
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
31 de outubro de 2017

Ano XV – Nº 3.499

“É uma hipocrisia 
esforçarmo-nos 
para ser bons; temos 
de nascer bons ou 
então não vale a pena 
metermo-nos nisso”.
Jules Renard (1864/1910)
Escritor francês

BOLSAS
O Ibovespa: -1,55% Pontos: 
74.800,33 Máxima estável: 
75.973 pontos Mínima de -2,2% 
: 74.305 pontos Volume: 5,43 
bilhões Variação em 2017: 
24,2% Variação no mês: 0,68% 
Dow Jones: -0,36% Pontos: 
23.348,74 Nasdaq: -0,03% 
Pontos: 6.698,96 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2878 Venda: R$ 3,2883 
Variação: +1,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: +0,78% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2541 Venda: R$ 
3,2547 Variação: -0,77% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+1,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,39% ao 
ano. - Capital de giro, 10,65% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.277,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,46% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,500 
Variação: +0,38%.

bro) Cotação: R$ 3,2895 Variação: 
+1,59% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1656  Venda: US$ 1,1656  
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8250 Venda: R$ 
3,8270 Variação: +1,73% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7370 Ven-
da: R$ 3,9630 Variação: +1,28%.

Futuro: -1,52% Pontos: 75.355 
Máxima (pontos): 76.385 Míni-
ma (pontos): 74.795. Global 40 
Cotação: 917,777 centavos de 
dólar Variação: -1,05%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (30) que 

aprovar a reforma da previ-
dência em 2018, ano eleitoral, 
seria difícil. Ele defendeu a 
aprovação da proposta ainda 
em 2017, durante entrevista 
ao programa ‘Por Dentro 
do Governo’, da TV NBR. 
“O próximo ano é eleitoral, 
sendo difícil a aprovação de 
medidas desse porte. É muito 
importante que seja feita [a 
aprovação] neste governo. 
Se não for feita agora, será o 
primeiro desafi o do próximo 
governo”, disse, acrescentan-
do que a reforma é importante 
para manter as condições de 
crescimento econômico.

A reforma da previdência é 
importante para ‘manter as 
condições’ de crescimento 

Para Meirelles, o governo 
tem condições de conseguir a 
aprovação da reforma, mesmo 
depois do placar de votação na 
Câmara sobre a denúncia con-
tra o presidente Temer. Para 
ele, são questões diferentes. 
“Existem muitos parlamenta-
res que votam de uma maneira 
e agora poderão votar de outra. 
São duas coisas completamente 
diferentes”. O ministro disse 
ainda que a projeção ofi cial atu-
al de crescimento da economia 
no próximo ano é de 2%, mas 
deverá ser revisada. “Não me 
supreenderia se estiver acima 
de 3% de crescimento para o 
ano de 2018”, explicou.

“Voltamos a crescer e agora 
de uma maneira forte e consis-

tente. Atravessamos a maior 
recessão da nossa história e 
uma crise dessa profundidade 
tem os seus efeitos que se 
prolongam por algum tempo”, 
afi rmou o ministro, acrescen-
tando que a população pode 
ainda não perceber, por ainda 
haver “grande número de de-
sempregados”. Entretanto, o 
desemprego está diminuindo, 
assegurou. Meirelles destacou 
ainda que o “custo de vida está 
subindo menos que os salários 
em média”. “Há um ganho no 
poder de compra dos trabalha-
dores. A infl ação nos últimos 
meses subiu 2,5%. É uma das 
mais baixas da história do Bra-
sil. E os salários têm subindo 
acima disso”, disse.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concede entrevista ao programa

‘Por Dentro do Governo’, da TV NBR.

Ao ser questionado sobre a 
ausência de tributação sobre 
grandes fortunas, Meirelles 
afi rmou que na reforma tribu-
tária haverá debate envolvendo 

o imposto sobre patrimônio 
e que o governo ainda avalia 
se as medidas de ajuste fi scal 
para 2018 serão enviadas ao 
Congresso por medida provi-

sória ou projeto de lei. Disse, 
também, que não descarta 
a prorrogação do prazo de 
acesso ao novo Pert, o novo 
Refi s (ABr).

Volta às aulas
Os alunos da educação infantil e 

do ensino fundamental do 1º ao 5º 
ano retornaram às aulas ontem (30) 
no Colégio Goyases, em Goiânia. No 
último dia 20, um dos alunos do 8º 
ano atirou em colegas dentro da sala 
de aula, matando dois adolescentes e 
ferindo quatro. Na semana passada, 
foram realizadas reuniões com psicó-
logos, pais e professores de todos os 
segmentos da escola. Os estudantes 
do ensino fundamental do 6º ao 9º ano 
retornam às aulas hoje (31).

Ministro de Ciência e 

Tecnologia, Gilberto Kassab.

