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“A ação política é 
cruel, baseia-se numa 
competição animal, 
é preciso derrotar, 
esmagar, matar, 
aniquilar o inimigo”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,21% Pontos: 
61.828,99 Máxima de +0,51% 
: 62.012 pontos Mínima de 
-0,31% : 61.510 pontos Volume: 
6,05 bilhões Variação em 2017: 
2,66% Variação no mês: -1,41% 
Dow Jones: +0,44% Pontos: 
21.328,47 Nasdaq: +0,73% 
Pontos: 6.220,37 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3083 Venda: R$ 3,3088 
Variação: -0,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3202 Venda: R$ 
3,3208 Variação: +0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4400 Variação: 
-0,2% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,11% 
ao ano. - Capital de giro, 13,92% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.268,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,500 
Variação: +0,37%.

Cotação: R$ 3,3220 Variação: 
-0,29% - Euro (17h46)  Compra: 
US$ 1,121   Venda: US$ 1,121   
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7060 Venda: R$ 
3,7080 Variação: -0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6470 Ven-
da: R$ 3,8530 Variação: -0,36%.

turo: +0,15% Pontos: 61.790 
Máxima (pontos): 62.095 Míni-
ma (pontos): 61.470. Global 40 
Cotação: 888,175 centavos de 
dólar Variação: -0,42%.

Novo adepto do Twitter 
como plataforma de 
comunicação com o 

público, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
publicou na rede social ontem 
(13), que espera pela queda 
no desemprego a partir de 
agosto. Em sua avaliação, 
Meirelles lembrou que, pela 
primeira vez em três anos, o 
número de desempregados 
parou de subir em abril. 

“Temos que levar em conta 
que estamos saindo da maior 
recessão da nossa história, 
que deixou 14 milhões de 
brasileiros sem emprego”, 
tuitou o ministro da Fazenda. 
“Os efeitos de uma recessão 

     

Desemprego deve 
começar a cair em 
agosto, diz Meirelles

tão forte quanto a dos últimos 
anos não desaparecem do dia 
para a noite”, completou.

Dados divulgados em maio 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
apontaram que a taxa de de-
semprego no País alcançou 
13,6% no trimestre encerrado 
em abril, o pior desempenho 
para essa época do ano dentro 
da série histórica da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), iniciada em 2012. 
Ainda assim, o resultado indi-
cou uma estabilização da taxa 
em relação ao período anterior.

Em abril, a população de-
socupada teve ligeiro recuo 

em relação a março: 14,048 
milhões ante 14,176 milhões. 
A população ocupada cresceu 
de 88,947 milhões para 89,238 
milhões. A taxa de desemprego 
saiu de 13,7% para 13,6%, a 
primeira redução desde outu-
bro de 2014. No entanto, dois 
terços das informações levadas 
em consideração são repetidas, 
o que impede que os dados 
sejam comparáveis, alertou 
Cimar Azeredo, coordenador 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE.

Em apenas um trimestre, o 
País ganhou mais 1,127 milhão 
de desempregados, enquanto 
viu fechar 615 mil postos de 
trabalho. Também houve ex-

Em abril, a população desocupada teve ligeiro recuo em relação a março: 14,048 milhões

ante 14,176 milhões. 

tinção de 572 mil vagas com 
carteira assinada. “Em três 

anos, o Brasil perdeu 3,5 mi-
lhões de empregos, sendo 96% 

deles com carteira assinada”, 
lembrou Azeredo (AE).

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, disse ontem 
(13) que a empresa poderá 
revisar a frequência com que 
são feitas as avaliações para 
determinar os reajustes dos 
preços dos combustíveis. 
Atual mente, essa avaliação é 
feita uma vez por mês, mas, 
segundo, Parente, a questão 
não está bem resolvida. “A vo-
latilidade do preço do petróleo e 
do preço do câmbio varia todo 
dia, e estamos fazendo [o reajuste] 
uma vez por mês. Então, essa 
diferença, estamos pensando 
como podemos aproximar mais 
isso”, disse após se reunir com o 
ministro de Minas e Energia, Fer-
nando Coelho Filho, em Brasília.

Segundo o presidente da 
estatal, ainda não há previsão 
sobre quando a mudança deve 
ocorrer, e a questão será defi -
nida pelo Grupo Executivo de 
Mercado e Preços, formado por 
Parente e diretores da Petro-
bras. A atual política de preços 
tem como base os preços das 
commodities praticados no 
mercado internacional. São 
feitas avaliações mensais para 
determinar se haverá ou não 
reajustes dos preços dos com-
bustíveis para cima ou para 

Senadora Ana Amélia (PP-RS).

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) leu a íntegra da coluna 
da jornalista Miriam Leitão, 
publicada no jornal O Globo, 
em que relata agressões sofri-
das em um voo de Brasília ao 
Rio de Janeiro. De acordo com 
o texto lido pela senadora, a 
jornalista ouviu gritos, amea-
ças, xingamentos e palavras 
de ordem  proferidos durante 
quase duas horas por delegados 
do Partido dos Trabalhadores 
que voltavam de um congresso.

