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“Precisar de dominar os 
outros é precisar dos 
outros. O chefe é um  
dependente”.
Fernando Pessoa (1888/1935)
Poeta português

BOLSAS
O Ibovespa: +0,04% Pontos: 
76.004,15 Máxima de +0,59% 
: 76.420 pontos Mínima de 
-1,18% : 75.074 pontos Volu-
me: 12,37 bilhões Variação em 
2017: 26,2% Variação no mês: 
7,3% Dow Jones: +0,19% Pon-
tos: 22.412,59 Nasdaq: -0,08% 
Pontos: 6.456,04 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1300 Venda: R$ 3,1305 
Variação: -0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1275 Venda: R$ 
3,1281 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,12% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,05% 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$ 1.316,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,800 
Variação: -0,9%.

Cotação: R$ 3,1340 Variação: 
-0,21% - Euro (17h36)  Compra: 
US$ 1,1897   Venda: US$ 1,1898   
Variação: -0,8% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7210 Venda: R$ 
3,7230 Variação: -0,96% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6700 Ven-
da: R$ 3,8800 Variação: -0,84%.

Futuro: -0,03% Pontos: 76.475 
Máxima (pontos): 76.870 Míni-
ma (pontos): 75.955. Global 40 
Cotação: 927,483 centavos de 
dólar Variação: -0,32%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (20) que 

o Brasil saiu da  “pior reces-
são da história” e que agora 
é o momento de investir no 
país. A afirmação foi feita no 
seminário ‘Oportunidades 
de Investimentos no Bra-
sil’, promovido pelo jornal 
Financial Times, em Nova 
York. “Agora é o momento 
que a economia vai começar 
a crescer, mas os preços 
ainda não refletem essa 
retomada”, disse o ministro. 

Meirelles destacou a apro-
vação da reforma trabalhis-

     

Em Nova York, Meirelles 
diz que recessão acabou e 
é hora de investir no Brasil

ta, o estabelecimento de um 
teto para os gastos públicos 
e a proposta de uma taxa de 
juros do BNDES mais ali-
nhada com o mercado como 
fatores que melhoraram a 
situação do país. Além disso, 
segundo ele, o governo está 
empenhado em aprovar a 
reforma da Previdência. “Os 
agentes econômicos estão 
confiantes que estamos no 
trilho certo e a economia vai 
continuar crescendo”, disse.

Perguntado sobre um ví-
deo nas redes sociais em 
que aparece pedindo oração 
a pastores pela geração de 

emprego e pela economia, 
o ministro respondeu que é 
preciso “juntar todo o apoio” 
da sociedade. “Evidentemen-
te, eu falo muito para homens 
de negócios, banqueiros e 
investidores. Estou sempre 
falando com esses grupos. 
Decidi  que também era 
um momento de falar com 
outras partes da sociedade 
também”, disse.

Mais cedo, o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, 
disse, também em Nova York, 
que o crescimento econômico 
no Brasil está em recupera-
ção gradual, depois de dois 

“Os agentes econômicos estão confi antes que estamos no trilho certo e a economia

vai continuar crescendo”, disse Meirelles.

anos em recessão. Goldfa-
jn afirmou que o impulso 
para a recuperação veio do 
crescimento do consumo, 
estimulado pelos ganhos de 

renda com a “forte desinfla-
ção”. “O próximo passo para 
um crescimento sustentável 
e equilibrado virá de novos 
investimentos”, disse.

Em agosto, o governo federal 
anunciou concessões de aero-
portos, rodovias e terminais 
portuários e privatizações, 
como da Casa da Moeda (ABr).

A arrecadação total das 
receitas federais somou R$ 
104,206 bilhões em agosto, 
com aumento de 10,78% em 
relação a agosto do ano passa-
do, descontada a infl ação pelo 
IPCA. Nos oito primeiros meses 
do ano, a arrecadação federal 
acumula R$ 862,739 bilhões, 
1,73% a mais que a do mesmo 
período de 2016.  

