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“Não somos ricos 
por causa das coisas 
que possuímos,
mas pelo que 
podemos fazer sem 
possuí-las”.
Immanuel Kant (1724/1804)
Filósofo alemão

BOLSAS
OIbovespa: +0,1% Pontos: 
75.975,71 Máxima de +0,95% 
: 76.617 pontos Mínima de 
-0,39% : 75.601 pontos Volume: 
9,1 bilhões Variação em 2017: 
26,15% Variação no mês: 2,26% 
Dow Jones: +0,14% Pontos: 
23.434,19 Nasdaq: +2,2% Pon-
tos: 6.701,26 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2432 Venda: R$ 3,2437 
Variação: -1,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: -0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2795 Venda: R$ 
3,2801 Variação: +1,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3900 Variação: 
-1,08% - Dólar Futuro (novem-

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, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%

OURO
Cotação: US$ 1.271,80 a onça-troy 
(1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +1,45%

bro) Cotação: R$ 3,2375 Variação: 
-1,66% - Euro(18h30) Compra: 
US$ 1,1604 Venda: US$ 1,1604 
Variação: -0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7600 Venda: R$ 
3,7620 Variação: -1,7% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7170 Ven-
da: R$ 3,9130 Variação: -1,76%.

-0,13% Pontos: 76.575 Máxima 
(pontos): 77.305. Global 40 
Cotação: 927,554 centavos de 
dólar Variação: +0,47%

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e 

Biocombustível (ANP), Décio 
Oddone, disse na sexta-feira 
(27) que, com a demora na 
realização de leilões para 
exploração do pré-sal, o país 
perdeu grande volume de 
investimentos. Desde que o 
pré-sal foi descoberto, somen-
te uma área tinha sido licitada 
até o momento. 

“O pré-sal foi descoberto há 
uma década, e nesse período, 
só uma área foi licitada, a 
de Libra. A sociedade bra-
sileira perdeu mais de R$ 1 
trilhão, entre investimentos 
e arrecadação. Esse atraso 

País perdeu R$ 1 trilhão por 
demora no desenvolvimento 
do pré-sal, diz ANP

no desenvolvimento do pré-
-sal foi a maior oportunidade 
perdida em uma geração. Mas 
estamos deixando esse tempo 
para trás”, disse Oddone, na 
abertura da segunda rodada 
de leilão de partilha dos blocos 
da área. 

O leilão estava programado 
para começar às 9h, mas uma 
decisão liminar do juiz Ricardo 
de Sales, da 3ª Vara Federal 
Cível do Amazonas, suspendeu 
a segunda e terceira rodadas. 
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) recorreu, e o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) cassou a liminar, libe-
rando a realização das rodadas 
de licitação do pré-sal. Para 

o diretor-geral, o Brasil tem 
mostrado segurança jurídica 
para os investidores.

Oddone afi rmou ainda que 
os oito blocos ofertados vão 
transformar São Paulo em um 
dos principais produtores de 
petróleo do Brasil, e farão com 
que o Rio de Janeiro volte a ser 
a capital brasileira do petróleo 
e uma das regiões de maior 
produção do mundo. Os blocos 
estão localizados nas bacias de 
Campos e Santos. “A produção 
do pré-sal poderá ser respon-
sável pelo maior acréscimo 
de oferta de petróleo fora dos 
países da OPEP nos próximos 
anos. Com isso, o Brasil retoma 
seu espaço na primeira liga do 

Plataforma de Mexilhão, na Bacia de Santos: o leilão dos blocos representa a

“reinserção do país na rota mundial da indústria do petróleo e gás”,

segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

petróleo mundial”.
O ministro da Secretaria-

-Geral da Presidência, Moreira 
Franco, também discursou na 
abertura da segunda rodada e 
destacou que o leilão faz parte 

do esforço para “reestabelecer 
a liderança do setor de óleo e 
gás na construção do PIB brasi-
leiro”. O caminho seguido pelo 
governo “vai permitir a recupe-
ração da economia brasileira”. 

O ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, diz 
que o leilão dos blocos repre-
senta a “reinserção do país na 
rota mundial da indústria do 
petróleo e gás” (ABr).

Presidente Michel Temer.

Brigadistas e voluntários trabalharam 24 horas por dia para 

combater o incêndio na Chapada dos Veadeiros.

As informações serão pres-
tadas no inquérito civil para 
apurar as causas ou o que con-
tribuiu para o início ou avanço 
do incêndio de grandes pro-
porções que ocorreu no Parque 
Nacional. O fogo já consumiu 
26% da área total do parque. 
Como um dos argumentos, o 
MPF destaca que o local foi pal-
co de intensa disputa judicial, 
especialmente no processo de 
sua ampliação, que passou de 
65 mil para 240 mil hectares. 
Uma das hipóteses que circula 
nas cidades é de que o incêndio 
seja mantido por pessoas con-
trárias à ampliação.