O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Gilberto Kassab, 
manifestou preocupação com a 
falta de recursos para o desen-
volvimento da ciência. Kassab 
participou ontem (30) do IV 
Simpósio de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação da Marinha, na 
capital paulista. “Temos uma 
preocupação em relação ao 
fi nal do ano, com os recursos 
que podem não ser sufi cientes 
para que a gente possa atingir 
os objetivos defi nidos. E uma 
preocupação ainda maior em 
relação a 2018, que está mui-
to aquém do necessário para 
que a gente possa continuar 
os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos”, disse.

De acordo com Kassab, todas 
as linhas de pesquisas fi nan-
ciadas com recursos federais 
poderão ser descontinuadas. 
“Seria uma grande perda para 
o Brasil, ou porque perdería-
mos pesquisas importantes ou 
quadro [pesquisadores], que ao 
perderem aqui a condição de 
desenvolverem as suas ativi-
dades, passariam a se deslocar 
para o exterior”, alertou. Para o 
ele, uma das saídas para a falta 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, defendeu 
ontem (30) um endurecimento 
da legislação contra o trabalho 
escravo, como uma maneira de 
reduzir a impunidade no crime 
de submeter empregados a situ-
ações análogas à de escravidão. 
Dodge falou na abertura de um 
seminário, em Brasília, sobre a 
sentença da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, que 
em dezembro do ano passado 
condenou o Brasil por não pre-
venir a prática do trabalho es-
cravo, no caso conhecido como 
Fazenda Brasil Verde.

“A sentença da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos é 
importante para que a utilizemos 
como marco, como instrumento 
na luta contra a escravidão con-
temporânea”, disse Dodge. “O 
que a Corte faz não é censurar 
o que ocorreu no Brasil, o que 
a sentença faz é apontar onde 
podemos avançar”. Ela citou di-
versos ítens em que o organismo 
internacional aponta a necessi-
dade de avanços, entre eles o da 
persecução penal adequada, que 
inclui a investigação criminal e o 
processo penal. 

“A punição tem que ser pro-
porcional à gravidade desse 

O indicador parece encerrar 

um longo período de

incerteza econômica.

O Indicador de Incerteza da 
Economia, medido pela FGV, 
recuou 8,3 pontos de setembro 
para outubro, ao passar de 
119,3 pontos para 111 pontos, 
em uma escala de zero a 200. 
Com esse, que foi o quarto 
recuo consecutivo, o indicador 
atingiu o menor nível registrado 
desde fevereiro de 2015.

De acordo com a FGV, o 
indicador parece encerrar um 
longo período de incerteza 
econômica, de quase três anos, 
em que oscilou acima de 120 
pontos, um comportamento 
motivado, nesse período, por 
eventos políticos. A FGV acre-
dita que, embora ainda exis-
tam riscos no campo político, 
“parece que a economia, pelo 
menos por um tempo, se isolou 
da política. Agora é aguardar os 
próximos eventos e torcer para 
que a incerteza continue baixa, 
permitindo maiores investi-
mentos e consumo”, diz nota.

Os três componentes do 
indicador tiveram queda na 
passagem de setembro para 
outubro. O componente Mídia, 
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Antonio Cruz/ABr

As duas rodadas do pré-sal 
das bacias de Santos e Campos, 
realizadas pela ANP, poderão 
proporcionar à União, aos es-
tados e municípios arrecadação 
em torno de R$ 600 bilhões 
pelas próximas três décadas, 
superando em cerca de R$ 200 
bilhões os valores inicialmente 
estimadas pela agência. A infor-
mação foi dada ontem (30) pelo 
diretor-geral da ANP, Décio 
Oddone, ao participar da 13ª 
International Conference Bra-
zil Energy and Power 2017, no 
auditório da FGV, em Botafogo, 
na zona sul do Rio.

Oddone disse que a agência 
precisou recalcular os valores 
inicialmente estimados de arre-
cadação para o governo, porque 
percentuais relativos ao óleo 
lucro ofertado pelas petrolíferas 
na 2ª e 3ª rodadas de blocos 
no polígono do pré-sal terem 
superaram muito as projeções 
iniciais da ANP. “Houve casos 
em que o ágio oferecido [sob a 

A arrecadação, ao longo dos próximos 30 anos,

será superior às previsões.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
pretende enviar ainda esta se-
mana à Casa Civil a proposta de 
modelagem de privatização da 
Eletrobras. O ministro aguarda 
o retorno do presidente a Bra-
sília para apresentar a versão 
atual.  O ministro participou 
ontem (30) de encontro com 
participantes do seminário 
sobre Matriz e Segurança Ener-
gética Brasileira promovido 
pela FGV, no Rio de Janeiro.

