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“É preciso coragem 
para levantar-se e 
falar, mas também é 
preciso coragem para 
sentar-se e ouvir “.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -0,28% Pontos: 
75.389,75 Máxima de +0,17% 
: 75.734 pontos Mínima de 
-0,76% : 75.029 pontos Volu-
me: 7,85 bilhões Variação em 
2017: 25,18% Variação no mês: 
6,43% Dow Jones: -0,04% Pon-
tos: 22.349,59 Nasdaq: +0,07% 
Pontos: 6.426,92 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1266 Venda: R$ 3,1271 
Variação: -0,48% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1279 Venda: R$ 
3,1285 Variação: -0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,43% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,04% 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$ 1.297,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,21% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,500 
Variação: +2,13%.

Cotação: R$ 3,1295 Variação: 
-0,4% - Euro (17h33) Compra: US$ 
1,195  Venda: US$ 1,195  Variação: 
+0,1% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,7340 Venda: R$ 3,7360 
Variação: -0,4% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,6630 Venda: R$ 
3,8870 Variação: -0,51%.

Futuro: -0,39% Pontos: 75.700 
Máxima (pontos): 76.140 Míni-
ma (pontos): 75.390. Global 40 
Cotação: 929,760 centavos de 
dólar Variação: +0,51%.

O Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região 
(TRF1), em Brasília, 

autorizou o uso de força 
policial para que as obras da 
hidrelétrica de Belo Monte, 
em construção no Pará, sejam 
paralisadas. A ordem de para-
lisação, segundo o Ministério 
Público Federal (MPF) no 
Pará, foi enviada no dia 14 
de setembro ao presidente 
da concessionária Norte 
Energia, dona da usina, e ao 
Ibama, mas até agora não foi 
cumprida.

Para o tribunal, foi constata-
da irregularidade nos projetos 
das casas oferecidas para a 
população atingida por Belo 
Monte, na região de Altamira 

     

Justiça autoriza uso de 
força policial para paralisar 
obras de Belo Monte

(PA), o que caracteriza o des-
cumprimento de uma medida 
condicionante imposta pelo 
processo de licenciamento 
ambiental. Nos ofícios enviados 
ao Ibama, à Justiça Federal e 
à Norte Energia, o desembar-
gador Antônio Souza Prudente 
determina a “imediata parali-
sação das obras de construção 
do referido empreendimento 
hidrelétrico, sob pena de multa 
pecuniária no valor de R$ 100 
mil por dia de atraso”.

Os problemas com as casas 
oferecidas aos atingidos por 
Belo Monte começaram antes 
mesmo da construção. “Em 
2012, a Norte Energia distri-
buiu milhares de folhetos em 
Altamira em que prometia três 

tipos de casas com tamanhos 
diferentes (60 m2, 69 m2 e 78 
m2) de acordo com o tamanho 
da família que fosse deslocada. 
Mas, em abril de 2013, sem dis-
cussão com a população atingi-
da, outro folheto foi distribuído 
em que a empresa avisou que 
todas as casas seriam do mes-
mo tamanho: 63 m2. O folheto 
trazia ainda a informação de 
que as casas seriam feitas em 
concreto pré-moldado, em vez 
de alvenaria como havia sido 
anunciado”, declarou o MPF, 
por meio de nota.

A Procuradoria Regional da 
República da 1ª Região afi rma 
ainda que a licença de Belo 
Monte também previa distância 
máxima de dois km entre o 

Para o tribunal, foi constatada irregularidade nos projetos das casas oferecidas para a

população atingida por Belo Monte, na região de Altamira (PA).

local de reassentamento e as 
moradias originais dos atingi-
dos, o que não foi atendido. 
“Com isso, os atingidos fi caram 
excessivamente distantes de 
locais de trabalho e estudo e 

sem opções para se locomover, 
já que a cidade de Altamira 
não tem sistema de transporte 
público. Muitos já venderam as 
casas por causa dessa condição. 
Outros tiveram que sair por 

causa da fragilidade das cons-
truções, feitas em concreto 
pré-moldado”. Procurada, a 
Norte Energia não se posicio-
nou até o fechamento desta 
matéria (AE).

