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“Adolescência é 
a idade em que o 
garoto se recusa a 
acreditar que um dia 
fi cará chato como o 
pai”.
Apparício Torelly (1895/1971) 
(Barão de Itataré) Jornalista 
brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,65% Pontos: 
73.823,74 Máxima de +1,2% 
: 75.199 pontos Mínima de 
-0,65% : 73.823 pontos Volu-
me: 10,06 bilhões Variação em 
2017: 22,58% Variação no mês: 
-0,65% Dow Jones: +0,25% Pon-
tos: 23.435,01 Nasdaq: -0,17% 
Pontos: 6.716,53 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2626 Venda: R$ 3,2631 
Variação: -0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2730 Venda: R$ 
3,2736 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (dezem-

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$ 1.277,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,54% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,500 
Variação: -0,75%.

bro) Cotação: R$ 3,2800 Variação: 
-0,12% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1624 Venda: US$ 1,1624 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7910 Venda: R$ 
3,7930 Variação: -0,5% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7430 Ven-
da: R$ 3,9370 Variação: -0,33%.

Futuro: -0,69% Pontos: 74.235 
Máxima (pontos): 75.815 Míni-
ma (pontos): 74.235. Global 40 
Cotação: 927,629 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

A balança comercial bra-
sileira teve superávit 
de US$ 5,2 bilhões em 

outubro, o que representa 
um recorde para o mês desde 
o início da série histórica do 
governo, em 1989. O resultado 
representa também o nono 
recorde mensal consecutivo. 
Os dados foram divulgados 
pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
(Mdic). De janeira a outubro, 
o saldo entre exportações e 
importações tem superávit 
de US$ 58,5 bilhões. Trata-
-se do maior superávit da 
série histórica, tanto para os 
dez primeiros meses do ano 

Balança comercial bate 
recorde em outubro com 
US$ 5,2 bi de superávit

quanto para anos fechados.
Ao todo, as exportações no 

mês de outubro totalizaram 
US$ 18,9 bilhões, com valor 
médio de US$ 989,9 milhões. 
Já as importações somaram 
US$ 13,7 bilhões, com média 
diária de US$ 651,2 milhões. 
As exportações representam o 
quatro maior valor para meses 
de outubro, e as importações 
ocupam o oitavo maior resulta-
do para o mês. De acordo com o 
diretor de Estatísticas e Apoio 
às Exportações da Secex, Her-
lon Brandão, a expectativa de 
superávit para ano foi ampliada 
de aproximadamente US$ 60 
bilhões para cerca de US$ 65 

bilhões a US$ 70 bilhões.
“Isso se justifi ca pelo desem-

penho das exportações. Temos 
US$ 30 bilhões a mais, com 
desempenho positivo de vários 
produtos, como a soja, minério 
de ferro, produtos siderúrgicos, 
tanto de volume, como de 
preços das exportações”, disse 
Brandão. O destaque fi cou por 
conta com exportação de miné-
rio de ferro, com crescimento 
de 59,9%; produtos semima-
nufaturados de ferro e aço 
(89%); máquinas e aparelhos 
para terraplanagem (127,5%); 
produtos laminados para ferro 
e aço (132,4%), e farelo de soja 
(45,4%).

Crescimento na exportação de commodities, como o minério de ferro,

explica superávit recorde.

As maiores reduções foram 
na venda de aviões (-US$ 
57,3%), café cru em grão (-US$ 
18,1%), tubos fl exíveis de ferro 
ou aço (-US$ 30,5%), óleos 
combustíveis (-US$ 41,6%) e 

couros e peles (-US$ 11,9%). 
Já nas importações, o destaque 
foram os bens de capital, que 
tiveram alta pelo terceiro mês 
consecutivo, o que não ocor-
ria desde a sequência junho, 

julho e agosto de 2013. Além 
disso, os bens intermediários 
apresentaram crescimento 
de 7,9%, categoria que vem 
tendo crescimento desde 
novembro de 2016 (ABr).

A produção total do pré-sal 
fechou o mês de setembro 
totalizando 1,677 milhão de 
barris de óleo equivalente 
por dia (petróleo e gás na-
tural). O volume representa 
um crescimento de 6,6% em 
relação ao mês anterior e já 
corresponde a 49,8% de todo 
o óleo equivalente produzido 
no país. Os dados foram divul-
gados pela ANP. A produção 
se deu a partir de 82 poços, 
atingindo 1,351 milhão de 
barris de petróleo e 52 milhões 
de metros cúbicos diários de 
gás natural por dia.

Em setembro, foram produzi-
dos no total aproximadamente 
3,270 milhões de barris de 
petróleo e gás natural por dia. 
A produção de petróleo atingiu 
2,653 milhões de barris por dia 
(bbl/d), volume 3% superior à 
produção de agosto, mas 0,7% 
inferior a de setembro do ano 
passado. Já a produção de gás 

O destaque fi cou com a FPSO Cidade de Itaguaí que produziu 

188,4 mil barris de óleo equivalente por dia.

