
O ministro da Fazenda, 
Henrique Meireles, 
disse ontem (26) que 

este é o momento de aprovar a 
reforma da Previdência, prin-
cipalmente para os partidos 
que pretendem estar no poder 
em 2019. “É interesse de todas 
as áreas políticas a aprovação 
da reforma da Previdência 
agora, neste governo, porque 
todos aqueles partidos que 
aspiram estar no poder em 
2019, acredito que estarão 
muito melhor, se vieram a 
ganhar, independente qual o 
partido que seja, se a reforma 
da Previdência já tiver sido 
aprovada”.

Aprovação da reforma da 
Previdência interessa a todos 
os partidos, diz Meirelles

Na avaliação de Meirelles, os 
parlamentares que votarem a 
favor da reforma da Previdência 
poderão usar isso como plata-
forma eleitoral para a campanha 
de 2018. “Na medida em que a 
votação dessas reformas todas 
e o avanço da economia levam à 
criação de empregos, à infl ação 
mais baixa, levam portanto à 
melhora do padrão de vida de 
todos, eu acredito que isso é 
uma excelente plataforma elei-
toral para todos os parlamentes 
que aprovam o governo”.

Para o ministro, se a reforma 
não passar no Congresso agora, 
terá que ser apresentada no-
vamente por quem governar o 

Brasil a partir de 2019. “Se não 
for agora, certamente terá que 
ser enfrentada em 2019 porque 
a trajetória atual de despesas é 
insustentável”. Meireles parti-
cipou de uma reunião-almoço 
da Câmara Brasil-Alemanha 
no início da tarde de ontem 
em São Paulo. Ele veio direto 
para o encontro após se reunir 
pela manhã com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia.

Segundo Meirelles, a expec-
tativa do governo é que a refor-
ma da Previdência seja aprova-
da pela Câmara de acordo com 
o relatório do deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), relator da pro-
posta na comissão especial da 

Meirelles negou que haverá enxugamento da medida,

deixando o projeto apenas com a alteração da idade mínima.

Casa. Com relação a reforma 
tributária, ainda não existe 
um cronograma defi nido pois o 
projeto não está pronto e segue 
em processo de discussão em 

Brasília. “A ideia da reforma 
tributária é racionalizar a es-
trutura de impostos do Brasil, 
torná-la mais simples. É uma 
simplifi cação tributária”, co-

mentou, ao ressaltar que é um 
projeto “grande, abrangente 
e complicado”, envolvendo 
interesse da União, Estados, 
municípios (ABr/AE). 
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“A igualdade
nos faz repousar. 
A contradição é 
que nos torna 
produtivo”.
Wolfgang von Goethe (1749/1832) 
Filósofo alemão 

BOLSAS
O Ibovespa: -1,01% Pontos: 
75.896,35 Máxima de +0,51% 
: 77.061 pontos Mínima de 
-1,12% : 75.813 pontos Volume: 
8,62 bilhões Variação em 2017: 
26,02% Variação no mês: 2,16% 
Dow Jones: +0,31% Pontos: 
23.400,86 Nasdaq: -0,11% Pon-
tos: 6.556,77 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2840 Venda: R$ 3,2845 
Variação: +1,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +1,07% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2438 Venda: R$ 
3,2444 Variação: +0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+1% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,39% ao 
ano. - Capital de giro, 10,23% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.269,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,73% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,100 
Variação: +0,38%

Cotação: R$ 3,2920 Variação: 
+1,75% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1654 Venda: US$ 1,1655 
Variação: -1,36% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8250 Venda: R$ 
3,8270 Variação: +0,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7600 Ven-
da: R$ 3,9830 Variação: estável

-0,87% Pontos: 76.675 Máxima 
(pontos): 77.755. Global 40 
Cotação: 923,193 centavos de 
dólar Variação: +0,86%

Prova do Saresp
Nos dias 8 e 9 de novembro, 

a Secretaria da Educação aplica 
mais uma edição das provas do 
Saresp (Sistema de Avaliação do 
Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo). Neste ano, mais de 1 
milhão de estudantes do 3º, 5º, 7º, 
9º anos do Ensino Fundamental e 
à 3ª série do Médio farão o exame 
nas 91 Diretorias. Os dados extraí-
dos subsidiam o planejamento dos 
professores e as metas das escolas. 

Empresários esperam 

aumento da demanda nos 

próximos seis meses.

O fim das demissões na 
indústria está perto do fi m. A 
avaliação é da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), que 
divulgou ontem (26) a Sonda-
gem Industrial de setembro. O 
indicador registra que o número 
de empregados na indústria al-
cançou 49 pontos em setembro, 
valor próximo aos 49,1 pontos 
registrados em agosto.

O índice varia de zero a 100 
pontos e, quando está abaixo 
dos 50 pontos, mostra queda 
no emprego. Como está próxi-
mo da linha divisória, o índice 
indica que o fi m das demissões 
está se consolidando, diz a CNI. 
A pesquisa mostra também 
que, depois da forte alta de 
agosto, a produção diminuiu 
em setembro, registrando 48,1 
pontos. “Embora ainda esteja 
abaixo da linha divisória dos 
50 pontos, o índice é superior 
aos 45,8 pontos registrados no 
mesmo mês do ano passado”.