“O texto já está bastante 
adiantado entre as equipes 
técnicas da Fazenda, Planeja-
mento e Minas e Energia”, in-
dicou o ministro. Caberá à Casa 
Civil defi nir se será enviado ao 
Congresso um “projeto com 
urgência urgentíssima ou MP, 
porque a nossa ideia é que seja 
o mais rápido possível”.

Vencida essa etapa, Coelho 
Filho disse que a atenção se 
voltará à reforma do setor 
elétrico, cujas contribuições 
recebidas na consulta pública 
já foram processadas e serão 
encaminhadas ao Congresso 
sob a forma de projeto.

Ainda sobre a questão elé-
trica, Coelho Filho confi rmou 
que, em razão da situação dos 

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.
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Temer assinou MP 
que prorroga adesão 

Brasília - Relator do Refi s na 
Câmara, o deputado Newton 
Cardoso Júnior (PMDB-MG) 
anunciou no fi m da tarde de 
ontem (30), que o presidente 
Michel Temer assinou nova 
medida provisória (MP) pror-
rogando de 31 de outubro até 
14 de novembro o prazo de 
adesão ao programa de parce-
lamento tributário com a União. 

“Conforme adiantamos, o 
presidente Temer assinou a MP 
que prorroga a adesão ao Refi s 
até 14 de novembro”, escreveu 
o peemedebista em sua conta 
ofi cial no Twitter. A MP deve ser 
publicada no Diário Ofi cial da 
União ainda hoje (31), segundo 
o líder do governo na Câmara, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). 

O governo poderia deixar 
de arrecadar de R$ 1 bilhão a 
R$ 1,2 bilhão caso mantivesse 
o prazo atual de adesões ao 
Refi s, de acordo com cálculos 
do relator da MP do programa 
no Senado, o senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO) (AE).

Arrecadação com leilão do pré-sal 
pode chegar a R$ 600 bilhões

forma de óleo lucro] ao governo 
chegou a mais de 200%. Aí, nós 
tivemos que recalcular as nossas 
estimativas inciais”.

“E elas indicavam que a 
União, estados e municípios 
receberiam ao longo de mais 
de 30 anos de contrato cerca 
de R$ 400 bilhões em royalties, 

participação especiais, tributos 
e óleo lucro. Mas, com o ágio 
obtido, tivemos que recalcu-
lar o valor, e a nova previsão 
indica que a arrecadação total 
ao longo das próximas três 
décadas posteriores ao início 
da produção pode chegar a R$ 
600 milhões”, afi rmou (ABr).

Recursos para a ciência 
podem ser insufi cientes

de recursos são as parcerias.
Leal Ferreira, almirante de 

esquadra, destacou a importân-
cia de parcerias também com a 
academia. “Há mais de 60 anos 
que a Marinha trabalha com a 
academia. O convênio que nós 
tivemos com a USP permitiu a 
crianção do curso de engenharia 
naval em São Paulo, que existe 
até hoje, e vários outros convê-
nios com outras universidades”, 
lembrou (ABr).

Dodge: pena contra trabalho 
escravo deve ser maior

crime. Um crime que afeta a 
dignidade da pessoa humana 
não é um crime pouco grave, 
é um crime muito grave, e a 
pena tem que ser proporcional. 
A pena mínima é muito baixa”, 
opinou. Um levantamento feito 
pelo MPF contabilizou mais de 
450 processos espalhados pelo 
Brasil contra pessoas suspeitas 
de submeter outras à escravi-
dão – todos sem solução, seja 
pela condenação ou absolvição. 

Dodge voltou a criticar 
como “retrocesso” a portaria 
recentemente publicada pelo 
Ministério do Trabalho (ABr).

Eletrobras: quase fi nalizado 
o modelo de privatização

reservatórios, o governo já 
considera a possibilidade de 
despachar por fora de ordem de 
mérito, isto é, comprar energia 
mais cara. “Está sendo cogita-
do; decidido, não. A gente tem, 
sim, uma preocupação com a 
situação”. Lembrou que já vem 
alertando há algum tempo que 
não há risco mais severo de 
desabastecimento, mas que 
haverá impacto, “como já vem 
ocorrendo”, nas tarifas para o 
consumidor.

O ministro comentou que 
mantém encontros periódicos 
com autoridades do setor elé-
trico (ABr). 

Indicador de Incerteza da 
Economia recua 8,3 pontos

que é baseado na frequência de 
notícias com menção à incerteza 
nas mídias impressa e online, 
caiu 6,5 pontos. O componente 
Expectativa, que é construído a 
partir das dispersões das previ-
sões de especialistas para a taxa 
de câmbio e para a infl ação ofi -
cial, também recuou 6,5 pontos. 
A maior queda, no entanto, fi cou 
com o componente Mercado, 
que é baseado na volatilidade 
do mercado acionário, medido 
pelo Ibovespa: 7,3 pontos (ABr).


