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“Queres ser rico? Pois 
não  te preocupes 
em aumentar os 
teus bens, mas sim 
em diminuir a tua 
cobiça”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +3,23% Pontos: 
76.762,91 Máxima de +3,23% : 
76.763 pontos Mínima estável: 
74.363 pontos Volume: 11,3 
bilhões Variação em 2017: 
27,46% Variação no mês: 3,32% 
Dow Jones: +0,37% Pontos: 
22.641,67 Nasdaq: +0,23% 
Pontos: 6.531,71 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1461 Venda: R$ 3,1466 
Variação: -0,3% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1496 Venda: R$ 
3,1502 Variação: -0,44% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,97% ao 
ano. - Capital de giro, 11,67% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.274,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,76%.

Cotação: R$ 3,1595 Variação: 
-0,27% - Euro (17h36)  Compra: 
US$ 1,175   Venda: US$ 1,1751   
Variação: +0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6950 Venda: R$ 
3,6970 Variação: -0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8470 Variação: -0,16%.

turo: +3,29% Pontos: 77.000 
Máxima (pontos): 77.080 Míni-
ma (pontos): 74.665. Global 40 
Cotação: 932,270 centavos de 
dólar Variação: +0,55%.

O BNDES estima uma 
movimentação de 
US$ 132 bilhões na 

economia brasileira por 
meio de iniciativas de Inter-
net das Coisas até 2025. O 
dado foi apresentado ontem 
(3) durante o Futurecom 
2017 – maior evento de 
tecnologia da informação 
e comunicação da América 
Latina. O número está no es-
tudo Internet das Coisas: um 
plano de ação para o Brasil, 
financiado pelo BNDES e 
realizado por um consórcio 
liderado pela consultoria 
McKinsey, com a partici-
pação da Fundação CPqD 
e o escritório de advocacia 
Pereira Neto Macedo. 

O levantamento subsidia-
rá a formulação de políticas 
públicas e ações para a 

     

Internet das Coisas deve 
movimentar US$ 132 bilhões no 
Brasil até 2025, estima BNDES

internet das coisas no país 
entre 2018 e 2022. A Internet 
das Coisas é um conceito 
tecnológico em que uma rede 
de objetos se comunicam e 
interagem de forma autôno-
ma pela internet, impactando 
em ações da vida cotidiana.

Saúde, cidades, indústria 
e rural são as áreas prioritá-
rias do plano. A proposta do 
Hospital 4.0, por exemplo, 
pretende reduzir filas de 
atendimento, custos de ope-
ração e infecção hospitalar, 
entre outros indicadores, 
com uso da tecnologia. 

O documento também su-
gere a aplicação da Internet 
das Coisas para a melhoria 
do monitoramento de pes-
soas com doenças crônicas, 
para dar mais eficiência aos 
hospitais do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e unidades 
de atenção primária. Entre 
as sugestões para as cidades 
inteligentes, o estudo aponta 
a possibilidade de elevar a 
qualidade de vida por meio 
da gestão integrada de servi-
ços nas áreas de mobilidade, 
segurança e uso de recursos. 

Por exemplo, reduzir os 
tempos de deslocamentos, 
“considerando as diferentes 
modalidades de veículos, e 
aumentar a atratividade do 
transporte coletivo”. Na área 
de segurança, o documento 
traz medidas para aumentar 
a capacidade de vigilância 
e monitoramento. No meio 
rural, a proposta inclui “au-
mentar a produtividade e a 
relevância do Brasil no co-
mércio mundial de produtos 
agropecuários”. 

Os drones na agricultura se tornaram cada vez mais importantes pela capacidade de coletar 

dados com rapidez, exatidão e encaminhá-los para softwares.

Entre as iniciativas, está a 
“Fazenda Tropical 4.0”, que 
pode melhorar a produtividade 
e a qualidade da produção por 
meio do monitoramento de 
plantas e animais. Na área de 
indústria, por sua vez, o uso 
da Internet das Coisas poderá 
ajudar pequenas e médias em-

presas a aumentar a produti-
vidade por meio da integração 
das cadeias produtivas.

O estudo indica também a 
necessidade de aumentar a 
oferta e a qualidade de cursos 
de formação voltados à Inter-
net das Coisas, por meio, por 
exemplo, de financiamento 

de estudos e projetos pilotos 
que comprovem os bene-
fícios de tais tecnologias. 
A implementação de um 
marco regulatório para lidar 
“com os crescentes riscos à 
segurança da informação” 
também está entre as suges-
tões do documento (ABr).

A venda de veículos novos 
aumentou 24,5% em setembro 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, indicam 
dados divulgados ontem (3) 
pela Fenabrave. No mês pas-
sado, foram vendidas 199.227 
unidades, contra 159.953 de 
um ano antes. No acumulado 
do ano, o total é de 1,62 mi-
lhão de unidades vendidas, ou 
7,356% a mais do que de janeiro 
a setembro de 2016.

