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“A imaginação é 
mais importante que 
a ciência, porque a 
ciência é limitada, 
ao passo que a 
imaginação abrange o 
mundo inteiro”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +0,31% Pontos: 
75.990,40 Máxima de +0,85% 
: 76.404 pontos Mínima de 
-0,18% : 75.621 pontos Volu-
me: 14,54 bilhões Variação em 
2017: 26,17% Variação no mês: 
7,28% Dow Jones: +0,28% Pon-
tos: 22.331,35 Nasdaq: +0,1% 
Pontos: 6.454,64 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1333 Venda: R$ 3,1338 
Variação: +0,66% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: +0,61% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1233 Venda: R$ 
3,1239 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,2700 Variação: 
+0,62% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,06% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.310,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
+0,69% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1956   Venda: US$ 1,1956   
Variação: +0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7430 Venda: R$ 
3,7450 Variação: +0,62% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6730 Ven-
da: R$ 3,8970 Variação: +0,62%.

Futuro: +0,24% Pontos: 76.540 
Máxima (pontos): 76.915 Míni-
ma (pontos): 76.055. Global 40 
Cotação: 927,335 centavos de 
dólar Variação: +0,04%.

Raquel Dodge assumiu 
a Procuradoria-Geral 
da República e a pre-

sidência do Conselho Na-
cional do Ministério Público 
ontem (18), em solenidade 
na Procuradoria. O termo de 
possse foi assinado por ela e 
pelo presidente Michel Te-
mer. O ex-procurador-geral, 
Rodrigo Janot não participa 
da cerimônia.

Em seu discurso de posse, 
Dodge disse que o MP tem 
“o dever de cobrar dos que 
gerenciam o gasto público 
que o façam de modo honesto, 
efi ciente e probo, ao ponto 
de restabelecer a confi ança 

     

Raquel Dodge assume a 
PGR e diz que ninguém está 
acima nem abaixo da lei

das pessoas nas instituições 
de governança”.

Sobre este assunto, ela citou 
uma fala do papa Francisco, 
na qual o pontífi ce ensina que 
“a corrupção não é um ato, 
mas uma condição, um estado 
pessoal e social, no qual a pes-
soa se habitua a viver”, disse. 
“O corrupto está tão fechado 
e satisfeito em alimentar a 
sua autosufi ciência que não 
se deixa questionar por nada 
nem por ninguém. Passa a 
vida buscando os atalhos do 
oportunismo, ao preço de sua 
própria dignidade e da dignida-
de dos outros. A corrupção faz 
perder o pudor que protege a 

verdade, a bondade e a beleza”, 
acrescentou.

A nova procuradora-geral 
também indicou que o MP deve 
trabalhar para todos igualmen-
te, destacando que o MP tem 
o dever de desempenhar bem 
todas suas funções, uma vez 
que elas são necessárias para 
muitos brasileiros. “A situação 
continua difícil pois [os brasilei-
ros] estão expostos à violência e 
à insegurança pública, recebem 
serviços públicos precários, 
pagam impostos elevados, en-
contram obstáculos no acesso 
à Justiça, sofrem os efeitos da 
corrupção, têm dificuldade 
de se auto-organizar, mas 

O presidente Michel Temer e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, durante

cerimônia de posse da nova procuradora-geral da república.

ainda almejam um futuro de 
prosperidade e paz social”. 
Segundo Dodge, não têm fal-
tado meios orçamentários nem 

instrumentos jurídicos para 
que o MP cumpra seu papel 
constitucional. 

Membro do Ministério Público 

Federal desde 1987, Raquel 
Dodge é primeira mulher a 
exercer o cargo de procurado-
ra-geral da República (ABr).

Após dar posse, ontem 
(18), à procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, o 
presidente Michel Temer re-
afi rmou que o desrespeito às 
leis e à Constituição confi guram 
abuso de autoridade. Temer 
ainda destacou a importância 
da harmonia entre os poderes e 
disse que, embora apenas três 
poderes estejam nominados na 
Constituição, não há dúvidas de 
que o Ministério Público tem, 
igualmente, todas as caracterís-
ticas de um poder de Estado.

“Foi um prazer extraordiná-
rio que a ouvi dizer, em outras 
palavras, que a autoridade su-
prema não está nas autoridades 
constituídas, mas está na lei, ou 
seja, toda vez que há ultrapasse 
dos limites da Constituição, ou 
dos limites da lei, verifi ca-se o 
abuso de autoridade”, disse Te-
mer comentando o discurso da 
procuradora-geral, que desta-
cou a importância e autoridade 
da Constituição de 1988.

Temer também falou sobre a 
importância da harmonia entre 
os poderes, ao comentar o dis-
curso da procuradora recém-
-empossada. “Não é sem razão 
que a ouvi dizer, solenemente, 
da necessidade da harmonia 

Temer na cerimônia de posse 

da nova procuradora-geral da 

república, Raquel Dodge.

