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“Os historiadores 
são pessoas que 
se interessam pelo 
futuro quando este 
já é passado”.
Graham Greene (1904/1991)
Escritor inglês 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,3% Pontos: 
74.538,55 Máxima de +1,36% 
: 75.332 pontos Mínima de 
-0,03% : 74.294 pontos Volu-
me: 9,86 bilhões Variação em 
2017: 23,76% Variação no mês: 
5,23% Dow Jones: +0,28% Pon-
tos: 22.118,86 Nasdaq: +0,34% 
Pontos: 6.454,28 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1271 Venda: R$ 3,1276 
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: +0,92% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1138 Venda: R$ 
3,1144 Variação: +0,95% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1430 
Venda: R$ 3,2670 Variação: 
+0,93% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,10% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.332,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +1,53%.

Cotação: R$ 3,1335 Variação: 
+0,76% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1963 Venda: US$ 1,1965 
Variação: +0,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7400 Venda: R$ 
3,7420 Variação: +0,86% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6700 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,78%.

Futuro: +0,17% Pontos: 75.120 
Máxima (pontos): 75.925 Míni-
ma (pontos): 74.580. Global 40 
Cotação: 945,374 centavos de 
dólar Variação: +0,42%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (12) que o 

governo não pretende dividir os 
temas da proposta da reforma 
da Previdência para votação. A 
intenção é votar o texto como 
foi aprovado na comissão es-
pecial da Câmara. “A princípio, 
nossa ideia é trabalhar pela 
aprovação do jeito que [o texto] 
foi aprovado pela comissão es-
pecial no relatório do deputado 
Arthur Maia [PPS-BA]”, disse 
Meirelles a jornalistas, após 
participar de cerimônia no 
Palácio do Planalto.

O relatório da reforma da 
Previdência foi aprovado em 
comissão especial da Câmara 

     

Meirelles: governo não 
cogita dividir temas da 
Previdência para votação

e aguarda votação em plená-
rio. Diante da difi culdade do 
governo para obter os votos 
necessários à aprovação da 
reforma, algumas lideranças da 
base chegaram a sugerir que os 
temas mais polêmicos fossem 
votados posteriormente.

Meirelles disse que as aten-
ções do governo agora devem 
estar voltadas para a votação 
da reforma. “Temos agora uma 
votação da maior importância, 
que é a votação da reforma da 
Previdência, e todos devemos 
estar com a atenção concen-
trada nisso, porque será de 
fato importantíssimo para a 
economia brasileira neste e nos 
próximos anos”, afi rmou.

Sobre o Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(Pert), conhecido como Refi s, 
Meirelles disse que as nego-
ciações em torno do tema vão 
andando bem. “Esperamos 
que, logo, tenhamos em mãos a 
proposta da comissão que está 
trabalhando nesse assunto, vi-
sando chegar a uma alternativa 
equilibrada para o Refi s”.

Por meio de nova medida 
provisória, o governo estendeu 
de 31 de agosto para 29 de 
setembro o prazo para adesão 
ao programa. O Palácio do Pla-
nalto tem negociado um texto 
alternativo com menos bene-
fícios aos devedores. Segundo 
o projeto de lei de conversão 

Segundo Meirelles, a intenção é votar o texto como foi aprovado na comissão

especial da Câmara.

do deputado Newton Cardoso 
Jr (PMDB-MG), os descontos, 
que no texto original enviado 
pelo governo giravam em torno 
de 25% a 90%, passam a ser de 

85% a 99% quanto a multas, 
juros de mora, encargos legais 
e honorários advocatícios.

O relatório de Newton Cardoso 
já foi aprovado na comissão espe-

cial mista que analisou o texto 
enviado pelo governo. No entan-
to, a proposta ainda precisa ser 
votado pelo plenário da Câmara 
e também pelo Senado (ABr).

A safra brasileira de cereais, 
leguminosas e oleaginosas deve 
fechar 2017 com um crescimen-
to de 30,4% em relação ao ano 
passado. Segundo a estima-
tiva de agosto deste ano, do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulgado 
ontem (12) pelo IBGE, o ano 
deve ser encerrado com uma 
safra de grãos de 240,9 milhões 
de toneladas.

Com alta esperada de 19,6% 
em relação a 2016, a produção 
de soja deve ter safra recorde de 
115 milhões de toneladas. Para o 
milho, que deverá ter aumento 
de 54,7% na produção, também 
é esperado  resultado recorde, 
de 98,4 milhões de toneladas.