Quanto à capacidade ins-
talada da indústria, embora 
os resultados indiquem que a 
indústria está em recuperação, 
a utilização média da capacida-
de instalada fi cou em 66% em 
setembro, um ponto percentual 

Padilha: votação fi cou 
dentro do normal

Brasília - O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
disse ontem (26), que o resul-
tado da votação na Câmaras 
“foi absolutamente normal” e 
“não surpreendeu”. Comentou 
que, se forem somados os 251 
votos dados a favor do governo 
e os 25 ausentes, são 276 vo-
tos que impediram a abertura 
de investigações pedidas pelo 
Ministério Público. “Quem vota 
contra o governo, votou”, avaliou 
o ministro. “Compreendemos as 
razões daqueles que se ausenta-
ram”, comentou. E acrescentou: 
“Cada um tem sua explicação 
pessoal”. O ministro afi rmou que 
os partidos que compõem a base 
têm 390 parlamentares. “Vamos 
conversar com os líderes e, se-
guramente, vamos encaminhar 
agora uma nova agenda para 
que possamos alavancar esse 
momento, que é riquíssimo para 
a economia nacional”, disse. Ele 
citou a geração de empregos 
por seis meses consecutivos, a 
infl ação abaixo dos 3% e a taxa 
de juros em 7,5%. “Temos de 
aproveitar esse momento e ala-
vancar medidas legislativas para 
fazer com que o brasileiro tenha 
com mais rapidez a redução do 
desemprego que aí está” (AE).

Presidente do Santander 

Brasil, Sérgio Rial.

São Paulo - O presidente do 
Santander Brasil, Sérgio Rial, 
afi rmou que o País é “de longe, o 
grande pilar” de crescimento para 
os resultados globais do grupo, 
dos quais seguiu respondendo 
por 26%. “Em nove meses, en-
tregamos todo o lucro líquido do 
ano passado”, comemorou o exe-
cutivo, em coletiva de imprensa, 
na manhã de ontem (26).

No acumulado de janeiro a 
setembro, o lucro do banco foi 
de R$ 7,201 bilhões, crescimento 
de 34,6% em relação aos nove 
primeiros meses de 2016. No 
terceiro trimestre, fi cou em R$ 
2,586 bilhões, montante 37,3% 
superior ao visto em igual inter-
valo do ano passado, de R$ 1,884 
bilhão. Ao entregar tais números, 
o Santander renovou a marca de 
melhor resultado trimestral des-
de que desembarcou no País, em 
2000, após a compra do Banespa.

Segundo Rial, o banco tem 
condições de continuar me-
lhorando o seu retorno sobre o 
patrimônio líquido médio (ROE), 
aproximando-se ainda mais dos 
bancos privados. Ele garantiu 
ainda que o foco do espanhol não 
é parar por aí e que apesar de já 
ter superado a meta para 2018, 

A conferência dos presiden-
tes do Parlamento Europeu 
decidiu entregar o “Prêmio 
Sakharov 2017” aos membros 
da oposição venezuelana por 
sua “liberdade de pensamento”. 
O anúncio feito ontem (26) 
premiará a Assembleia Nacio-
nal, através de Julio Borges, e 
todos os prisioneiros políticos, 
incluindo Leopoldo López, 
Antonio Ledezma, Daniel Ce-
ballo, Yon Goicoechea, Lorent 
Saleh, Alfredo Ramos e Andrea 
Gonzalez.

A premiação chega em um 
momento em que a oposição 
ao presidente Nicolás Maduro, 
reunida sob a coalizão Mesa de 
Unidade Democrática (MUD), 
está se esfacelando. A eleição 
de quatro governadores que 
pertencem ao Aliança Demo-
crática, e que juraram perante à 
nova Constituinte venezuelana 
foi a gota d’água. Atualmente, a 
Assembleia Nacional está “de-
sabilitada” após Maduro levar 
adiante uma Assembleia Cons-
tituinte. Com isso, ele voltou a 
obter a quase totalidade dos 
representantes no Legislativo 
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Oposição venezuelana: 

“liberdade de pensamento”.

O presidente Michel Temer 
confi rmou na tarde de ontem 
(26) ter sancionado o projeto 
que torna crime hediondo o 
porte ilegal de arma de fogo de 
uso restrito das Forças Arma-
das, durante uma solenidade 
com a presença do prefeito do 
Rio, Marcelo Crivella. “Sancio-
nei esse projeto que impede o 
uso de armas de porte exclusivo 
de uso do Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica. Porque é 
isto que afl ige o povo do Rio 
de Janeiro”, disse o presidente.

O prazo para a sanção do 
projeto de lei estava terminan-
do. A iniciativa da proposta foi 
de autoria do próprio Crivella, 
quando ainda era senador, ten-
do sido aprovado no plenário 
da Câmara em agosto. O crime 
hediondo prevê tratamento 
mais severo pela Justiça. O 
condenado, ao receber a pena, 
deve cumpri-la inicialmente em 
regime fechado.

