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“O perigo de uma 
meia verdade é 
dizer exatamente 
a metade que é 
mentira”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,54% Pontos: 
71.923,11 Máxima de +1,95% 
: 72.217 pontos Mínima de 
+0,02% : 70.846 pontos Volu-
me: 9,92 bilhões Variação em 
2017: 19,42% Variação no mês: 
1,54% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 21.987,56 Nasdaq: +0,1% 
Pontos: 6.435,33 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1446 Venda: R$ 3,1451 
Variação: -0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1327 Venda: R$ 
3,1333 Variação: -0,44% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,40% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.330,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,600 
Variação: +0,45%.

Cotação: R$ 3,1565 Variação: 
-0,13% - Euro (17h31)  Compra: 
US$ 1,186   Venda: US$ 1,1861   
Variação: -0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7280 Venda: R$ 
3,7300 Variação: -0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6730 Ven-
da: R$ 3,8830 Variação: -0,1%.

Futuro: +1,7% Pontos: 72.565 
Máxima (pontos): 72.930 Míni-
ma (pontos): 71.600. Global 40 
Cotação: 936,943 centavos de 
dólar Variação: +0,91%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse na sexta-feira 

(1º) que a retomada da 
atividade econômica irá se 
fortalecer nos próximos me-
ses. “Entraremos em 2018 
num ritmo forte e constante. 
Continuaremos a trabalhar 
para garantir que essa ex-
pansão seja longa e dura-
doura, gerando emprego e 
renda para os brasileiros”, 
afirmou, em nota, para co-
mentar o resultado do PIB.

Mais cedo, o IBGE divul-
gou que o PIB fechou o se-
gundo trimestre do ano com 
alta de 0,2% na comparação 
com primeiro trimestre, na 
série ajustada sazonalmen-

     

Ministro da Fazenda garante 
que “entraremos em 2018 
em ritmo forte e constante” 

te. Na comparação com o 
segundo trimestre de 2016, a 
variação do PIB foi de 0,3%. 
Meirelles destacou que, entre 
abril e junho, foi registrado o 
segundo trimestre consecu-
tivo de crescimento, “depois 
de dois anos de retração, in-
flação recorde e desemprego 
crescente”.

“As medidas que adotamos 
para recolocar o Brasil no 
caminho do crescimento sus-
tentável começam a mostrar 
seus efeitos. As empresas 
estão voltando a contratar. 
A inflação baixa e a queda 
consistente dos juros con-
tribuem para a retomada 
do consumo das famílias. O 
IBGE mostrou que o consu-

mo familiar voltou a crescer 
depois de nove trimestres de 
retração”, afirmou.

Para o Ministério do Plane-
jamento, o próximo ano será 
“bastante promissor para o 
setor produtivo e para as fa-
mílias”, confi rmando o cenário 
de recuperação da economia 
e o fi m do período recessivo. 
“O destaque foi a retomada 
do consumo das famílias e do 
setor de serviços, resultante 
de medidas propostas pelo 
governo, de aperfeiçoamen-
to de importantes instru-
mentos econômicos, como 
a permissão de saques das 
contas inativas do FGTS, e de 
destravamento do crédito às 
famílias, como a redução dos 

Presidente Michel Temer, na China, em cerimônia de oferta de fl ores no Monumento aos

Heróis do Povo, disse que o PIB teve uma “boa solução” ao comentar alta de 0,2%.

juros do crédito consignado e 
do cartão de crédito”, avaliou 
o ministério, em nota.

Para o ministério, houve 
“também contribuição favo-
rável por parte da Formação 

Bruta de Capital Fixo [inves-
timentos] que, a despeito de 
ter registrado recuo (-0,7%), 
confirma a trajetória de de-
saceleração da queda dos 
últimos quatro trimestres, 

preparando a retomada do 
investimento, decorrente 
da redução da taxa de juros 
real futura e do cenário mais 
positivo de recuperação 
econômica” (ABr).

Especialistas consideram 
que, embora modesto, o cres-
cimento de 0,2% do PIB no 
segundo trimestre indica que 
o país começa a deixar para 
trás a recessão econômica. 
Para especialistas, o resultado 
positivo entre abril e junho 
também ajuda a consolidar a 
tendência verifi cada no primei-
ro trimestre, quando, favore-
cido pelos bons resultados da 
agropecuária, o PIB cresceu 
1%, interrompendo dois anos 
de quedas consecutivas. 

“Por isso, já se fala que o país 
está saindo da recessão e imagi-
namos fechar este e o próximo 
ano com saldos positivos”, disse 
o diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo Souza Júnior. Destaca 
que as despesas de consumo 
das famílias cresceram 0,7%, 
interrompendo um período de 
nove semestres consecutivos 

O setor de serviços auferiu seu 

melhor desempenho desde

o 3º trimestre de 2013”.
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Novas estações 
As estações Alto da Boa 

Vista, Borba Gato e Brooklin, 
da linha 5-Lilás do Metrô, 
serão inauguradas na próxima 
quarta-feira (6), benefi ciando 
cerca de 60 mil passageiros/dia. 
As estações AACD-Servidor, 
Chácara Klabin, Eucaliptos, 
Hospital São Paulo, Moema e 
Santa Cruz devem ser abertas 
em dezembro.