É estimada ainda alta na pro-

dução do arroz (16,2%). Vinte 
dos 26 produtos pesquisados de-
vem ter crescimento, entre eles 
o café canephora (33,3%), as 
três safras de feijão (40%, 26,9% 
e 7,2%, respectivamente), a 
laranja (6,9%), o algodão her-
báceo (10,5%), a cebola (7,8%), 
cana-de-açúcar (1,3%) e as três 
safras de batata-inglesa (5,1%, 
7,2% e 2,8%). Entre os seis 
produtos com queda estimada 
na produção aparecem o trigo 
(-18,8%), café arábica (-13,1%) 
e a mandioca (-12,6%).

O IBGE estima aumento de 
7% na área colhida, em relação 
a 2016. O total deve chegar a 
61,1 milhões de hectares, área 
0,05% inferior à estimativa de 
julho (ABr).

O ano deve ser encerrado com uma safra de grãos de

240,9 milhões de toneladas.

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, disse 
ontem (12) que a qualidade 
e a quantidade, inéditas, de 
investigações feitas nos últimos 
anos fi zeram com que só res-
tasse aos investigados tentar 
“desconstruir e desacreditar” 
aqueles a quem cabe combater 
a corrupção. “Nunca se viu, 
em toda nossa história, tantas 
investigações abertas, e tantos 
agentes públicos e privados 
investigados, processados e 
presos”, disse Janot. 

“Não há como não reconhecer 
os avanços signifi cativos obtidos 
no Brasil nos últimos anos na 
luta contra a corrupção. Não há 
mais como retroceder, embora 
haja muito ainda por se realizar”, 
acrescentou. A declaração foi 
feita durante o lançamento 
da campanha ‘Todos Juntos 
contra a Corrupção’, um dia 
após a Polícia Federal concluir 
inquérito que apresenta indícios 
da prática de crimes por parte 
do presidente Temer e demais 
integrantes do chamado “grupo 
do PMDB da Câmara”.

Janot fez algumas citações, 
em especial uma frase de Henry 
Ford: “Há mais pessoas que 
desistem do que pessoas que 
fracassam”, e acrescentou, 
“temos de lembrar disso todo 
dia e fazer saber aos nossos 
detratores que não conjugamos 

Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
disse ontem (12) que o governo 
quer concluir a privatização da 
Eletrobras ainda no primeiro 
semestre de 2018. O detalha-
mento do modelo de deses-
tatização e as condicionantes 
devem ser apresentados este 
mês. Uma dessas condicionan-
tes, segundo ele, é que parte 
dos recursos fi nanceiros das 
usinas no Rio São Francisco 
fi que para um amplo programa 
de revitalização do rio.

Coelho Filho explicou que 
o processo de recuperação da 
empresa ocorre paralelamente 
à privatização, com a venda de 
distribuidoras e ativos para dar 
liquidez às contas da empresa. 
“O tempo é curto e este é, 
por si só, um grande desafi o”, 
disse. O ministro reafi rmou 
que a Eletronuclear e a Usina 
Hidrelétrica de Itaipu fi carão 
de fora do processo, mas os 
demais ativos da Eletrobras 
serão colocados no mercado 
acionário.

A ideia é pulverizar o controle 
da empresa, abrindo o capital 
para que investidores privados 
injetem dinheiro na companhia, 
na bolsa de valores. O governo 
só venderá ações da Eletrobras 
se a entrada de investidores 
não for sufi ciente para que 
a União fi que com menos de 

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.

Provas do Revalida
Os locais onde serão realizadas as 

provas do Revalida já estão disponí-
veis para consulta na página (http://
revalida.inep.gov.br/revalida/inscri-
cao/). O exame reconhece os diplo-
mas de médicos que se formaram no 
exterior e querem atuar no Brasil, 
e é direcionado aos estrangeiros 
formados em medicina fora do Brasil 
e aos brasileiros que se graduaram 
em outro país e querem exercer a 
profi ssão em sua terra natal.

Arquivo/ABr
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São Paulo - Parte dos re-
cursos a serem obtidos na 
oferta de ações anunciada 
pelo Magazine Luiza será uti-
lizada para abrir 60 lojas este 
ano, informou a presidente do 
Conselho da rede, Luiza Traja-
no, em evento na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro 
ontem (12). “A maioria será 
localizada no Nordeste, em lu-
gares que ainda não estamos”, 
disse a empresária

O Magazine Luiza, coman-
dado pelo seu fi lho Frederico 
Trajano, possui hoje 818 lojas 
espalhadas pelo País, mas 
ainda não está no Rio de Ja-
neiro. Segundo a executiva, o 
motivo seria o medo de uma 
tia do interior de São Paulo, 
de 91 anos, fundadora do Ma-
gazine Luiza e que sempre lhe 
serviu de conselheira. “Mas 
vou trazê-la ao Rio para ela 
ver como a cidade é linda”, 
afi rmou.