Como primeira providência, 

a procuradora da República, 
Nádia Simas Souza, expediu 
ofícios à Polícia Federal, ao 
Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros e ao município 
de Alto Paraíso de Goiás. À PF, 
o MPF solicitou informações 
atualizadas sobre as medidas 
adotadas para a apuração de 
possíveis crimes relacionados 
ao incêndio no Parque e se já 
há inquérito policial instau-
rado. Quanto ao município, o 
MPF quer saber quais foram 
as providências adotadas para 
que a situação de emergência 
declarada pela prefeitura seja 
reconhecida pelo governo fe-
deral (ABr).

Ociosidade é fruto da baixa 

atividade no setor, diz a CNI. 

De acordo com a Sondagem 
Indústria da Construção, di-
vulgada na sexta-feira (27), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a ociosidade 
“é fruto da baixa atividade do 
setor”. Mostra que o nível de 
utilização da capacidade de 
operação do setor de cons-
trução civil fi cou em 58% em 
setembro. O índice de evolução 
do nível de atividade fi cou em 
46,4 pontos em uma escala de 
0 a 100 pontos. O resultado 
obtido em setembro é 0,3 
ponto inferior ao registrado em 
agosto. O indicador relativo ao 
número de empregados recuou 
para 45,2 pontos, fi cando 0,6 
ponto abaixo do de agosto, 
indicando queda na atividade 
e no emprego.

As difi culdades, no entanto, 
não parecem ter prejudicado 

Independência
da Catalunha

O primeiro-ministro da Espa-
nha, Mariano Rajoy, anunciou 
na sexta-feira (27) a destituição 
do presidente da Catalunha, 
Carles Puigdemont, de seu vice, 
Oriol Junqueras, e de todos os 
secretários regionais por causa da 
declaração unilateral de indepen-
dência aprovada pelo Parlamento 
da comunidade autônoma.

Gilmar Mendes deu a 

declaração durante seminário 

em Brasília.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, voltou a criticar na 
sexta-feira (27) o posiciona-
mento da Corte sobre temas 
polêmicos. Ao participar de 
um seminário sobre Direito 
Constitucional, em Brasília, 
Mendes disse que “de vez em 
quando nós somos esse tipo de 
Corte que proíbe a vaquejada e 
permite o aborto”. Na sua ava-
liação, o número de demandas 
que chegam à Corte produziu 
erros nos julgamentos sobre 
a validade da vaquejada e na 
decisão da Primeira Turma 
que descriminalizou o abor-
to no primeiro trimestre de 
gravidez.

“A decisão [sobre aborto] 
poderia ter sido favorável à 
pessoa, por conta do excesso 
de prazo [de prisão], mas não 
se precisava entrar no tema. 
Entrou no tema, porque se viu 
possibilidade de fazer maioria. 
De vez em quando nós somos 
esse tipo de Corte que proíbe a 
vaquejada e permite o aborto.”, 
criticou o ministro. O relator da 
ação sobre a descriminalização 
do aborto foi o ministro Luís 
Roberto Barroso.

Em junho, o Congresso 
aprovou uma emenda para que 
vaquejada seja registrada como 
“bem de natureza imaterial”.  

Bancos pagarão 
R$ 660 milhões à 
prefeitura

Os bancos Santander, Itaú e 
Bradesco se comprometeram 
a pagar à vista dívidas no valor 
de R$ 660 milhões à prefeitura 
de São Paulo até o fi nal deste 
ano. De acordo com a Câmara 
Municipal, o compromisso foi as-
sumido por representantes dos 
três bancos durante reunião da 
CPI dos Grandes Devedores. Os 
bancos aderiram ao Programa 
de Parcelamento Incentivado 
(PPI), que dá descontos aos 
devedores. No caso do Santan-
der, a dívida de R$ 454 milhões 
passou a ser R$ 279 milhões. 
O Bradesco, devedor de R$ 
191 milhões, vai pagar R$ 90,3 
milhões. A quantia, no entanto, 
pode ser maior. O Itaú, que tem 
dívida de R$ 570 milhões, fez a 
adesão ao PPI e irá pagar R$ 290 
milhões como parte do débito. 
O Santader confi rmou o acordo 
e pagará o montante de R$ 279 
milhões (ABr).

O presidente Temer comemo-
rou o resultado das licitações 
dos blocos do pré-sal, ocorrido 
sexta-feira (27). Com os bô-
nus de assinatura da segunda 
e terceira rodadas, somados, 
o governo federal arrecadou 
R$ 6,15 bilhões. “Tivemos um 
excelente resultado. [...] São 
esperados, só para se ter uma 
ideia, investimentos de R$ 100 
bilhões no Brasil pelas empresas 
vencedoras. O setor ainda deve 
criar, ao longo do tempo, até 500 
mil novos empregos. Repito: 500 
mil novos empregos”, afi rmou. 

