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“Você nunca vai 
chegar ao seu 
destino se parar e 
atirar pedras em 
cada cão que late”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
A seguir, o fechamento dos prin-
cipais indicadores do mercado 
fi nanceiro. BOLSAS Ibovespa: 
+0,99% Pontos: 74.293,50 
Máxima de +1,29% : 74.518 
pontos Mínima de +0,01% : 
73.571 pontos Volume: 9,08 
bilhões Variação em 2017: 
23,36% Variação no mês: 4,88% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1661 Venda: R$ 3,1666 
Variação: -0,53% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: -0,5% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1674 Venda: R$ 
3,1680 Variação: -0,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1570 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
-0,51% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,02% ao 
ano. - Capital de giro, 11,76% ao ano. 
- Hot money, 1,32% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.284,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,100 
Variação: -0,67%.

Cotação: R$ 3,1685 Variação: 
-0,46% - Euro (17h44) Compra: 
US$ 1,1816   Venda: US$ 1,1816 
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7410 Venda: R$ 
3,7430 Variação: -0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6770 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: -0,18%.

Dow Jones: +0,11% Pontos: 
22.405,09 Nasdaq: +0,66% 
Pontos: 6.495,96 Ibovespa 
Futuro: +1,24% Pontos: 74.520 
Máxima (pontos): 74.810 Míni-
ma (pontos): 73.875. Global 40 
Cotação: 922,978 centavos de 
dólar Variação: +0,21%.

A taxa de desemprego no 
Brasil fi cou em 12,6% 
no trimestre encerrado 

em agosto. No trimestre en-
cerrado em maio, a taxa havia 
fi cado em 13,3%, segundo o 
IBGE. Em agosto de 2016, a 
taxa havia sido de 11,8%. Os 
dados são da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada 
na sexta-feira (29) pelo IBGE. 
A população desocupada caiu 
4,8% em relação ao trimestre 
encerrado em maio e chegou 
a 13,1 milhões de pessoas. 

Na comparação com o tri-
mestre encerrado em agosto 

     

Taxa de desemprego fi cou 
em 12,6% no trimestre 
encerrado em agosto

de 2016, no entanto, houve 
alta de 9,1%, já que na época 
havia apenas 12 milhões de 
desempregados. A população 
ocupada chegou a  91,1 milhões 
de pessoas no país, um cresci-
mento de 1,5% (1,4 milhão de 
pessoas) na comparação com 
maio e de 1% na comparação 
com agosto do ano passado. 
O aumento da população 
ocupada foi infl uenciado pelo 
crescimento do mercado de 
trabalho informal, já que mais 
da metade do 1,4 milhão de em-
pregos criados foi sem carteira 
assinada ou por conta própria.

Foram criados 286 mil pos-

tos de trabalho sem carteira 
assinada de maio a agosto, 
totalizando 10,8 milhões de 
pessoas. O aumento chegou a 
2,7% em relação a maio e 5,4% 
na comparação com agosto 
do ano passado. O gerente da 
pesquisa, Cimar Azeredo, ex-
plica que é comum após crises 
econômicas o primeiro passo da 
recuperação se dar por meio da 
informalidade.

Outros 472 mil postos fo-
ram criados na categoria de 
trabalho por conta própria de 
maio a agosto. O número de 
trabalhadores nessa categoria 
chegou a 22,8 milhões em agos-

A população desocupada caiu 4,8% em relação ao trimestre

encerrado em maio.

to, 2,1% a mais do que maio e 
2,8% a mais do que em agosto. 
O número de empregados com 

carteira de trabalho assinada, 
de 33,4 milhões, fi cou estável 
ante maio e caiu 2,2% ante 

agosto de 2016, já que foram 
encerrados 765 mil postos 
nesse período (ABr).

Preço da gasolina
A Petrobras anunciou quedas 

nos preços da gasolina e óleo die-
sel. A gasolina terá uma queda de 
preços de 2,1%, enquanto o recuo 
do diesel será de 1%. As quedas de 
preços se referem apenas o preço 
do combustível negociado para 
as distribuidoras. O preço para 
o consumidor fi nal pode ter um 
reajuste diferente desse, porque 
o valor é defi nido pelos postos de 
combustível.

‘Debilidade do 
Congresso’

Rio - O ministro do STF, 
Gilmar Mendes, afirmou na 
sexta-feira (29), que houve 
um “equívoco” por parte da 
Corte na decisão de determi-
nar a aplicação de “um regime 
prisional” ao senador Aécio 
Neves. Segundo ele, a Cons-
tituição prevê apenas a prisão 
de um parlamentar se houver 
fl agrante e que cabe ao Con-
gresso avaliar se deve relaxar 
ou não a prisão. 

“Aqui, o aplicado foi um tipo 
de prisão provisória ou alterna-
tiva à prisão provisória, o que 
me parece não ser cabível”, 
afi rmou Mendes, após partici-
par de palestra na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. 
Sobre a sua fala de que os mi-
nistros do STF devem “calçar 
as sandálias da humildade”, 
Mendes ainda acrescentou 
que o “Congresso passa por 
debilidades e não devemos nos 
aproveitar” (AE).

