra o Judiciário ou o 
MP, mas é a favor da sociedade 
brasileira. Nossa obrigação é, 
de cabeça erguida, discutir esta 
matéria”, afi rmou (ABr).

Confi ança da indústria 
mostra acomodação

enquanto 11 tiveram piora, de 
acordo com os dados da prévia. 
“Então, mesmo essa melhora 
de novembro está concentrada 
em algumas atividades, não é 
disseminada”, disse Tabi. No 
resultado preliminar de novem-
bro, o Índice de Expectativas 
(IE) subiu 1,1 ponto, para 89,5 
pontos. Já o Índice da Situação 
Atual (ISA) cresceu 1,1 pon-
to, para 86,0 pontos. O Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada (Nuci) da indústria 
avançou para 74,1%, 0,4 ponto 
porcentual acima do resultado 
fi nal do mês anterior, quando 
estava em 73,7% (AE).

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro 
emitiu no último dia 17 uma deci-
são que impede a polícia de pren-
der a advogada Margarete Santos 
de Brito e seu marido, Marcos 
Lins Langenbach, por plantarem 
maconha em casa. Eles cultivam 
a erva para usar no tratamento de 
sua fi lha Sofi a de 7 anos, portadora 
da Síndrome de Rett, doença rara 
que causa convulsões frequentes, 
entre outras consequências.

Segundo o advogado autor do pe-
dido à Justiça, foi a primeira decisão 
desse tipo emitida no Brasil. “Sofi a 
têm convulsões desde que comple-
tou 45 dias de vida. Tentamos todo 
tipo de tratamento, sem o resultado 
esperado”, conta Margarete, de 

Direito de cultivar 
maconha em casa

44 anos. Sofi a, que vai completar 
8 anos no próximo dia 3, chegou 
a ser submetida a uma cirurgia 
para implantação de um aparelho 
estimulador do nervo vago, mas 
as convulsões continuaram. “Em 
2013, descobrimos uma menina 
americana que se tratava com extrato 
de maconha”, lembra Margarete. 
“Decidimos tentar esse tratamento 
e, em outubro daquele ano, importa-
mos o produto. Era uma importação 
ilegal, claro, mas decidimos correr o 
risco, porque precisávamos testar. 
O número de convulsões da Sofi a 
diminuiu 60%, e o estado geral dela 
também melhorou”, comemora a mãe 
da criança. O casal tem outra fi lha, 
Bia, de 6 anos (AE).

Acervo Pessoal

Margarete, Sofi a, Bia e Marcos. Família cultiva maconha em 

tratamento e tenta consegui-la de forma lícita.