No acumulado do ano até o 
mês passado, a arrecadação 
dos valores administrados pela 
Receita somou R$ 837,872 
bilhões, com acréscimo de 
0,81%. No caso das receitas ad-
ministradas por outros órgãos 
(principalmente royalties do 
petróleo), houve crescimento 
de 18,68% em agosto e de 
2,88% no acumulado do ano 
até o mês passado. 

Chefe do Centro de Estudos 

Tributários da Receita, 

Claudemir Malaquias.

Milhares de pessoas acom-
panharam ontem (20) as 
comemorações do tradicional 
Desfi le Farroupilha, que cele-
bra as tradições e costumes da 
cultura gaúcha. Ontem, 20 de 
setembro, os gaúchos lembra-
ram a Revolução Farroupilha, 
guerra separatista contra o 
Brasil Império que começou em 
1835 e durou dez anos. O desfi le 
foi de manhã na Av. Edvaldo 
Pereira Paiva, às margens do 
Rio Guaíba. 

Parte signifi cativa do público 
presente estava pilchada, ou 
seja, caracterizada com as rou-
pas típicas da cultura gaúcha: 
os homens de camisa, lenço, 
bombacha e bota, e as mulheres 
com longos vestidos de prenda. 
Gaúchos e prendas se apresen-
taram caracterizados, a maioria 
a cavalo ou na carroceria de car-
retas rurais. Tropas e cavalarias 
da Brigada Militar gaúcha e de 
outros órgãos de segurança pú-
blica também desfi laram (ABr).

Usando trajes típicos, cavaleiros festejam

‘Dia Farroupilha’ em Porto Alegre.

Carteira de 
radialista como 
prova de identidade

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara (CCJ) 
aprovou proposta que admite 
a carteira de radialista como 
prova de identidade em todo 
o território nacional. Ela deve 
ser emitida pelo sindicato da 
categoria ou, onde não hou-
ver sindicato, por federação 
devidamente credenciada e 
registrada junto ao Ministério 
do Trabalho. Para ter validade, 
o documento deverá seguir 
modelo padrão e conter dados 
pessoais, fotografi a, número de 
série, entre outros elementos. 

O radialista não sindicalizado 
poderá ter carteira de radialista, 
desde que seja habilitado e re-
gistrado perante o órgão regio-
nal do Ministério do Trabalho.O 
texto aprovado foi consolidado 
pelo relator, deputado Sandro 
Alex (PSD-PR), com base no 
projeto do deputado Andre 
Moura (PSC-SE). Sandro lem-
brou que hoje (21), é tradicio-
nalmente comemorado o ‘Dia 
do Radialista’, e comemorou a 
aprovação como homenagem 
à categoria. Como foi aprovada 
pela CCJ em caráter conclusivo, 
a proposta seguirá para análise 
do Senado (Ag.Câmara).
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Daniel Isaia/ABr

José Cruz/ABr

O secretário de Acompanha-
mento Econômico do Minis-
tério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, afi rmou ontem (20) 
que, sem reforma da Previdên-
cia, não há como cumprir a meta 
do teto de gastos. Mansueto, 
ao participar de audiência pú-
blica na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado para 
discutir a situação fi scal do país, 
disse também que, mesmo com 
a implementação das medidas 
do ajuste fi scal, o país levará de 
cinco a seis anos para equilibrar 
as contas públicas e voltar a 
apresentar superávit.

“No melhor cenário, o país vai 
deixar de ter défi cit em 2021. A 
nossa dívida pública, que já é 
alta, vai crescer. Estamos falan-
do de um ajuste [fi scal] gradual. 
Ninguém está falando em trans-
formar défi cit em superávit em 
dois anos. Vai levar cinco, seis 
anos”, declarou. Segundo Man-
sueto, apesar da perspectiva de 
que os resultados só apareçam 
no médio prazo, seria sufi ciente 
para as agências de classifi cação 
de risco, que guiam as decisões 
de investimento, constatar que 
o país está no caminho para o 
reequilíbrio.