Com alta acumulada de 
14,8% em 2017, a fabricação 
de veículos automotores con-
tribuiu para o crescimento da 
produção industrial nacional, 
que fechou o terceiro trimestre 
com crescimento de 1,6%. Na 
comparação com setembro 
de 2016, o aumento do setor 
automotivo é de 20,9%, e na 
relação com agosto de 2017 
o setor cresceu 1%. Os dados 
foram divulgados pelo IBGE, 
na Pesquisa Industrial Mensal 
Produção Física – Brasil.

A produção industrial nacio-
nal fi cou praticamente estável, 
com acréscimo de 0,2% em 
setembro frente a agosto, 
quando recuou 0,7%. Na com-
paração com setembro de 2016, 
o aumento foi de 2,6%. No acu-
mulado de 2017, a produção in-
dustrial está em 1,6%, com 0,4% 
no acumulado de 12 meses. A 
média móvel trimestral fi cou 
em 0,1%. Sem o ajuste sazonal, 
a indústria cresceu 2,6% em 
setembro na comparação com 
agosto, a quinta alta seguida. 

De acordo com o IBGE, é 
o primeiro resultado positivo 
desde maio de 2014, quando 
o acumulado fi cou em 0,3%, 
“prosseguindo na trajetória as-
cendente iniciada em junho de 
2016”, quando o índice fi cou em 

Fabricação de veículos 

contribui para o crescimento 

da produção industrial 

nacional.

A dívida pública federal 
deve alcançar 80% do PIB e, 
a partir de 2020, estabilizar-se 
nesse patamar. A previsão foi 
apresentada pelo ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
durante audiência pública na 
Comissão Mista do Orçamento, 
na Câmara. “Teremos continui-
dade do crescimento da dívida 
pública, que já está em mais de 
75% este ano”, disse o ministro, 
acrescentando que, em 2013, a 
dívida estava em 51,5% do PIB.

“Em 2019, deveremos supe-
rar 80% do PIB, mas com as 
reformas o cenário é de esta-
bilização a partir de 2020, em 
80% do PIB. É um percentual 
alto mas que, com as medidas, 
poderá ser controlado”. A 
expectativa é de que Lei Orça-
mentária de 2018 seja aprovada 
pelos parlamentares antes do 
recesso de fi m de ano. A lei 
antecipa a receita que deve 
ser arrecadada e determina o 
limite das despesas para o ano 
que vem.

Na mensagem modifi cativa 
do Projeto de Lei Orçamen-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Preço do gás
A Petrobras anunciou um rea-

juste médio de 6,5% dos preços de 
comercialização às distribuidoras 
do gás liquefeito de petróleo (GLP) 
destinado aos usos industrial e co-
mercial. O reajuste não se aplica aos 
preços do GLP para uso residencial, 
o gás de cozinha, comercializado 
pelas distribuidoras em botijões 
de até 13 quilos. A estimativa do 
Sindigás é que o valor do produto 
destinado a embalagens maiores 
que 13 Kg fi cará 46% acima da 
paridade de importação. 

Em vez de tentar restringir 
os aplicativos, os taxistas de-
veriam adotar como estratégia 
a luta pela fl exibilização da 
própria regulamentação, na 
avaliação do senador Eduardo 
Lopes (PRB-RJ), que foi o 
relator do projeto aprovado 
com alterações e enviado à 
Câmara. Mesmo considerando 
que o Senado “já fez sua parte”, 
Lopes se dispôs a continuar a 
colaborar com os taxistas du-
rante a tramitação na Câmara.

“Vi muita preocupação dos 
taxistas em querer regulamen-
tar os aplicativos. Acho que 
eles tinham que começar de 
outra maneira: fl exibilizando 
a regulamentação do táxi. Mas 
se os taxistas me procurarem, 
estou disposto a ajudar”, disse 
Lopes, para quem o resultado 
da votação da véspera foi sa-
tisfatório, por reconhecer que 
“o transporte por aplicativo é 
uma realidade, é a modernida-
de que chega”.

“Sempre disse que não era 
contra o táxi nem contra o Uber. 
Quero boa convivência, e não 
podemos fugir. Citei um exem-
plo muito conhecido: a Kodak 
não vende mais fi lmes para 
máquinas fotográfi cas. Tentou 

Senador Eduardo Lopes

(PRB-RJ).
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Brasília - Após reunião no 
STF, na quarta-feira (1º), com 
o ministro da Justiça, Torqua-
to Jardim, e a presidente do 
Supremo, Cármen Lúcia, o mi-
nistro da Educação, Mendonça 
Filho, afi rmou que está sendo 
traçado um plano para imple-
mentar duas unidades APACs 
(Associação de Proteção e 
Assistência ao Condenado) 
destinada a adolescentes deti-
dos, com o objetivo de mudar 
paradigma dos espaços dedica-
dos a jovens em cumprimento 
de medidas socioeducativas, 
como a internação, com o foco 
na recuperação. 