Reprodução/TV

Rio de Janeiro - O presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, 
negou que tenha sido picado 
pela “mosca azul” e tramado 
a derrubada do presidente  
Temer quando da primeira 
denúncia criminal enviada pela 
PGR. Em entrevista ao jornal 
Valor Econômico, o deputado 
disse considerar que os boatos 
partiram do próprio entorno 
do presidente. “Não fi z com 
eles o que eles fi zeram com a 
Dilma”, se defendeu. “Como 
eles fi zeram com a Dilma, tal-
vez imaginassem que o padrão 
fosse esse”.

Segundo Maia, a relação entre 
os dois partidos está conturbada 
desde aquele momento, sendo 
agravada pelo assédio peeme-
debista a parlamentares que o 
próprio DEM estava tentando 
atrair, como é o caso do senador 
Fernando Bezerra, à época no 
PSB. Bezerra acabou migrando 
para a legenda de Temer.

A publicação diz ainda que o 
presidente da Câmara deixou 
claro seu descontentamento 
com o que considera ser um 
desrespeito por parte do parti-
do de Temer e lembrou que foi 

São Paulo - A procuradora-
-geral da República Raquel 
Dodge disse que a corrupção 
é “uma ameaça perigosa à ga-
rantia dos direitos humanos”. 
Na 30.ª reunião ordinária do 
Conselho Nacional de Direi-
tos Humanos, realizada em 
Brasília, Raquel destacou que 
é preciso harmonizar a pauta 
de trabalho do MPF para que 
a instituição também atue com 
protagonismo nesse assunto.

“Quando combatemos a cor-
rupção estamos defendendo 
os direitos humanos, porque a 
corrupção tira dinheiro público 
de áreas básicas como saúde e 
educação”, declarou, segundo 
informações divulgadas pela 
Secretaria de Comunicação 
Social da PGR. Ela assinalou 
que na época em que coor-
denou a Câmara Criminal do 
MP , de 2010 a 2014, uma das 
diretrizes de atuação era de que 
o direito penal é instrumento de 
proteção dos direitos humanos.

A procuradora reafirmou 
“o empenho da instituição na 
prevenção e no combate aos 
abusos contra os direitos hu-
manos no Brasil”. Ressaltou a 
reestruturação do seu gabinete 
com a criação de uma Secre-
taria de Direitos Humanos e 
Defesa Coletiva, que terá à 
frente procurador regional da 
República, André de Carvalho 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Brasília - O diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Romeu Rufi -
no, anunciou que as contas de 
luz terão o segundo patamar da 
bandeira vermelha em outubro. 
Com a decisão, o consumidor 
terá um acréscimo de R$ 3,50 
a cada 100 quilowatt-hora 
(kWh) consumidos a partir de 
domingo (1º). Em setembro, 
vigorou a bandeira amarela, 
que adiciona R$ 2,00 a cada 
100 kWh consumidos. Rufi no 
ressaltou que não há risco de 
falta de energia, nem de racio-
namento. “O abastecimento 
está assegurado, mas terá um 
custo mais alto”.

Para tentar conter parte desse 
custo, a Aneel vai iniciar uma 
campanha nas redes sociais e na 
TV para estimular a economia 
de energia. Não haverá meta 
de redução de consumo. A 

Diretor-geral da Aneel,

Romeu Rufi no.
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Brasília e Rio - A queda de 
braço em torno da devolução 
de recursos pelo BNDES ao 
Tesouro Nacional está longe 
de ser encerrada. Diante dos 
sinais cada vez mais evidentes 
da resistência do presidente do 
banco, Paulo Rabello de Castro, 
em pagar antecipadamente 
mais R$ 130 bilhões em 2018 
como quer a equipe econômica, 
o governo defl agrou uma ofen-
siva para mostrar os riscos de 
a operação não ser realizada.

O perigo é o descumprimento 
da chamada “regra de ouro” do 
Orçamento, que impede a emis-
são de dívida para o pagamento 
de despesas correntes. A devo-
lução dos recursos do BNDES 
é necessária para preencher o 
“buraco” de R$ 184 bilhões que 
existe entre o limite da regra de 
ouro e o que de fato o governo 
precisa emitir de dívida para se 
fi nanciar. “Hoje não temos pla-
no B”, disse categoricamente 
a secretária do Tesouro, Ana 
Paula Vescovi.