Secretário de 

Acompanhamento Econômico, 

Mansueto de Almeida.
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Em discurso para investi-
dores, ontem (20), em Nova 
York, o presidente Michel Temer 
disse que o Brasil passa por um 
momento de “transformações 
modernizadoras” com reformas 
e maior abertura ao mundo. Te-
mer destacou que o governo tem 
promovido reformas em favor 
da produtividade da economia 
brasileira e que o Brasil é um 
destino seguro para negócio. 

Temer destacou o pacote de 
concessões e privatizações lan-
çado pelo governo e disse que as 
perspectivas de investimentos 
são animadoras, sobretudo na 
área de infraestrutura. “Cuida-
mos de consolidar um ambiente 
de negócios de maior racio-
nalidade e maior segurança 
jurídica”. Disse aos investidores 
que o Brasil é um destino se-
guro para fazer negócios, com 
instituições sólidas e parceiros 
confi áveis. E acrescentou que o 
país é, historicamente, um es-
paço de estabilidade, distante 
dos focos de tensão geopolítica 

e com uma sociedade plural e 
marcada pela tolerância. 

Segundo Temer, o governo 
continuará a levar a cabo a 
agenda de reformas e citou as 
da Previdência e a trabalhista. 
A da Previdência é necessária 
para garantir o equilíbrio das 
contas públicas e o pagamento 
dos aposentados. Em relação à 
reforma trabalhista, disse que 
com a modernização, a legislação 
está em sintonia com a realidade 
do século XXI. Temer disse ainda 
que um dos maiores desafi os do 
governo tem sido devolver ao 
Brasil o rumo da responsabili-
dade e do crescimento.

“Quando assumimos o gover-
no, há menos de um ano e meio, 
enfrentávamos a maior crise 
econômica de nossa história. 
O diagnóstico era claro: a crise 
tinha natureza sobretudo fi scal. 
Daí nosso empenho, desde a 
primeira hora, em conceber 
uma agenda de reformas que 
fosse à raiz desse problema”, 
disse (ABr).

Temer na cerimônia de encerramento do Seminário de 

Oportunidades de Investimento no Brasil.

Beto Barata/PR

PMDB e as eleições 
de 2018

São Paulo - O presidente Mi-
chel Temer disse ontem (20), 
que possivelmente o seu partido, 
o PMDB, terá um candidato nas 
eleições do ano que vem e salien-
tou que, embora o ex-presidente 
Lula esteja bem posicionado 
nas pesquisas e tenha feito um 
governo voltado aos mais pobres, 
a população quer resultados.

O peemedebista evitou res-
ponder como vai se posicionar na 
disputa pelo Palácio do Planalto 
em 2018, mas lembrou que, nos 
15 anos em que foi presidente 
do partido, aceitou muitas vezes 
se reeleger a contragosto no 
comando do PMDB para evitar 
uma divisão no partido. Durante 
entrevista à agência de notícias 
Reuters, Temer comentou que 
Lula tem uma aceitação mais do 
que razoável. 

Porém, frisou que o povo quer 
ver resultados, ao ser questiona-
do se uma vitória da esquerda 
no ano que vem poderia colocar 
em risco a agenda de reformas. 
Ao lembrar do protesto que 
recebeu quando deixava, mais 
cedo, um seminário promovido 
pelo Financial Times, Temer co-
mentou que o Planalto enfrenta 
uma oposição organizada no 
Brasil e criticou a visão de que 
“se não está no governo, tem que 
destruir” (AE).