A jornalista relatou agressões 
verbais antes do embarque e 
durante todo o voo. Ana Amélia 
afi rmou que esta foi uma agres-
são não apenas à profi ssional, 
mas sim a toda a imprensa. Para 
a senadora, não é possível tolerar 
atos de agressão a quem pensa 
diferente. De acordo com Ana 
Amélia, os brasileiros não podem 
aceitar este tipo de violência.

“O Brasil decididamente não 
é a Venezuela. A Venezuela cala 
a imprensa. A Venezuela cala 
o Judiciário, cala o MP, cala 

Ex-ministro oferece 
passaporte ao STF

O ex-ministro Geddel Vieira 
Lima, que ocupou a Secretaria de 
Governo no início do governo de 
Michel Temer, antecipou-se a um 
possível pedido de prisão contra 
ele pelo MPF, colocando seu 
passaporte e seu sigilo bancário 
à disposição do ministro Edson 
Fachin. Em petição apresentada 
na noite de segunda-feira (12), 
Geddel citou notícia veiculada 
pela coluna do jornalista Lauro 
Jardim no jornal O Globo, em que 
se afi rma que o ex-ministro seria 
“o próximo alvo do Ministério 
Público”, órgão poderia pedir 
sua prisão.

O ex-ministro também ane-
xou imagem de uma nota pu-
blicada pelo site O Antagonista, 
que repercutiu a informação 
sob o título: “O próximo preso”. 

“Excelência, com as devidas e 
necessárias licenças, este peti-
cionário tem certeza de que as 
decisões desse STF, assim como 
requerimentos do MPF, não são 
(e jamais serão) pautadas em 
especulações da imprensa”, 
escreveu o advogado de Geddel, 
Gamil Föppel, na peça.

A defesa ressaltou não haver 
motivo para medidas cautela-
res mais graves contra o ex-
-ministro, como uma suposta 
prisão, pois ele vem colaboran-
do com a Justiça (ABr). 

Namorados no comércio
As vendas para o Dia dos Na-

morados caíram 9,61% este ano 
em comparação com o resultado 
do comércio em 2016, segundo 
balanço divulgado pelo SPC Brasil. 
As vendas para a data têm perdido 
forças nos últimos anos. Em 2016, 
a queda foi de 15,23%; em 2015, 
havia sido de 7,82%, e em 2014, de 
8,63%. O último resultado positivo 
foi em 2013, quando as vendas 
cresceram 7,72%.

O governo vai realizar em fevereiro do ano 
que vem o leilão para a subconcessão da Ferro-
via Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional 
(TO) e Estrela D’Oeste (SP). As obras para a 
conclusão da ferrovia serão feitas pela Valec 
até o primeiro trimestre do ano que vem. 
Quem vencer o leilão vai operar o trecho por 
um período de 30 anos, prorrogável por mais 
30. O aviso de audiência pública sobre o leilão 
será publicado até o fi m da semana no Diário 
Ofi cial da União. Serão realizadas audiências 
públicas em Goiânia, Palmas, Uberlândia, São 
Paulo e Brasília.

O edital do leilão deve ser publicado no dia 
14 de novembro, depois de passar por análise 
do TCU. A estimativa do governo é arrecadar 
R$ 1,5 bilhão com o leilão. O investimento 
previsto para a empresa que assumir a ferrovia 
é estimado em cerca de R$ 3 bilhões. “Esta-
mos cumprindo o conceito de busca de um 
ambiente regulatório adequado, concorrencial, 
de dar tempo para as pessoas se organizarem, 
fazerem seus estudos, organizarem seus lances 
e acabar com aquela coisa açodada de querer 
resultado a toque de caixa”, disse o ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira 
Franco.

Segundo ele, grupos internacionais já de-
monstraram interesse em participar da conces-
são, e o assunto deve ser levado pelo presidente 
Michel Temer em sua viagem à Rússia, prevista 
para os próximos dias. A demanda potencial da 
ferrovia no início da subconcessão é prevista 
em 1,2 milhão de toneladas, mas pode chegar 

Cabral é condenado a 
14 anos e 2 meses

O ex-governador do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral, 
foi condenado ontem (13), a 
14 anos e 2 meses de prisão 
pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal em Curitiba. A 
sentença foi proferida pelos 
crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro (12 vezes) 
em processo a que ele responde 
no âmbito da Operação Lava 
Jato. Além da pena de reclusão, 
cabral deve pagar uma multa de 
cerca de R$ 528 mil.

