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“Quando alguém 
compreende que 
é contrário à sua 
dignidade de homem 
obedecer a leis injustas, 
nenhuma tirania pode 
escravizá-lo”.
Mahatma Gandhi (1869/1948)
Líder pacifi sta indiano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,02% Pontos: 
75.974,18 Máxima de +0,11% 
: 76.071 pontos Mínima de 
-0,91% : 75.300 pontos Volu-
me: 8,35 bilhões Variação em 
2017: 26,15% Variação no mês: 
7,26% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 22.370,80 Nasdaq: +0,1% 
Pontos: 6.461,32 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1340 Venda: R$ 3,1345 
Variação: +0,02% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1317 Venda: R$ 
3,1323 Variação: +0,27% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2770 Variação: 
+0,21% - 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$ 1.310,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,990 
Variação: -0,01%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
-0,1% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1993 Venda: US$ 1,1993 
Variação: +0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7570 Venda: R$ 
3,7590 Variação: +0,37% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6870 Ven-
da: R$ 3,9130 Variação: +0,41%.

Futuro: +0,03% Pontos: 76.470 
Máxima (pontos): 76.760 Míni-
ma (pontos): 75.725. Global 40 
Cotação: 930,445 centavos de 
dólar Variação: +0,34%.

Na ONU, tocando em 
temas como armas 
nucleares, terrorismo, 

crise imigratória e mudanças 
climáticas, o presidente Mi-
chel Temer fez ontem (19) 
o discurso de abertura da 
72ª Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, em Nova 
York, e pediu uma reforma 
do organismo e do Conselho 
de Segurança.  

Temer foi o primeiro chefe 
de Estado e de Governo a 
subir ao palanque, mantendo 
uma tradição da ONU desde 
1947 de ter o Brasil como o 
país responsável pela aber-
tura dos trabalhos. 

Em seu discurso, exaltou 
os pilares da democracia bra-

     

Na ONU, Temer pede reforma 
do Conselho de Segurança e 
toca em assuntos sensíveis

sileira e fortaleceu a imagem 
do país como um candidato 
importante a assumir postos 
de interlocução na ONU e no 
Conselho de Segurança. “Sus-
tentamos, ao lado de tantos 
outros países, o imperativo 
de reformar as Nações Uni-
das. É necessário reformar o 
Conselho de Segurança para 
enfrentar os desafi os do século 
XXI”, disse.

O brasileiro citou os compro-
missos do Brasil em promover 
a democracia, o diálogo diplo-
mático e o desenvolvimento 
sustentável. “O desmatamento 
é questão que nos preocupa, 
especialmente na Amazônia. 
Temos concentrado atenção 
e recursos”, comentou. Temer 

também exigiu que as potên-
cias nucleares assumam mais 
responsabilidades e assinem 
o acordo de não-proliferação. 
“Possuindo a tecnologia nu-
clear, o Brasil abriu mão de 
possuir armas nucleares”, 
comentou. Referindo-se às 
ameaças e testes nucleares a 
Coreia do Norte, Temer disse 
que “o Brasil condena veemen-
temente esses atos.

Abordando temas da agenda 
internacional, também defen-
deu no palanque a solução de 
dois Estados para o confl ito 
entre Israel e Palestina. Sobre 
a crise na Síria, defendeu uma 
solução “política” e um meca-
nismo integrado de prevenção 
de confl itos. Condenando dire-

Presidente Michel Temer faz o discurso de abertura da 72ª Assembleia Geral

da Organização das Nações Unidas (ONU).

tamente os atentados terroris-
tas pelo mundo e o surgimento 
de organizações extremistas, o 
presidente brasileiro chamou 
os atos de “violência covarde” 
do terrorismo. 

Temer também prometeu que 
o Brasil atuará cada vez mais 
na prevenção e no combate 
de crimes de fronteira, mas 
que não fechará as portas para 
imigrantes e refugiados. “Mas a 

situação dos direitos humanos 
na Venezuela, lamentavelmen-
te, continua a se deteriorar. 
Não há mais espaço para 
alternativas à democracia”, 
disse Temer (ANSA). 

O presidente Donald Trump 
disse ontem (19), em seu pri-
meiro discurso na Assembleia 
Geral da ONU, que se o regime 
de Pynongang não desistir de 
seu programa nuclear os Es-
tados Unidos não terão outra 
escolha a não ser “destruir 
totalmente a Coreia do Norte. 
Temos paciência, mas não 
temos outra opção”, afi rmou.

Trump chamou o regime de 
Kim Jong-Un de “depravado 
e responsável pela morte, 
opressão, tortura e prisão de 
muitos cidadãos do país”. E 
afi rmou que a busca da Coreia 
do Norte por armamento nucle-
ar é irresponsável e ameaça o 
mundo inteiro com uma perda 
“impensável da vida humana”.  