José Cruz/ABr

Brasília - O ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, afi rmou durante discurso 
em evento com o presidente 
Michel Temer, sindicalistas e 
empresários ontem (12), que o 
Brasil já superou o pior da crise 
e encerrou a recessão. “Esta-
mos no momento da retomada 
e vamos voltar a crescer com 
força”, afi rmou, destacando 
que os dados hoje são consoli-
dados e que por isso “todos os 
economistas estão revisando as 
projeções de crescimento para 
cima”, completou.

Num tom bastante otimista 
no palanque do Salão Leste do 
Planalto, Dyogo afi rmou ainda 
que o momento é de geração de 
emprego e que ela está ocorren-
do não só na informalidade, mas 
também no emprego formal. 
“O crédito está voltando, mas 

Estamos no ‘momento de retomada’ 
e voltaremos a crescer forte

presidente Temer, disse que 
ele poderia ter escolhido uma 
caminho mais fácil por ter um 
mandato curto, mas que ele 
optou “pelo caminho que levará 
o País ao crescimento”.

Na mesma reunião, o minis-
tro dos Transportes, Maurício 
Quintella, disse que as par-
cerias entre o setor público e 
privado são fundamentais para 
poder ajudar o Brasil a retomar 
o crescimento. “A recessão 
impactou todos os setores, 
não poderia ser diferente no 
setor de infraestrutura”, disse, 
afi rmando que o País dormiu 
em 2014 achando que era rico 
“e acordou em 2015 vendo que 
era pobre”. E que, “nunca foi 
tão necessário para este País 
a parceria com setor privado”, 
bastando traçar prioridades 
(AE).
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precisa voltar mais”, destacou, 
confi rmando o pedido anterior 
de diversos sindicalistas que 
discursaram e cobraram mais 
liberação de recursos. “Temos 
tido reuniões semanais para 
discutir propostas de retomada 
de crédito no BNDES”, afi rmou. 

O ministro exaltou a liberação 
de recursos das contas inativas 

do FGTS e do PIS-Pasep e disse 
que são medidas que ajudam 
a estimular a economia. “A 
retomada do crescimento não 
é acaso, é resultado de ações 
corretas tomadas pelo governo 
desde o primeiro dia”, afi rmou. 
Dyogo, que também fez parte 
do governo da ex-presidente 
Dilma Rousseff, elogiou o 

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, fala durante reunião com 

representantes do setor da indústria e centrais sindicais,

no Palácio do Planalto.

Safra brasileira deve 
fechar o ano com 

crescimento de 30,4%

Janot: não há mais ‘como 
retroceder’ contra a corrupção

dois verbos: retroceder e desis-
tir no combate à corrupção”.

Sobre a campanha, Janot dis-
se que o objetivo é desenvolver 
um conjunto de estratégias pre-
ventivas que envolvam ações e 
campanhas de conscientização 
contra a corrupção; e projetos 
educacionais que levem os 
temas da ética, da cidadania, 
do enfrentamento à corrupção 
para a discussão dentro do 
âmbito familiar, escolar, em-
presarial ou público. “É preciso 
criar cultura avessa às práticas 
de corrupção; conscientizar 
a população no papel funda-
mental de organização e mobi-
lização contra esse quadro de 
patrimonialismo, fi siologismo e 
clientelismo que marca o curso 
de nossa história”, disse (ABr).

Privatização da Eletrobras até 
o primeiro semestre de 2018

50% das ações na distribuição 
fi nal da companhia. “A venda 
direta de parte das ações da 
União pode ser analisada pelo 
governo”, disse.

Com 47 usinas hidrelétricas, 
114 termelétricas, duas termo-
nucleares, 69 usinas eólicas e 
uma usina solar, a Eletrobras 
é responsável por um terço do 
total da geração de energia do 
país. Também é a maior empre-
sa de transmissão de energia, 
com quase metade das linhas 
de transmissão. De acordo com 
o ministro, a Eletrobras e a 
Petrobras são as empresas pú-
blicas do setor maiores vítimas 
da recessão e da má gestão dos 
últimos anos (ABr).

Magazine Luiza prevê abrir 
60 lojas neste ano

Luiza não quis comentar 
sobre a operação anunciada 
ao mercado, “para não atra-
palhar”, mas confi rmou que 
a família vai vender 10% das 
ações. Ela observou que a 
economia brasileira está mos-
trando sinais de melhora, com 
a queda de juros e consequen-
te crédito mais barato, o que 
ajudou no resultado do pri-
meiro semestre da empresa. 
“A gente vem de um semestre 
bom. Fomos bem até agora e 
espero que continue”, disse a 
executiva.

Mais cedo, a varejista anun-
ciou oferta restrita de inicial-
mente 24 milhões de ações 
ON, dividida em distribuição 
primária de 17 600.000 novas 
ações, e secundária, dos atu-
ais acionistas, de 6 400.000. 
A quantidade de ações pode 
ser aumentada em até 15% 
do total em lote suplementar 
(AE).