O resultado global de se-
tembro foi 7,36% inferior ao 
de agosto, quando foram co-
mercializados 217 mil veículos. 
Considerando que setembro 
teve três dias úteis a menos, a 
média diária do mês passado foi 
maior. Por isso, a análise dos nú-
meros do ano revela um cenário 
de recuperação consistente do 
setor este ano. Com 193,5 mil 
emplacamentos, automóveis, 
furgões e picapes foram os 
maiores responsáveis pela alta 
no setor, com crescimento de 
24,9% na comparação anual e 
de 7,86% no acumulado do ano 
diante de igual período de 2016.

O aumento na comercializa-

No mês passado, vendas de 

veículos novos fi caram 24,5% 

acima das de setembro de 2016.

O ex-presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, disse ontem 
(3) que o resultado econômico 
da BNDES Participações com o 
grupo JBS “foi positivo” e que 
as decisões do banco, relativas 
à disponibilização de créditos 
para empresas, são feitas de 
forma colegiada, seguindo 
critérios de avaliação supervi-
sionados em várias etapas por 
técnicos do quadro do banco. O 
executivo foi ouvido pela CPMI 
da JBS, criada para investigar 
os contratos da empresa com o 
BNDES no período entre 2007 
e 2016, quando Coutinho era o 
presidente da instituição.

De acordo com o executivo, 
entre os elementos que justi-
fi caram a liberação de crédito 
para a JBS fazer aquisições no 
exterior estava a crise pela qual 
passavam os Estados Unidos, o 
que resultou em oportunidades 
de aquisições de empresas do 
setor de proteínas a preços bas-
tante vantajosos. “O resultado 
econômico da BNDESPar com 
a JBS foi positivo. Dos R$ 8,1 
bilhões investidos pelo banco, 
o BNDES recebeu R$1 bilhão 

Ex-presidente do BNDES, 

Luciano Coutinho, na

reunião da CPMI da JBS.

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Enem não é 
imune à fraudes

São Paulo - O ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
considerou que nenhum pro-
grama do tamanho do Enem 
está “imune” a fraudes, mas 
avaliou que o MEC tomou ações 
para assegurar o combate a 
práticas de fraude no exame e 
punir culpados. 

O governo anunciou na se-
mana passada mudanças na 
segurança para evitar fraudes 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio, o Enem. O número de 
detectores de metal vai ser 
ampliado. Nos últimos dias, 
responsáveis pela prova disse-
ram à imprensa já terem pelo 
menos 29 mil equipamentos de 
detecção de metais, número 
inferior aos 81 mil detectores 
de 2016.

Mendonça Filho afirmou, 
no entanto, que o número de 
detectores vai superar esses 
29 mil. “Temos uma solução 
que deverá ser anunciada essa 
semana”, garantiu o ministro 
(AE).

São Paulo - A Polícia Civil de 
São Paulo investiga a partici-
pação de uma quadrilha presa, 
após escavar um túnel até um 
cofre do Banco do Brasil, na 
zona sul da Capital, em outros 
assaltos no País e no exterior. 
Entre eles, está o ataque a uma 
transportadora de valores no 
Paraguai, atribuído à facção 
criminosa PCC. Ao todo, 16 
integrantes foram presos, in-
cluindo os líderes Alceu Ceu 
Gomes Nogueira, de 35 anos, 
e Fernando Augusto Santiago, 
de 40.

“Acreditamos que eles estão 
envolvidos em outros furtos 
a bancos, como até o assalto 
ao Banco Central e àqueles 
cofres de penhora da Avenida 
Paulista”, afi rmou o delegado 
Fábio Pinheiri Lopes, titular da 
Delegacia de Roubo a Bancos, 
do Deic. “Alceu também é un 
dos mentores do roubo da 
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TFO presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça, Rodrigo 
Pacheco (PMDB-MG), disse 
ontem (3) que não tem plano 
B sobre a relatoria da denúncia 
contra o presidente Michel Temer 
e dois ministros de seu governo.

Na última semana, Pacheco 
designou o deputado Bonifácio 
de Andrada (PSDB-MG) para 
assumir a missão de elaborar 
um parecer sobre o processo 
que traz as acusações de obs-
trução da Justiça e organização 
criminosa imputadas contra 
Temer, Eliseu Padilha (Casa 
Civil) e Moreira Franco (Se-
cretaria Geral).

A escolha, no entanto, vem 
enfrentando resistências na 
bancada do PSDB, que reúne 
um número signifi cativo de de-
putados que pretendem votar 
pela autorização da denúncia 
e se opõem a Andrada. O re-
lator votou pelo arquivamento 
da primeira denúncia contra 
Temer por corrupção passiva 
e já sinalizou que pode seguir 
essa tendência na segunda 
acusação. 

Pacheco reafi rmou ontem 
que não pretende trocar o 
relator. Questionado se teria 
um nome alternativo de relator 

Presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça da 

Câmara, Rodrigo Pacheco.
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Reprodução

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, disse ontem (3) que 
os ministros da Corte correm o 
risco de “acabar nos [programa 
dos] Trapalhões” por praticar 
o “direito constitucional da 
malandragem”. Ele deu a de-
claração ao comentar decisões 
recentes do STF, entre elas a 
que afastou o senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) do exercício 
de seu mandato.  