Mariz diz 
esperar 
que PGR 
seja menos 
‘midiática’

Brasília - O advogado do pre-
sidente Michel Temer, Antonio 
Claudio Mariz, afi rmou ontem 
(20), na chegada ao STF, que 
acredita que a mudança no co-
mando da Procuradoria-Geral 
da república, com a saída de 
Rodrigo Janot e a chegada de 
Raquel Dodge, vai colocar o 
Ministério Público “nos trilhos”. 
A expressão é uma das usadas 
pelo governo federal como 
slogan para tentar destacar a 
recuperação econômica.

Para Mariz, fi cou claro que 
havia “excessos” na conduta 
de Janot. “As razões do excesso 
eu não sei, houve sim. Denun-
ciamos excessos e espero que 
agora haja o cumprimento dos 
deveres do MP de forma mais 
comedida, menos midiática 
e que efetivamente auxilie a 
justiça a aplicar o direito”, dis-
se. Mariz afi rmou ainda que o 
Ministério Público não “é justo 
ou injusto”, pois ele não tem o 
papel de aplicar a Justiça.

“Espero que o MP entre nos 
trilhos, volte aos seus trilhos. 
(O MP) Representa o fi scal do 
cumprimento da lei e vai atrás 
do justo. E quem julga é o juiz 
de direito num tripé entre de-
fesa, MP, que acusa, e o juiz”, 
explicou. “São os trilhos que 
devem ser seguidos para que 
haja distribuição de justiça” 
(AE).

Fed mantém juros
O Federal Reserve, banco cen-

tral dos Estados Unidos, anunciou 
ontem (20), que manteve a taxa 
de juros de referência entre 1% e 
1,25%. Sinalizou contudo para uma 
nova elevação dos juros ainda este 
ano e disse que iniciará em outubro 
a redução gradual de sua carteira 
de treasuries (títulos públicos do 
governo americano) de US$ 4,5 
trilhões, adquirida após a crise 
fi nanceira de 2008.

Arrecadação cresceu 10,78% em 
agosto e chegou a R$ 104,2 bilhões

atividade econômica. O chefe 
do Centro de Estudos Tribu-
tários da Receita, Claudemir 
Malaquias, também citou como 
fator que ajudou a aumentar a 
arrecadação a atuação do órgão 
na fi scalização do pagamento 
de tributos.

Em agosto, a arrecadação 
com programas de regularização 
tributária chegou a R$ 3,017 bi-
lhões. O recolhimento de IRPJ/
CSLL chegou a R$ 11,498 bilhões, 
com aumento de 15,37%. E a 
expansão da arrecadação com as 
alíquotas aumentadas da Cofi ns e 
do PIS sobre combustíveis fi cou 
em R$ 1,851 bilhão, com aumento 
de 72,71% em relação a agosto de 
2016. Malaquias destacou que, 
desconsiderados esses fatores, 
mesmo assim a arrecadação teria 
crescido 5,57%, em agosto (ABr).

Também houve influência 
do Programa Especial de Re-
gularização Tributária (Pert), 
que regulariza dívidas de con-
tribuintes com a União e cujo 
prazo de adesão começou em 
agosto, além do aumento de 
alíquotas sobre a gasolina e 
o diesel e do crescimento da 

Desfi le Farroupilha: tradições 
e costumes gaúchos

Temer: Brasil é um destino 
seguro para negócios

Sem reforma não há como 
cumprir teto de gastos

“As agências de risco que-
rem olhar, para ver quando a 
dívida vai parar de crescer e 
começar a cair”, destacou. O 
secretário atribuiu o cresci-
mento da dívida, em parte, a 
decisões de política econômica 
dos governos anteriores e citou 
como exemplo os empréstimos 
do Tesouro a bancos públicos. 
Segundo dados apresentados 
por Mansueto, de 2001 a 2007, 
a média desses empréstimos 
correspondeu a 0,9% do PIB. 
De 2007 ao fi nal de 2015, a 
proporção atingiu 9,5% do PIB, 
ressaltou (ABr).