Temer lembrou ainda que a 
exploração do pré-sal vai virar 
investimento na educação e na 
saúde. “A exploração das reser-

vas deverá gerar ainda cerca de 
US$ 130 bilhões em royalties e 
outras fontes de arrecadação. 
Isso, naturalmente, se traduz 
em mais recursos para a União, 
estados e municípios. E ainda 
saliento, em nível federal, 75% 
dos recursos arrecadados com 
a exploração do pré-sal serão 
gastos em educação. Os outros 
25%, destinados à saúde”.

“Depois de 4 anos sem leilões 
do pré-sal, o Brasil mostra que 
atrai interesse de grandes em-
presas e entra em novo ciclo 
de crescimento. Esforço do 
governo para tornar regras mais 
claras fez desta sexta-feira um 
dia histórico. O Brasil voltou!”, 
concluiu o presidente (ABr).

Valter Campanato/ABr

Valter Campanato/ABr
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Construção civil apresentou 
um nível de ociosidade de 42%

histórica, de 52,6 pontos. Na 
avaliação da CNI, o indicador 
demonstra otimismo do em-
presariado com as condições 
da economia e das empresas 
nos próximos seis meses.

“A alta é explicada pela me-
lhor avaliação do componente 
de expectativa, que aumentou 
0,6 ponto entre setembro e ou-
tubro, passando de 57 pontos 
para 57,6 pontos. O indicador 
referente às condições atuais 
manteve-se estável, em 46,1 
pontos, e continua a indicar pio-
ra das condições correntes de 
negócios”, diz o levantamento 
da CNI. Em nota, a economista 
da CNI Flávia Ferraz considera 
a redução dos juros e a recu-
peração gradual da economia 
decisivas para a melhora da 
confi ança dos empresários do 
setor (ABr).

a confi ança dos empresários, 
uma vez que o Índice de Con-
fi ança aumentou pelo terceiro 
mês seguido, fi cando acima de 
50 pontos – margem que separa 
o otimismo do pessimismo – 
em outubro. Nesse quesito, o 
índice fi cou em 53,8 pontos. O 
resultado está acima da média 

Incêndio na Chapada 
pode ter sido criminoso

Leilão do pré-sal 
mostra que país voltou 
a 'despertar interesse'

Gilmar Mendes: STF 
proíbe a vaquejada e 

permite o aborto

A festa é tradicional em várias 
cidades do interior do país, 
principalmente no Nordeste. A 
medida foi tomada após o STF, 
por maioria de votos, decidir 
que considerou a prática cul-
tural inconstitucional por sub-
meter os animais à crueldade.

Em novembro do ano passa-
do, a Primeira Turma decidiu 
descriminalizar o aborto no 
primeiro trimestre da gravidez. 
Seguindo voto de Barroso, o 
colegiado entendeu que são 
inconstitucionais os artigos do 
Código Penal que criminalizam 
o aborto. A decisão somente 
teve efeito para o caso concreto 
que foi analisado e cabe recurso 
ao plenário da Corte (ABr).

Brasília - A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
decidiu manter o segundo 
patamar da bandeira vermelha 
nas contas de luz em novem-
bro. Com isso, os consumido-
res terão uma taxa extra de 
R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-
-hora (kWh) consumidos. Até 
outubro, a bandeira vermelha 
patamar 2 adicionava R$ 3,50 
a cada 100 kWh.

A decisão já era esperada 
pelo setor elétrico e pelo 
mercado, após a mudança na 
metodologia do sistema. A 
partir de agora, além do preço 
da energia no mercado à vista, 
o sistema passa a considerar 
também o nível dos reserva-
tórios das hidrelétricas, que 
estão em patamar crítico em 
razão do prolongamento da 
estiagem na região central 
do País.

“Não houve evolução na 
situação dos reservatórios das 

usinas hidrelétricas em relação 
ao mês anterior e, ainda que 
não haja risco de desabaste-
cimento de energia elétrica, 
é preciso reforçar as ações 
relacionadas ao uso consciente 
e combate ao desperdício”, 
afi rmou a Aneel.

“O patamar 2 indica a ne-
cessidade de operar usinas 
térmicas mais caras para com-
pensar a geração hidráulica 
inibida pela falta de chuvas”, 
acrescentou a agência regula-
dora. A seca levou o governo 
a realizar avaliações semanais 
sobre as condições de forne-
cimento de energia no País. O 
abastecimento está garantido, 
mas a custos elevados, devido 
à necessidade de acionamento 
de termelétricas. A estiagem 
é tão intensa que já é possível 
afi rmar que o ano é um dos 
piores da história na região 
central do País, que reúne 80% 
de todos os reservatórios (AE).

Aneel mantém bandeira 
vermelha no segundo patamar