“Nós temos já vários senado-
res e deputados com denúncia 
recebida. Nesse caso, também 
nós deveríamos afastá-los? 
E aí nós podemos afetar a 
Câmara? A Câmara fi ca com 
composição não de 513, mas de 
512, 510?”, questionou Gilmar. 
“Quer dizer, o direito achado na 
rua, o neoconstitucionalismo, 
o direito constitucional da 
malandragem, permitem esse 
tipo de coisa?” Ele citou ainda o 
julgamento recente do STF que 
considerou inconstitucional 
uma lei do Ceará que regulava 

Acesso a remédios
A brasileira Mariângela Batista 

Galvão Simão é a nova chefe da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para o acesso a remédios 
e vacinas, um dos cargos de maior 
influência dentro da entidade 
internacional. Ela terá como mis-
são desenhar e implementar a 
estratégia da OMS para garantir 
que remédios possam chegar aos 
mais necessitados, um dos grandes 
obstáculos hoje nos sistemas de 
saúde pelo mundo.

“Vamos acabar nos Trapalhões”, diz Gilmar 
Mendes sobre decisões do Supremo

legas precisam ter mais sensi-
bilidade e ser mais autocríticos 
na hora de julgar, para que não 
ponham pautas pessoais à fren-
te de pautas constitucionais. 
Isso, na prática, seria tentar 
reescrever a Constituição, 
avaliou o ministro.   

Gilmar Mendes aproveitou 
também para voltar a defender 
a necessidade do foro privi-
legiado para parlamentares, 
condição processual que é alvo 
de uma ação, na qual se preten-
de restringir a interpretação 
constitucional sobre o tema, 
retirando do STF todos os casos 
que envolvam supostos delitos 
praticados antes de o político 
assumir o mandato. “Aí você vai 
dar para o juiz a possibilidade 
de prender o parlamentar em 
primeiro grau? De determinar 
escutas, busca e apreensão?”, 
indagou Gilmar. “Tudo isso é 
convite para crise, e a gente 
já sabe que não vai dar certo”, 
afi rmou (ABr).

a prática da vaquejada, por 
entender que a prática submete 
animais a maus tratos. A deci-
são acabou depois anulada por 
meio de uma proposta aprovada 
no Congresso.

“Nós temos vivido de vez em 
quando esse tipo de situação. 
É preciso que tenhamos uma 
análise crítica de nosso próprio 
afazer”, disse. Para ele, seus co-

Presidente da CCJ não 
tem plano B para relatoria

caso o PSDB tire Bonifácio da 
comissão, Pacheco se limitou a 
dizer que “não tem outro nome 
e não há plano B”. O deputa-
do considerou lamentável o 
movimento de parte da base 
governista de trocar membros 
da comissão a fi m de aumentar 
o número de votos favoráveis 
aos acusados. 

Pacheco explicou que, apesar 
de ser contra, não há como im-
pedir a manobra, pois os lideres 
das bancadas têm a prerrogativa 
de alterar seus representantes 
nas comissões (ABr).

Negócios entre BNDES 
e JBS 'foram lucrativos'

em comissões e prêmios; e R$ 
4 bilhões em venda de ações 
com lucro”, disse Coutinho. 
“Em dezembro do ano passado 
o lucro já era de R$ 3,5 bilhões”, 
acrescentou. 

Coutinho disse ter sido 
necessário “mais de um ano 
apenas com tratativas” antes de 
o negócio com a JBS ser forma-
lizado. “O processo decisório 
é colegiado, replicando o pro-
cesso de concessão de crédito 
no BNDES. Não é um processo 
menos rigoroso (ABr).

Venda de veículos cresceu 
24,5% em setembro

ção de ônibus foi ainda maior. 
No mês passado, foram ven-
didas 1.105 unidades, o que 
representa 33% a mais do que 
em setembro de 2016. A venda 
de caminhões também cresceu, 
mas ainda em ritmo menor. 
A venda de 5.647 unidades 
representou alta de 9,3%. A 
expansão na comercialização 
dos pesados, no entanto, ainda 
não é sufi ciente para compen-
sar os números ruins do início 
do ano (ABr).

Quadrilha presa por escavar túnel 
é suspeita de ataques no Paraguai

Protege, do Paraguai”, disse 
o delegado, responsável pelas 
investigação que prendeu o 
bando. “A gente só vai con-
seguir comprovar isso agora, 
com as investigações.”

Até o momento, no entanto, 
os policiais não conseguiram 
informações de que o bando 
estaria diretamente ligado 
ao PCC, como mensagens da 
facção ou autodeclaração dos 
presos. “Mas pode ser que 
tenham envolvimento, sim”, 
afirnou Lopes. Segundo as 
investigações, o cálculo da 
quadrilha era que fosse possível 
furtar cerca de R$ 1 bilhão por 
meio do túnel escavado - cada 
integrande fi caria com R$ 50 
milhões. A Polícia Civil acredita 
que haja ao menos quatro fora-
gidos, mas nenhum com cargo 
de liderança. “Faziam trabalhos 
menores, de tatuzeiros, por 
exemplo” (AE). 