Dados do PIB mostram 
‘fi m’ da recessão

O crescimento de 0,6% do 
PIB no trimestre encerrado 
em julho, na comparação com 
o trimestre encerrado em abril, 
e outros dados calculados 
pelo Monitor do PIB, da FGV, 
mostram que a recessão eco-
nômica do país chegou ao fi m.  
A avaliação é do coordenador 
do estudo, Claudio Considera. 
Segundo os dados da pesquisa, 
divulgada ontem (18), a alta do 
PIB chegou a 1,1% na compa-
ração com julho de 2016.

“O Monitor do PIB mostra 
mais um mês na direção positi-
va. Eu destaco os desempenhos 
da agropecuária, da extrativa 
mineral e da própria indústria 
da transformação, que teve 
o primeiro resultado positivo 
desde março de 2014”, disse 
Considera. Por outro lado, no 
entanto, há resultados nega-
tivos, como a queda de 4,5% 
na formação bruta de capital 
fi xo, isto é, os investimentos, 
na comparação do trimestre 
encerrado em julho deste ano 
com o mesmo período do ano 
passado (ABr).

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(18) que é preciso aprovar a 
reforma da Previdência para 
que o país possa iniciar um 
novo capítulo com equilíbrio 
fi scal e estabilidade econômi-
ca, de forma a seguir a rota de 
crescimento sustentável nos 
próximos anos. Meirelles disse 
ainda que seria prejudicial co-
meçar 2018 com a aprovação 
da reforma pendente.

“O país tem o direito e a ex-
pectativa de que a reforma da 
Previdência seja votada agora e 
seja aprovado nos seus pontos 
fundamentais para que entre-
mos num novo capítulo, um 
capítulo com equilíbrio fi scal, 
com estabilidade econômica 
e que possa garantir ao país 
uma rota de crescimento sus-
tentável nos próximos anos”, 
disse o ministro da Fazenda a 
jornalistas após a cerimônia de 
posse da procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge.

Sobre a possibilidade de a 
nova denúncia apresentada 
pelo Ministério Público ao Su-
premo Tribunal Federal, contra 

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.

O presidente do TSE e 
ministro do STF, Gilmar Men-
des, afi rmou ontem (18) que 
a nova procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
deve reexaminar processos em 
andamento, como a denúncia 
de organização criminosa e 
obstrução da Justiça contra o 
presidente Michel Temer. 

“Certamente, haverá revi-
sões. Não vou dar opinião sobre 
isso. Certamente, a procurado-
ra-geral vai fazer uma reanálise 
de todos os procedimentos 
que estão à sua disposição, de 
maneira natural ou provocada, 
para evitar erros e equívocos 
que estavam se acumulando”, 
disse o ministro, após doar R$ 
30 mil à instituição brasiliense 
de atendimento infantil Casa 
da Mãe Preta.

Gilmar Mendes, que assistiu 
à posse de Raquel, revelou ter 
fi cado “deveras impressiona-
do” com o discurso da nova 
procuradora. No discurso, 
além de assegurar o empenho 
com agendas como a de defesa 
dos direitos humanos, Raquel 
“enfatizou que investigações 
têm que ser feitas dentro dos 
devidos marcos legais, do de-
vido processo legal.”

Presidente do TSE, Gilmar 

Mendes.

Marcelo Camargo/ABr
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O chanceler Aloysio Nunes 
deve abordar a crise em Myan-
mar contra a minoria muçulmana 
rohingya durante os encontros 
da Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, nesta semana, em Nova 
York. Participando do 30º Con-
gresso Internacional Islâmico em 
São Paulo na última sexta-feira 
(15), o deputado federal Antônio 
Gourlat disse ter conversado 
com Nunes sobre a situação 
dos rohingyas e garantiu que o 
ministro das Relações Exteriores 
abordará o tema em NY. 

Consultado, o Itamaraty con-
fi rmou que “este é um tema da 
agenda atual”, mas não garantiu 
com quem ou quando Nunes 
o abordará. “É um tema que 
está na agenda, que está sendo 
discutido dentro do Itamary e 
pode ser que caiba uma nota de 
pronunciamento sobre isso no 
futuro. Mas não temos como di-
zer se será discutido, por quem e 
com quem”, afi rmou a assessoria 
de imprensa do Ministério das 
Relações Exteriores. 

As Nações Unidas denuncia-

Nações Unidas denunciaram uma perseguição

contra os rohingyas.
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O governo da Arábia Saudi-
ta proibiu todos os cidadãos 
de celebrarem aniversários 
no país, informou a imprensa 
local, citando fontes ofi ciais, 
ontem (18). De acordo com a 
mídia, o anúncio foi realizado 
pelo conselheiro e membro da 
mais alta instituição religiosa 
da Arábia Saudita, Abdullah 
Al-Mutlaq. A proibição, que 
visa evitar despesas desneces-
sárias, também é válida para 
festas de aniversários infantis.