O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
visitou sexta-feira (1°) o Es-
pírito Santo e defendeu as re-
formas da Previdência, política 
e trabalhista. No estado, Maia 
participou da inauguração de 
obras e de reuniões. Segundo 
o presidente em exercício, a 
reforma política, em discussão 
na Câmara, é “fundamental”.

“Espero que nos próximos 
dias a gente consiga convencer 
a maioria da Câmara e depois 
do Senado que sem um novo 
sistema eleitoral não vamos 
conseguir gerar legitimidade 
para os nossos mandatos, nem 
uma proximidade maior da so-
ciedade com a política”, disse 
em declaração após evento no 
estado.

Sobre a reforma da Previdên-
cia, Maia disse que o objetivo 
não é tirar direitos dos traba-
lhadores, mas sim acabar com 
privilégios dos que ganham 
muito. Segundo ele, sem uma 
reforma há o risco de faltar 
recursos para o pagamento de 
aposentadorias no futuro. A re-
forma da Previdência também 
tramita no Congresso.

“Quando falamos em re-
formar a Previdência, nossa 
aposentadoria futura, não é 
porque queremos tirar dinheiro 
do trabalhador, queremos aca-

Presidente da República em 

exercício, Rodrigo Maia.
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sa Brasília - O governo do petis-

ta Fernando Pimentel em Minas 
Gerais fez um duro ataque à 
política da ex-presidente Dilma 
Rousseff para o setor de energia 
na tentativa de barrar no STF 
o leilão das usinas da Cemig 
pelo governo Michel Temer. 
Em recurso apresentado ao 
Supremo, a Advocacia-Geral 
do Estado acusou o governo 
Dilma de ter sido eleitoreiro 
ao mudar as regras do sistema 
elétrico brasileiro por meio da 
MP 579. “Puro engodo”, criti-
cou o governo mineiro.

Além de amigo de Dilma, 
Pimentel foi um dos ministros 
mais próximos da ex-presi-
dente durante o seu governo. 
O leilão das usinas está no 
centro de uma disputa porque 
a equipe econômica de Temer 
conta com R$ 11 bilhões para 
reforçar o caixa este ano com a 
venda das concessões, mas po-
líticos do Estado pressionam o 
presidente Temer a aceitar um 
acordo com a Cemig e garantir 
empréstimo do BNDES para 
pagar as concessões.

“Utilizou-se a máscara de reor-
ganizar o sistema elétrico brasi-
leiro, mas seu intuito, na realida-
de, era simplesmente eleitoreiro. 
Diminuiu o custo da energia 
elétrica, no primeiro momento 
(pré-eleitoral), e posteriormente 

Pequim - O presidente chi-
nês, Xi Jinping, disse na sexta-
-feira (1), que é um “garoto pro-
paganda” da carne brasileira e 
prometeu a seu colega Michel 
Temer que seu país ampliará 
as compras do produto. Mas a 
visita de Estado do brasileiro 
a Pequim terminou sem ne-
nhum anúncio concreto sobre 
habilitação de novos frigorífi cos 
pela China.

O pedido de que os chineses 
confi rmassem a compra de 38 
aviões da Embraer também 
teve uma promessa como res-
posta. O primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, disse a Temer 
que seu governo aprovará os 
negócios, já anunciados e não 
concretizados. Mas a expecta-
tiva de que a autorização fosse 
dada durante visita do brasilei-
ro a Pequim não se concretizou. 
Os dois governos assinaram 
nesta sexta-feira (1) acordos, 
nenhum dos quais de grande 
impacto. Alguns são uma ver-
são requentada de anúncios 

Presidente chinês,

Xi Jinping.
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Construção vive o pior 
período em décadas

São Paulo - O setor de cons-
trução civil recebeu com pesar 
o resultado do PIB divulgado 
na sexta-feira (1), pelo IBGE, 
que mostrou que a indústria da 
construção caiu 7% no segundo 
trimestre de 2017 na compara-
ção com o mesmo período em 
2016. Esse foi o pior desem-
penho entre todos os setores 
produtivos. “A construção vive 
seu pior período em décadas. E 
a julgar pela queda nos investi-
mentos, não há expectativa de 
melhora no curto prazo”, avalia o 
vice-presidente de Economia do 
SindusCon-SP, Eduardo Zaidan.

Ele observa que a formação 
bruta de capital fi xo, indicador 
do volume de investimentos, foi 
reduzida em 6,5% no segundo 
trimestre de 2017 em compa-
ração com o mesmo trimestre 
de 2016. Com isso, a taxa de 
investimentos atingiu o pata-
mar de 15,5% do PIB nacional, 
considerado muito baixo pelo 
sindicato (AE).