São Paulo - Ao ser convi-
dado por Paulinho da Força, 
presidente do Solidariedade 
e deputado federal, para falar 
na manhã da sexta-feira (22), 
na Convenção Nacional do 
partido, o governador, Geraldo 
Alckmin, teve sua candidatura 
ao Palácio do Planalto em 2018 
reforçada pelo sindicalista. “Te-
nho a honra de passar a palavra 
ao nosso amigo e candidato a 
presidente, Geraldo Alckmin”, 
declarou Paulinho.

Alckmin teve uma participa-
ção breve, mas suas palavras 
foram muito bem recebidas 
pelos presentes no auditório do 
Palácio dos Trabalhadores, em 
São Paulo. “Se o Brasil cresceu 
e é hoje a sétima ou oitava 
maior economia do mundo, 
isso se deve à garra e à luta da 
classe trabalhadora. Não foi 
a consciên cia das elites que 
trouxe os avanços que o Brasil 
alcançou”, afi rmou o governa-
dor, que declarou compromisso 
com a causa trabalhadora. 

“O meu primeiro compromis-
so é emprego e renda; o segun-

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

São Paulo - O tema do jantar 
entre a cúpula do DEM e o 
prefeito João Doria, realizado 
na quinta-feira (21), ficou 
restrito a questões econômicas 
e de interesse nacional, disse 
na sexta-feira (22), Doria. “Foi 
um bom jantar, falamos sobre 
o País, também falamos sobre 
São Paulo, mas o principal 
ponto foi sobre a proteção da 
economia brasileira, recupera-
ção dos empregos e ordenação 
do novo crescimento do País”, 
emendou. 

O prefeito paulistano, in-
clusive, negou que tenha sido 
debatida a possibilidade de um 
desembarque do PSDB para 
concorrer à Presidência da 
República pelo DEM em 2018. 
“Não falamos sobre a eleição 
no ano que vem.” Ainda assim, 
o prefeito se demonstrou feliz 
com a declaração do presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, 
de que apoiaria a candidatura 
dele ao Palácio do Planalto. 
“Quem não fi caria feliz com 
um elogio desses?”.

A agenda de reformas da 
economia, em especial a da Pre-
vidência, voltou a ser defendida 

Presidente da CCJ, Rodrigo 

Pacheco (PMDB-MG).

Brasília - A Secretaria-Geral 
da Mesa Diretora da Câmara 
decidiu não desmembrar a 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer e seus ministros 
Eliseu Padilha e Moreira Fran-
co e encaminhar à Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) uma única solicitação 
de Instauração de Processo. 
Caberá à CCJ decidir durante 
o processo se fará o fatiamento 
da denúncia.

O envio da denúncia só acon-
tecerá nesta segunda-feira (25), 
após a leitura no plenário do pe-
dido de abertura de processo e a 
notifi cação de Temer. Ao enviar 
a denúncia à Câmara desta vez, 
o STF não estabeleceu de que 
forma deve ser feita a análise 
da denúncia em relação aos 
ministros. Técnicos da Câmara 
decidiram não questionar for-
malmente a Corte sobre como a 
Casa deve proceder em relação 
aos ministros.