“As pessoas não têm muito 
dinheiro para gastar neste tipo 
de coisa”, disse o religioso, 
ressaltando que essas “coisas 
não trazem nenhum benefício e 
o Islamismo não as promove, o 
que pode levar as famílias à po-
breza”. A fatwa, espécie de de-
creto religioso, gerou diversos 
comentários nas redes sociais. 
Algumas pessoas criticaram 
duramente as autoridades 
da Arábia Saudita. A medida 
pareceu, para muitos como 
exagerada e desnecessária. No 
entanto, a emissão de fatwas 
semelhantes a essas é comum 
em países islâmicos.
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Vagas no Fies
O MEC abriu inscrições para 35 

mil vagas remanescentes do Fies 
referentes ao segundo semestre de 
2017. Os prazos variam conforme 
a modalidade em que o estudante 
se encaixa. Poderão concorrer 
aqueles que tenham participado 
de alguma edição do Enem desde 
2010, obtido nota mínima de 450 
pontos nas provas e tirado mais do 
que zero na redação. Inscrições: 
(http://fi esselecao.mec.gov.br/).

Aloysio Nunes deve discutir 
crise em Myanmar na ONU

ram na semana passada uma 
“limpeza étnica” em Myanmar, 
com mais de 370 mil muçulma-
nos rohingyas fugindo do país, 
em meio a uma perseguição do 
Exército. Até o momento, o 
Itamaraty não se pronunciou 
sobre a crise. O presidente Mi-
chel Temer embarcou para os 
Estados Unidos para participar 
da Assembleia-Geral da ONU. 

Como manda a tradição, o chefe 
de Estado brasileiro fará o dis-
curso de abertura do evento.

Um dos temas que devem 
dominar as reuniões das au-
toridades brasileiras é a crise 
política na Venezuela. Outro 
assunto que predominará na 
Assembleia-Geral da ONU é o 
programa militar e nuclear da 
Coreia do Norte (ANSA).

Temer destaca a harmonia 
entre os Poderes

entre os poderes e nesse capí-
tulo entra o Ministério Público”. 
E completou: “as característi-
cas do Ministério Público são 
as mesmas dos demais poderes 
de Estado”.

O presidente elogiou o históri-
co profi ssional de Raquel Dodge 
e destacou que ela é a primeira 
mulher a assumir o cargo de 
chefi a do Ministério Público. 

Durante o discurso, Temer 
valorizou também o trabalho da 
instituição e dos que ocuparam 
o cargo ao longo da história do 
Ministério Público (ABr).Raquel ‘deve reexaminar’ 

processos em andamento

Gilmar Mendes afi rmou ainda 
que considera o mandato de 
Janot inefi ciente. “Eu tenho 
a impressão de que, ao fi m 
e ao cabo, tivemos muitos 
tumultos, muitos desacertos. 
Os episódios últimos, envol-
vendo a delação da JBS, creio 
que mostram bem isso, umas 
certas - vamos chamar assim 
- trapalhadas, umas certas 
perplexidades, que resultaram 
em ineficiência do próprio 
trabalho da PGR”, afi rmou o 
ministro (ABr).

Arábia Saudita proíbe festas 
de aniversários no país

O islamismo é uma religião re-
gida pelo Alcorão, livro sagrado 
que contém textos revelados 
ao profeta Maomé, e que tem 
Alá como Deus. A proibição 
saudita às festas de aniversário 
segue a interpretação rígida do 
Islã seguida pela conservadora 
seita Wahhabi e implemen-
tada no país. Todas as festas 
cristãs, e até mesmo algumas 
muçulmanas, são proibidas pois 
são consideradas costumes 
estrangeiros não sancionados 
pelos sauditas. Apenas as fes-
tas muçulmanas de Eid al-Fitr, 
que marcam o fi nal do Ramadã, 
e Eid al-Adha, que conclui a 
peregrinação anual à Meca, são 
permitidas no país (ANSA).

É prejudicial começar 
2018 com reforma 

previdenciária pendente

o presidente Michel Temer, 
atrapalhar o andamento da 
reforma, Meirelles disse espe-
rar que “ tudo seja mantido e 
votado no seu devido tempo”. 
“Os parlamentares estão cons-
cientes disso. O Brasil precisa 
deixar esse capítulo para trás; 
não podemos continuar discu-
tindo a reforma da Previdência, 
porque se ela não for feita ago-
ra, terá que ser feita no futuro 
próximo”, disse Meirelles.

O relatório da reforma da 
Previdência já foi aprovado em 
comissão especial da Câmara e 
aguarda votação em plenário 
(ABr).