Brasília - O ex-ministro 
Guido Mantega propôs um 
acordo ao Ministério Público 
Federal (MPF) no Distrito 
Federal para colaborar com 
as investigações da Operação 
Bullish, segundo apurou a 
reportagem. Não se trata de 
um acordo de delação pre-
miada, mas sim de um termo 
de compromisso. A defesa 
do ex-ministro propôs que 
ele esclareça alguns fatos 
investigados e colabore com 
as investigações. Em troca, 
Mantega não será alvo de um 
pedido de prisão preventiva.  

As informações foram re-
veladas pelo Buzzfeed Brasil. 
Defl agrada em maio, a Bullish 
investiga aportes bilionários 
do BNDES nas empresas do 
Grupo J&F, de Joesley Batis-
ta. O executivo falou sobre a 
intermediação de Mantega du-
rante delação premiada fi rmada 
com a Procuradoria-Geral da 
República .

Mantega já havia indicado 
outras vezes que não faria 
um acordo de delação, o que 
implicaria confessar crimes 

Ex-ministro Guido Mantega. 
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Xi Jinping é ‘garoto 
propaganda’ da carne

realizados nos últimos meses, 
outros se referem a decisões já 
tomadas pelo governo e muitos 
são declarações de intenções.

Entre os que terão efeito prá-
tico no curto prazo está o acordo 
que aumenta de três para cinco 
anos o prazo de validade de vis-
tos de turismo e de negócios que 
tenham permissão de múltiplas 
entradas (AE).

Especialistas dizem que PIB mostra 
que Brasil começa a vencer recessão

mestre a agropecuária responde 
por R$ 82,4 bilhões do R$ 1.6 
trilhões do PIB.

Para o coordenador do nú-
cleo econômico da CNA, Re-
nato Conchon, a variação nula 
é um resultado “muito bom” se 
levado em conta que o primeiro 
semestre, que serve de base 
de comparação, foi excelente. 

O economista-chefe da CNC, 
Fabio Bentes, destacou que “o 
setor de serviços auferiu seu 
melhor desempenho desde o 
terceiro trimestre de 2013”, 
ressaltou. No entanto, segun-
do Bentes, “ainda é cedo para 
apontar um cenário de cresci-
mento contínuo nos próximos 
trimestres, mas o setor, que 
responde por 75% do emprego 
formal e 73% do valor adicio-
nado aos preços básicos, deve 
contribuir para uma melhora 
no cenário a curto e médio 
prazo” (ABr).

de queda.
Após crescer 13,4% no primei-

ro trimestre e contribuir para que 
o PIB do período crescesse 1% 
em comparação ao quarto tri-
mestre de 2016, a agropecuária 
estagnou, registrando variação 
nula (0%) entre abril e junho 
deste ano. Considerando o valor 
adicionado das atividades, no tri-

Governo mineiro ataca 
Dilma em recurso

se mostrou impróprio e inefi caz, 
tendo a energia aumentado o 
seu valor bem superior ao que 
havia reduzido”, argumenta o 
governo mineiro. “Onde o inte-
resse público relevante se fez 
presente?”, questiona a AGE 
para depois acrescentar que, 
ao contrário, o sistema elétrico 
“restou piorado”.

O Estado argumenta que, 
caso as concessões das três 
usinas não sejam prorrogadas, 
a empresa perderá mais de 
50% de sua capacidade de ge-
ração de energia elétrica, com 
refl exos sociais e fi nanceiros 
para a região. “Ao contrário, o 
sistema elétrico restou piorado. 
Basta verifi carmos os jornais 
da época para confi rmar essa 
assertiva” (AE).

Governador de Minas Gerais, 

Fernando Pimentel.

A
rq

ui
vo

/E
B

C

Reformas para acabar 
com privilégios

bar com os privilégios daqueles 
que ganham muito quando se 
aposenta, que prejudicam as 
contas públicas”, disse. Para 
Maia, a reforma trabalhista vai 
facilitar a geração de empregos.

Pela manhã, Rodrigo Maia, 
esteve no município de Ja-
guaré, com o governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung. 
Na cidade, eles inauguraram 
a estrada estadual que liga a 
BR-101 ao município e deram 
ordem de serviço para cons-
trução de uma barragem. As 
obras não contam com recursos 
do governo federal. Na capital, 
Vitória, se reuniu com o gover-
nador e empresários.

Mantega propõe 
acordo à Procuradoria 

para evitar prisão

e indicar pessoas que parti-
ciparam de atos ilícitos. Ele 
mantém essa perspectiva até 
o momento.

O termo de ciência e com-
promisso fi rmado com o MPF 
indica que o ex-ministro irá 
ajudar nas investigações e 
confessar erros. A estratégia 
já foi usada com investigados 
da Operação Greenfi eld, que 
tramita no mesmo juízo, para 
evitar medidas cautelares como 
o bloqueio de bens. O acordo, 
acertado com o procurador 
Ivan Marx, precisa ser homo-
logado na 10.ª Vara Federal em 
Brasília (AE).