Diferentemente da primeira 
denúncia, que acusava apenas 
o presidente da República do 
crime de corrupção passiva, o 
segundo pedido contra Temer 
incluiu seus principais auxilia-
res na acusação de obstrução 
de justiça e organização crimi-

Aneel: o horário de 
verão não se justifi ca

Rio - Do ponto de vista do setor 
elétrico, não se justifi ca mais a 
adoção do horário de verão, afi r-
mou na sexta-feira (22), o diretor-
-geral da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), Romeu 
Rufi no. A avaliação foi feita pelos 
diversos órgãos governamentais 
ligados ao setor elétrico, no âmbi-
to do Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico. Uma decisão, 
agora, caberá ao governo, que 
levará em conta os efeitos sobre 
outros setores, como indústria e 
comércio

“A avaliação é que, sob a 
perspectiva do setor elétrico, 
o horário de verão não se justi-
fi ca”, disse Rufi no, pouco antes 
de participar da Sessão Especial 
do Fórum Nacional, organizado 
pelo Instituto Nacional de Altos 
Estudos (Inae), no Rio. Se 
vigorar neste ano, o horário de 
verão começa em 15 de outubro 
e termina em 17 de fevereiro. 
Segundo Rufi no, a Aneel não se 
manifestará nem tomará nenhu-
ma decisão sobre o horário de 
verão, que é estabelecido por 
decreto federal (AE).

Juiz Marcelo Bretas, da 7ª 

Vara Federal Criminal do Rio.

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal no Rio, 
disse que ao fundamentar uma 
pena em casos de corrupção 
sistêmica ou generalizada, usará 
palavras duras, porque essa cor-
rupção vem sendo considerada 
crime contra a humanidade, 
“até comparado a genocídio, 
que é matar em grande escala 
pessoas que dependem do Esta-
do”. Ao falar na FGV, na capital 
fl uminense, para estudantes 
de direito, Bretas explicou que 
existe um pacto social, pelo 
qual o Estado se compromete 
a garantir uma quantidade 
“enorme” de direitos.

“E de repente, alguém que 
recebe o mandato por milhões 
de pessoas coloca em risco o 
nosso sistema político de re-
presentatividade”.

Marcelo Bretas disse que a 
corrupção sistêmica pode ser 
comparada a genocídio, esse 
tema já está sendo discutido 
no Conselho de Direitos da 
ONU, em Genebra, visando al-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse na sexta-
-feira (22) que o Congresso 
precisa avaliar “minunciosa-
mente” a possibilidade de usar 
parte dos recursos de emen-
das impositivas de bancadas 
para fi nanciar as campanhas. 
A medida está em discussão 
no Senado como uma das 
alternativas para custear as 
campanhas eleitorais sem criar 
novas despesas.

Oliveira ressaltou que os 
recursos das emendas são 
essenciais para melhoria da 
infraestrutura das pequenas 
e médias cidades do país. 
“Os recursos de emendas são 
importantes para as cidades 
menores. Normalmente, são 
esses recursos que chegam 
para construir praças, calça-
mentos, a infraestrutura das 
pequenas cidades do país”, 
afirmou Oliveira, que, no 
entanto, considera a medida 
neutra. “Do ponto de vista es-
tritamente fi scal, não aumenta 
o risco e nem o défi cit fi scal.  
A questão que é relevante é 
sobre a conveniência de se 
substituir um tipo de gasto 
por outro”.

Como alternativa à proposta 

Confi ança do consumidor
O Índice de Confi ança do Consu-

midor, da FGV, subiu 1,4 ponto em 
setembro, depois de três quedas 
consecutivas provocadas pela crise 
política de maio. O indicador atingiu 
82,3 pontos, em uma escala de 0 a 
200 pontos. A alta foi provocada 
pela melhora da expectativa dos 
consumidores em relação ao futuro. 
O Índice de Expectativas avançou 
2,2 pontos e chegou a 91,1 pontos, 
o mesmo patamar de abril.
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Corrupção é crime contra a 
humanidade, diz juiz Marcelo Bretas

cenário. O primeiro processo 
que recebeu de Curitiba, da 
Operação Lava Jato, tinha 160 
mil folhas. Se isso tivesse sido 
em papel, representaria risco 
de impunidade, comentou. Fa-
lou também da contrariedade 
que sentiu quando percebeu 
que algumas pessoas estavam 
“festejando” o fato de o pro-
cesso ter vindo para o Rio de 
Janeiro, onde entendiam que 
ele seria ”empurrado e nada 
vai acontecer”. 