“São R$ 184 bilhões (que 
faltam em 2018), esse número 
vai continuar subindo nos pró-
ximos anos”, diz o presidente 
do Insper, Marcos Lisboa, que 
já foi secretário de Política Eco-
nômica da Fazenda. Segundo 
ele, o crescimento das despesas 
obrigatórias também contribui 
para achatar os investimentos 
(que são despesas de capital), 
reduzindo ainda mais o limite 

Presidente do Banco 

Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social,

Paulo Rabello de Castro.
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São Paulo - Numa tentativa 
de mostrar ao setor privado que 
o governo vem se empenhando 
em melhorar a efi ciência dos 
gastos públicos, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
fez na sexta-feira (29), uma 
apresentação a empresários 
na qual destacou medidas to-
madas para conter as despesas 
com o funcionalismo, no que 
chamou de “modernização da 
gestão de pessoas”.

Durante reunião com exe-
cutivos da construção civil e 
da indústria de base na sede 
da Fiesp, Oliveira falou sobre 
o PDV do Executivo, bem 
como abordou o que tem sido 
feito para aproximar o serviço 
público da efi ciência do setor 
privado. O esforço, disse, é 
necessário não só por os ser-
vidores ativos representarem 
a segunda maior despesa obri-
gatória do governo (12,6% da 
despesa total), mas também 
porque 39% dos servidores se 
aposentarão nos próximos dez 
anos, exigindo uma reestrutu-
ração das carreiras.

De acordo com o ministro, a 
agenda do Planalto pressupõe 
uma transição do ajuste fi scal de 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.
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Aneel confi rma bandeira vermelha 
patamar 2 para outubro

da Aneel disse que a quantidade 
de água que chega aos reser-
vatórios das hidrelétricas foi a 
menor para meses de setembro 
de toda a série histórica, iniciada 
em 1931.

“Com os reservatórios em 
situação crítica, vamos acio-
nar as térmicas mais caras”, 
disse Rufi no. A térmica mais 
cara acionada para fornecer 
energia no mês de outubro 
será a de Sepé Tiaraju, no Rio 
Grande do Sul. A energia da 
usina tem custo de R$ 698,00 
por megawatt-hora (MWh). O 
segundo patamar da bandeira 
vermelha é acionado toda vez 
que o custo de geração da usina 
mais cara supera o patamar de 
R$ 610,00 por MWh.

Essa é a primeira vez que o 
segundo patamar da bandeira 
vermelha é acionado desde a 
criação do sistema (AE).

campanha terá dicas para uso 
consciente de eletrodomésticos 
como ferro de passar roupa, 
ar-condicionado, máquina de 
lavar roupas e geladeira, entre 
outros. “O usuário pode contri-
buir e ter um consumo mais efi -
ciente”, afi rmou. O diretor-geral 

‘Não fi z com o PMDB o que 
eles fi zeram com Dilma’

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.
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ele quem segurou seu partido 
e o PSDB dentro do governo.

“Vou dizer claramente, sem 
nenhuma vaidade: se eu tives-
se deixado o DEM sair com o 
PSDB, o Michel tinha caído.” 
Ainda segundo Maia, essa 
atitude pode ter impacto na 
disposição do partido em vo-
tar temas como a reforma da 
Previdência (AE).

Dodge: ‘A corrupção 
é uma ameaça aos 
direitos humanos’

Ramos, e trabalhará em par-
ceria com a vice-procuradora-
-geral da República, Luciana 
Maia - atualmente também 
coordenadora da Câmara de 
Populações Indígenas e Comu-
nidades Tradicionais. 

Raquel assinalou que, “apesar 
de o Judiciário brasileiro não 
sentenciar réus a penas cruéis 
ou degradantes - vedada pela 
Constituição -, as instalações 
carcerárias brasileiras obrigam 
detentos ao cumprimento das 
penas sob essas condições”. 
“Na prática, estamos descum-
prindo a Constituição”, ela 
afi rmou, ao se comprometer a 
ampliar o diálogo com o CNDH, 
bem como o compartilhamento 
de informações para garantir a 
implementação das recomen-
dações expedidas (AE).

País pode romper regra 
de ouro, alerta Tesouro

da regra de ouro. “A gente 
pode chegar a uma situação 
de impasse. O muro está che-
gando”, diz.

O recado da secretária do 
Tesouro tem endereço certo, 
uma vez que as mais recen-
tes declarações de Rabello 
provocaram irritação na área 
econômica. O presidente do 
BNDES tem dito publicamente 
que a devolução do valor pedido 
para 2018 é “impossível”. As 
declarações duras de Rabello 
provocaram uma saia justa e 
mal estar, porque contrastam 
com a orientação de política 
econômica de que o banco 
devolva o dinheiro (AE).

Ministro destaca medidas para 
conter despesas com funcionalismo

curto prazo, que envolve a re-
dução das despesas discricioná-
rias, para a reforma estrutural, 
no sentido de atacar as despesas 
obrigatórias (91,8% do orça-
mento), caso da Previdência. O 
governo está tentando diminuir 
as despesas do funcionalismo 
com instrumentos de adesão 
voluntária, sem reduzir salários 
ou demitir arbitrariamente 
servidores. “É bom frisar que 
as medidas lideradas por este 
ministério não visam responsa-
bilizar os servidores pela crise 
fi scal”, comentou (AE).