Antes da fala de Temer, Cri-
vella tinha feito seu discurso 
e pedido providência presi-
dencial a respeito do tema. 

Temer sancionou projeto que torna crime hediondo

o porte ilegal de arma de uso restrito.
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Temer: “não há como tratar 
bandidos com rosas na mão”

O prefeito citou, inclusive, o 
assassinato do coronel da PM 
Luiz Gustavo Teixeira, ocorrido 
ontem, para reforçar a situação 
de violência da cidade. O presi-
dente falou em enfrentamento 
à criminalidade, lembrando da 
sua atuação como secretário de 
Segurança Pública no estado de 
São Paulo, e afi rmou que “não 
há como tratar bandidos com 
rosas na mão”.

“Vamos entrar cada vez mais 
no combate feroz e necessá-
rio, na proporção de que toda 
ação deve corresponder a uma 
reação igual e contrária. Você 
tem que responder na forma 
pela qual a bandidagem age. 
Veja que crime pavoroso [o as-
sassinato do coronel da PM do 
Rio], que envolve uma pessoa 
dedicada ao combate à crimi-
nalidade”, completou (ABr).

UE dá Prêmio Sakharov
para oposição venezuelana

e está reescrevendo a Carta 
Magna do país.

A votação foi duramente 
criticada tanto pela oposição 
como pela comunidade inter-
nacional, que acusam o atual 
presidente de querer se tornar 
um “ditador”. López, através do 
coordenador do partido Vonta-
de Popular, Freddy Guevara, 
informou que a “utilidade” da 
MUD chegou ao fi m e propôs 
uma “nova unidade” que tenha 
como objetivo “sair da ditadu-
ra e não conviver com ela”. 
A entrega da premiação, que 
chega a sua 29ª edição, será em 
Estrasburgo durante a plenária 
no dia 13 de dezembro (ANSA).
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Período de demissões na 
indústria está perto do fi m

abaixo do registrado em agosto. 
A pesquisa mostra ainda que as 
perspectivas dos empresários 
do setor industrial para os pró-
ximos seis meses são positivas.

 “Os indicadores de expecta-
tivas para a demanda, a compra 
de matérias-primas e as expor-
tações continuam acima dos 50 
pontos, que separa o pessimismo 
do otimismo. Isso indica, avalia 
a CNI, que os “empresários es-
peram o aumento da demanda, 
da compra de matérias-primas 
e da quantidade exportada nos 
próximos seis meses” (ABr).

Brasil é o ‘grande pilar’ de 
crescimento do grupo

de 15,6%, o grupo considerou 
“prematuro” revisá-la.

Existe espaço para a demanda 
por crédito no Brasil voltar a cres-
cer no ritmo de dois dígitos, de 
acordo Rial. Esse avanço, porém, 
conforme o executivo, pode não 
se materializar em 2018 uma vez 
que o País passa por um processo 
de retomada do lado econômico. 
De acordo com ele, a carteira 
de crédito imobiliário, na qual o 
banco está com uma campanha 
de juros menores, deve voltar a 
crescer em um ritmo mais forte 
a partir do primeiro trimestre de 
2018 (AE).

Andrés será candidato à 
presidência do Corinthians

Ex-dirigente e atual deputado 

Andrés Sanches.

São Paulo - O famoso ex-
-dirigente e atual deputado 
federal pelo PT vai concorrer 
ao pleito contra Antônio Roque 
Citadini, Romeu Tuma Júnior e 
Osmar Stábile. O nome dele foi 
consenso entre os membros da 
situação, que formam a chapa 
Renovação e Transparência. 

Foi feita uma espécie de 
sondagem no clube para saber 
como o nome de Andrés seria 
aceito entre os sócios e o retor-
no foi bem positivo. Ele é visto 
como o único nome com força 
para derrotar Antônio Roque 
Citadini, favorito neste início 
de corrida eleitoral. Existe a 
possibilidade de novos candi-
datos serem anunciados nas 
próximas semanas.

O ex-presidente nega que 
precise passar por qualquer 
especulação no clube para se 
candidatar. “Frequento o clube 
desde garoto. Fui presidente 
por quase cinco anos e todos os 
sócios sabem o que fi z de certo 
e errado no clube. Infelizmente, 
as pessoas fi cam falando isso e 
aquilo, mas quem me conhece 
sabe o que eu sou e o que eu 
fui para o Corinthians”, disse 
Andrés.
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A visão dos representantes 
da Renovação e Transparência 
é que existe sim uma porcen-
tagem que rejeita o ex-presi-
dente, mas a maioria defende 
seu retorno ao cargo máximo 
do clube, que atualmente tem 
sido ocupado por Roberto de 
Andrade. Inicialmente, ele 
não queria ser candidato e foi 
convencido pelos membros do 
grupo. Andrés já disse algumas 
vezes que preferia se distanciar 
da política do clube, mas que 
estava a disposição caso fosse 
necessária sua maior presença.

Roberto de Andrade teve 
Andrés como um de seus 
principais cabos eleitorais para 
vencer a eleição passada (AE).
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