“Estamos dispostos e pre-
parados para  tomar uma ação 
militar, mas esperamos que 
isso não seja necessário”, frisou 
Trump, observado de perto pelo 
representante norte-coreano, 
que acompanhou o discurso 
na primeira fi la, por causa do 
sorteio de lugares realizado pela 
organização dos debates.

“Se os muitos justos não 

Presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump.

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

Carro na garagem
O Dia Mundial sem Carro é uma 

data celebrada nesta sexta-feira 
(22), em cidades do mundo todo. O 
objetivo é mostrar como as cidades 
seriam se não existissem carros, 
além de estimular uma refl exão 
sobre o uso dos automóveis. É 
um momento ideal para lembrar 
os governantes sobre a prioridade 
que deve ser dada à mobilidade 
urbana por bicicleta, transporte 
público e dos pedestres.

O presidente do Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf), Antônio Gustavo 
Rodrigues, disse ontem (19) 
que, apesar da evolução tecno-
lógica e das novas ferramentas 
de segurança oferecidas pelos 
bancos, ainda há enorme 
preocupação com o uso do 
dinheiro em espécie, que não é 
rastreável. Por isso, em palestra 
no 7º Congresso de Combate e 
Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo, Gustavo destacou 
que é preciso tomar medidas 
para restringir a circulação e 
proibir ou difi cultar a adoção 
de pagamentos em dinheiro.

“Isso para qualquer paga-
mento. Se você vai comprar 
um carro, uma casa, não vai 
fi car carregando mala de di-
nheiro. Para qualquer tipo de 
pagamento, não é razoável que 
uma pessoa carregue grandes 
quantidades de moeda. Em 
princípio, eu diria que devia ser 
proibido pagar em dinheiro a 
partir de R$ 30 mil. Até mesmo 

Presidente do Coaf, Antônio 

Gustavo Rodrigues.

Brasília - Mesmo com a per-
cepção generalizada sobre a 
crise política no Brasil, quase 
50% dos cidadãos brasileiros 
acreditam que a saída do 
presidente Michel Temer não 
solucionará o problema. É o 
que mostra pesquisa CNT/
MDA, divulgada ontem (19), 
pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT).

No momento em que a Câ-
mara aguarda a chegada de 
uma segunda denúncia contra o 
presidente Michel Temer, 94,3% 
dos entrevistados avaliam que 
o País passa por uma crise 
política. Desses, porém, 49,9% 
acreditam que a saída de Te-
mer não resolverá o problema, 
enquanto outros 41,2% veem 
o afastamento do presidente 
como solução para a crise.

De acordo com o levanta-
mento, 59,5% dos entrevis-
tados avaliam que a situação 

Rio - O ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, defendeu 
ontem (19), a conclusão das 
investigações dos casos de 
corrupção do País antes de “vi-
rarmos a página”. “Se virarmos 
a página antes de fatos rele-
vantes terem sido concluídos, 
analisados, não nos benefi cia-
remos das lições que a história 
pode nos trazer”, afi rmou em 
palestra na 8.ª Conseguro, feira 
do setor de seguros promovida 
pela CNseg, no Rio.

Hoje, 20, o plenário do STF 
decide se acata recurso da de-
fesa do presidente Michel Temer 
que pede suspensão da análise 
da segunda denúncia contra o 
peemedebista, até que novos 
áudios de delatores do grupo 
J&F juntados aos autos sejam 
totalmente analisados. A de-
núncia contra Temer chegou ao 
STF na quinta-feira (14), mas o 
relator, ministro Edson Fachin, 
já havia decidido que o plenário 
deve dar a última palavra.

O ministro do STF destacou 
que a corrupção que houve no 
Brasil não foi fruto de alguns 
equívocos pessoais e envolveu 
diversas esferas da sociedade, 
como a iniciativa privada e 
partidos políticos, se tornando 
um fenômeno que se irradiou a 

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.

Brasília - O presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, 
afi rmou ontem (19), ter feito 
uma apelo ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, para 
que aprove ao menos parte da 
reforma política em discussão 
no Congresso. Para que sejam 
válidas nas eleições do ano que 
vem, as alterações nas regras 
eleitorais precisam ser sancio-
nadas até outubro deste ano. ,

Segundo Eunício, o Senado 
já fez sua “lição de casa” ao 
aprovar, no ano passado, a 
criação de uma cláusula de 
barreira aos partidos e o fi m 
das coligações, que ele qua-
lifi ca como “farra partidária”.