Bretas contou que quem está 
“muito contente” com a Lava 
Jato no Rio é o gerente da Caixa 
localizada no prédio da Justiça, 
que “nunca imaginou que teria 
tanto dinheiro no banco. E 
não para de entrar”. Informou 
que esta semana vão entrar na 
Caixa mais de R$ 10,6 milhões. 
“E semana que vem vai ter 
mais”. Afi rmou que as pessoas 
estão avaliando que vale a pena 
resgatar o passado, parar de 
viver com medo, acertar a vida 
e poder dormir em paz (ABr).

terar competência do Tribunal 
Penal Internacional e tornar a 
corrupção um crime contra a 
humanidade. “A gente não está 
falando de pouca coisa, não”. O 
assunto não interessa apenas 
ao Brasil, observou. 

O juiz mencionou a morosi-
dade e o tempo para execução 
da pena. O processo eletrônico 
vem ajudando a mudar esse 

Alckmin exalta ‘garra’ 
da classe trabalhadora

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.
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do compromisso é emprego e 
renda; o terceiro compromisso 
é emprego e renda”, disse Al-
ckmin, arrancando aplausos da 
plateia. O governador aprovei-
tou o evento para acenar com 
uma aliança entre o PSDB e o 
Solidariedade. “Contem conos-
co, queremos ter um diálogo 
permanente com o Solidarieda-
de, para acertar mais e avançar 
mais. O momento é difícil, mas 
a esperança é a palavra” (AE).

Emendas para fi nanciar 
eleições prejudica cidades

do senador Ronaldo Caiado, de 
extinguir o horário eleitoral de 
rádio e televisão e reverter o 
dinheiro da renúncia fi scal da 
propaganda para o fundo des-
tinado a fi nanciar campanhas 
eleitorais, o líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (PMDB-
-RR), propôs que a destinação 
de 50% dos recursos de emen-
das impositivas de bancadas 
sejam usadas no fi nanciamento 
das campanhas.

A proposta tem o apoio dos 
demais integrantes da comis-
são. Se aprovado, o projeto 
acabaria com a propaganda 
partidária apenas nos anos 
ímpares, quando não ocorrem 
eleições (ABr).

CCJ da Câmara decide 
se vai fatiar denúncia

nosa. Há uma interpretação, de 
1990, do STF de que, se minis-
tros são acusados da prática de 
crime conexo ao do presidente 
da República no exercício do 
mandato, eles também precisa-
riam de autorização da Câmara 
para serem processados.

Em análise preliminar, o 
presidente da CCJ, Rodrigo 
Pacheco (PMDB-MG), avalia 
que, se a PGR enviou uma única 
peça, não há motivo para a Câ-
mara desmembrá-la. Técnicos 
da CCJ também vão estudar o 
tema, já que o novo pedido tem 
aspectos diferentes e há dúvi-
das se o relator poderá pedir 
o fatiamento da denúncia no 
decorrer da apreciação (AE).

Doria falou sobre Brasil e 
economia em jantar

por Doria. “Agora que a econo-
mia começa a se recuperar e 
apresentar seus primeiros bons 
índices, nos reunimos para que 
possamos todos juntos proteger 
o Brasil, proteger as reformas, 
dar continuidade à reforma da 
Previdência”. Segundo ele, o 
próprio presidente da Câmara, 
que participou do jantar, ainda 
acredita que a reforma previ-
denciária tem a possibilidade 
de ser colocada em pauta “ainda 
neste fi nal de semestre”.

A relação com o DEM, de 
acordo com Doria, é muito boa, 
ainda que a base do governo es-
teja passando por um momento 
instável (AE).