Também foram condenados 
o então secretário do governo 
Cabral, Wilson Carlos Carvalho, 
sentenciado a 10 anos e 8 meses 
por corrupção passiva e dois 
crimes de lavagem de dinheiro; e 
o sócio do ex-governador, Carlos 
Emanuel Miranda, condenado a 
12 anos de prisão por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
(quatro vezes).  Moro absolveu 
a esposa de Cabral, Adriana 
Ancelmo, por falta de provas de 
autoria e participação nos cri-
mes. Mônica Carvalho, esposa 
de Wilson Carlos, foi absolvida 
pela mesma razão (ABr).

José Cruz/ABr
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a base governista impediu o 
avanço na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara da discussão sobre a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que estabelece 
eleições diretas no País. Com 
receio de não ter votos sufi cien-
tes para barrar a PEC, a base 
aliada veio munida de uma série 
de requerimentos e não houve 
tempo para o debate de mérito 
na manhã de ontem (13). De 
autoria do deputado Miro Tei-
xeira (Rede-RJ), a PEC propõe 
eleições no caso de vacância 
da Presidência da República, 
exceto nos seis últimos meses 
do mandato. 

Sob pressão dos oposi-
cionistas, o presidente da 
comissão, Rodrigo Pacheco 
(PMDB-MG), cedeu e marcou 
a sessão exclusiva para ontem, 
contrariando os governistas. 
No começo da sessão os 
governistas já anunciaram o 
“kit obstrução”. “Obstrução 

Presidente da CCJ, Rodrigo 

Pacheco (PMDB - MG).
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Dario Oliveira/Estadão Conteúdo

Governistas impedem apreciação da PEC 
das Eleições Diretas na CCJ da Câmara

tamento da base aliada irritou 
os oposicionistas. “A posição 
da oposição fi ca muito clara 
em não querer debater”, recla-
mou o deputado Júlio Delgado 
(PSB-MG). 

Ciente de que enfrentaria 
uma forte obstrução, a oposi-
ção veio munida de placas de 
protesto com os dizeres: “Vam-
piro teme a luz, corrupto teme 
diretas”, “fujões apareçam para 
o debate” e “governistas fogem 
do debate!”. 

O deputado Alessandro Mo-
lon (Rede-RJ) disse que a única 
forma de pacifi cação do País é 
devolver ao eleitor o direito de 
escolher o substituto de Michel 
Temer. “Vamos continuar in-
sistindo nessa comissão para 
que essa PEC seja apreciada”, 
avisou Molon. O presidente da 
CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-
-MG), se comprometeu em 
retomar a discussão da PEC 
na próxima semana. O peeme-
debista avisou que o tema será 
item único da sessão (AE).

sim para o Brasil continuar 
crescendo em paz”, alegou o 
vice-líder do governo, Darcí-
sio Perondi (PMDB-RS). 

Perondi acusou a oposição 
de querer “colocar fogo no 
País” e impedir a retomada do 
crescimento econômico. “Elei-
ção direta agora é querosene 
puro”, completou. O compor-

Ana Amélia repudia 
ataques à Miriam Leitão

a sociedade, cala a oposição. 
Democracia decididamente 
não é isso. E os brasileiros não 
aceitam esse grau de violência, 
de intolerância e de ódio. Foi 
pregado e semeado pelo par-
tido que hoje reclama dessa 
situa ção que nós estamos vi-
vendo”, disse a Senadora ontem 
(13) (Ag.Senado).

Leilão da Ferrovia Norte-Sul deve ser 
realizado no início do ano que vem

a cerca de 8 milhões de toneladas em 2020. 
Ao fi nal da concessão, o trecho pode chegar a 
uma demanda de 25,8 milhões de toneladas, 
com predominância das cargas gerais e de 
granéis sólidos agrícolas.

O trecho que será subconcedido tem 1.537 
km de extensão e vai atravessar o estado de 
Tocantins, passando por Goiás até chegar 
a Estrela D’Oeste, em São Paulo. Em Porto 
Nacional, o trecho vai se conectar ao tramo 
norte da ferrovia, possibilitando o acesso ao 
porto de Itaqui (MA). Em Estrela D’Oeste, o 
trecho vai ser interligado à Malha Paulista, o 
que vai possibilitar a conexão da Ferrovia Norte 
Sul ao Porto de Santos e ao polo econômico e 
industrial de São Paulo (ABr).

Petrobras e a frequência de 
reajustes de combustíveis

baixo, dependendo da oscila-
ção do preço dos produtos no 
mercado global.

Parente disse também que 
a empresa já decidiu incluir a 
refi naria de Pasadena no Plano 
de Parcerias e Desinvestimen-
tos da empresa, que prevê a 
venda de ativos da estatal. 
“Assim que tivermos com o 
teaser, ou edital preparado, 
vamos anunciar, mas não está 
pronto ainda”, disse. A compra 
da refi naria é investigada pela 
PF por causa dos prejuízos que 
o negócio pode ter ocasionado 
à Petrobras. O TCU já determi-
nou a devolução de US$ 792 
milhões por ex-dirigentes da 
empresa ligados à compra de 
Pasadena (ABr).
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