“Conversei com vários mi-
nistros do Supremo sobre 
essa questão da cláusula de 
barreira e do fi m das coligações 
proporcionais. E o Supremo 
concorda ao menos com esse 
posicionamento dado pelo 
Congresso, de extinguir a 
farra partidária através das 
coligações, que não tem uma 
coisa nada a ver com a outra”, 
afi rmou Eunício. “Tem que ser 
extinta e eu acho que isso ajuda 
em muito a moralização da vida 
política nacional.”

A proposta que trata do fi m 
das coligações, relatada na 

Beto Barata/PR
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De acordo com o levantamento, 59,5% dos entrevistados avaliam 

que a situação política do Brasil está “fora do rumo,

mas ainda há esperança”.
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Para metade dos brasileiros, saída de 
Temer não resolverá crise política

que o governo peemedebista 
não está fazendo as reformas 
que o País precisa, contra 
13,7% que creem que essas 
pautas são as necessárias para 
o Brasil.

Nesse mesmo sentido, a pes-
quisa mostra ainda que a maioria 
dos brasileiros ouvidos acredita 
que Temer não está enfrentando 
os problemas do País. Esse é a 
percepção de 59% dos entrevis-
tados. Para outros 30,3%, Temer 
está enfrentando “apenas alguns 
problemas”, enquanto para 5,8% 
o presidente enfrenta os “prin-
cipais problemas”.

A 134.ª pesquisa CNT/MDA 
foi realizada entre os dias 13 
e 16 de setembro. Foram ou-
vidas 2.002 pessoas, em 137 
municípios de 25 unidades 
federativas, das cinco regiões. 
A margem de erro é 2,2 pontos 
porcentuais, com 95% de nível 
de confi ança (AE).

política do Brasil está “fora 
do rumo, mas ainda há espe-
rança”. Já 36,1% das pessoas 
ouvidas pensam que o cenário 
está “completamente fora do 
rumo”. Para apenas 2,3% dos 
entrevistados, a situação está 

“no caminho certo”.
A CNT/MDA ainda consultou 

os entrevistados sobre as refor-
mas colocadas em discussão na 
gestão do governo Michel Te-
mer. Segundo o resultado, 80% 
dos entrevistados acreditam 

Trump: Coreia do Norte 
“será destruída” se 

ameaças continuarem

confrontarem os poucos maus, 
então o mal triunfará”, disse 
Trump.  Ele agradeceu à China 
e à Rússia por terem votado 
a favor das sanções contra a 
Coreia do Norte no Conselho 
de Segurança da ONU. O país 
foi sancionado duas vezes em 
agosto e na semana passada pelo 
conselho, por unanimidade, por 
causa da continuidade dos seus 
testes nucleares e de ter lançado 
misseis de médio alcance para 
ameaçar o Japão (ABr).

Concluir investigações 
antes de ‘virar a página’

ponto de ser naturalizado. “Foi 
um pacto oligárquico de saque 
ao Estado, que envolveu a ini-
ciativa privada”, disse Barroso.

Apesar da gravidade do qua-
dro, Barroso afi rmou não ter se 
deixado contaminar pela onda 
de negatividade que atingiu o 
País. “Derrotamos a ditadura, 
a infl ação, a pobreza extrema. 
Não há por que achar que a cor-
rupção seja um desafi o que não 
possamos vencer. A fotografi a 
do momento brasileiro pode 
não ser particularmente inspi-
radora, mas gostaria de dizer 
que o fi lme é um fi lme bom. E 
se nós acertamos o passo vai ter 
um fi nal feliz”, afi rmou (AE).

Ao menos ‘farra’ das 
coligações tem que acabar

Câmara pela deputada Shéri-
dan (PSDB-RO), já teve seu 
texto-base aprovado no plená-
rio, mas ainda há destaques a 
serem votados. Questionado se 
vai dar tempo de o Senado con-
cluir a votação de algumas das 
propostas da reforma política, 
Eunício demonstrou otimismo. 
“Vai dar tempo sim de fazer 
uma reforma política mínima, 
mas a essencial. Temos que 
simplifi car e fazer aquilo que 
precisa ser feito. Não medirei 
esforços para que a gente 
possa aprovar”, disse (AE).

Coaf: pagamento em espécie é 
preocupante em todo o mundo

menos do que isso já é muito 
dinheiro para fi car carregando. 
Devíamos seguir o exemplo de 
outros países e ter leis proibin-
do pagamentos acima desse 
valor em dinheiro”, afi rmou.

Ele ressaltou ainda que é 
preciso haver sinergia entre 
os órgãos reguladores e os 
regulados para que a troca de 
informações contínua permita 
o combate efetivo à lavagem de 
dinheiro (ABr).