As primeiras unidades serão 
em Fortaleza e em Itaúna/MG. A 
APAC Juvenil de Itaúna já havia 
sido anunciada em junho pelo 
CNJ como prevista para entrar 
em funcionamento até março 
de 2018, como um modelo de 
internação focado em reabilita-
ção. Segundo o ministro, poste-
riormente, o plano é expandir a 
ideia para utilização em outras 
partes do país. “As duas seriam 
experiências referências para que 
a gente possa propagar e estender 
para outros estados à medida que 
o projeto se torne viável e impor-
tante”, disse Mendonça Filho.

Nas APACs, o preso cumpre 
rotina de ensino e trabalho, 

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho.
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Marcos Issa/Bloomberg

Produção do pré-sal sobe 6,6% e já 
corresponde a 49,8% do total do país

setembro, por 95,3% de todo 
o petróleo produzidos nos 
campos nacionais e por 79,3% 
do gás natural. A produção 
total se deu a partir de 8.115 
poços, sendo 725 marítimos e 
7.390 terrestres.

Sozinha, a Petrobras res-
pondeu por 93,8% de todo o 
petróleo equivalente produzido 
nos campos nacionais, com 
destaque para o campo de 
Marlim Sul, na Bacia de Santos, 
com seus 92 poços produtores; 
enquanto em terra o destaque 
fi cou com o campo de Estreito, 
na Bacia Potiguar, com seus 
1.091 poços. Individualmente, 
o destaque fi cou com a FPSO 
Cidade de Itaguaí (plataforma 
fl utuante de produção, arma-
zenamento e escoamento de 
petróleo e gás natural) que, 
por meio dos 6 poços a ela in-
terligados, produziu 188,4 mil 
barris de óleo equivalente por 
dia (ABr).

natural totalizou 114 milhões 
de metros cúbicos por dia 
(m3/d), um aumento de 1,9% 
em relação ao mês anterior e 
de 3,2% em relação a setembro 
de 2016.

O campo de Lula, no pré-sal 
da Bacia de Santos, continua 

sendo o de maior produção 
de petróleo e gás natural do 
país. Em setembro, foram em 
média, 799 mil barris diários 
de petróleo e 33,2 milhões de 
milhões de metros cúbicos 
de gás natural. Os campos 
marítimos responderam, em 

Dívida pública deverá 
estabilizar-se em 2020

tária Anual (PLOA) de 2018, 
o governo mantém a previsão 
de crescimento de 2% do PIB 
para 2018 e uma infl ação ofi cial 
pelo IPCA de 4,2%. O governo 
também reduziu a previsão da 
taxa Selic de 8% ao ano para 
7,25%. A mensagem modifi -
cativa foi necessária porque a 
peça orçamentária enviada em 
31 de agosto não considerou a 
revisão da meta de défi cit fi scal 
para o ano que vem e a redução 
das despesas (ABr).

Taxistas deveriam lutar 
para ‘fl exibilizar regras’

resistir, mas é a modernidade. 
Não que os táxis vão acabar. No 
Rio, já há um aplicativo operado 
para os taxistas, e eles gosta-
ram. Não adianta endurecer 
contra os aplicativos, porque 
a população quer’. 

Ele lamentou a rejeição, du-
rante a votação, de uma emenda 
que permitiria ao taxista aceitar 
corridas fora do município onde 
tem licença. Para ele, é um bom 
exemplo do tipo de fl exibili-
zação que a categoria deveria 
buscar. “É uma demanda antiga” 
(Ag.Senado). 

IBGE: produção de 
veículos cresceu 14,8%

-9,7%. Segundo André Macedo, 
gerente da pesquisa, “em todas 
as comparações, o setor de 
veículos automotores aparece 
como um componente positivo 
para o resultado da indústria”. 
Disse, ainda, que o setor foi im-
pulsionado pelas exportações 
de automóveis de passeio e 
também de caminhões.

Para Macedo, apesar da 
“maior frequência de resulta-
dos positivos” no ano, a produ-
ção industrial do país ainda não 
conseguiu recuperar as perdas 
do passado (ABr).

Governo Federal quer 
implementar APAC Juvenil

com suporte de voluntários e 
funcionários. Cabe aos inter-
nos, inclusive, a segurança do 
local, por não possuir agentes 
prisionais. Mendonça Filho 
e Torquato Jardim disseram 
que está sendo buscada uma 
forma de o Governo Federal 
injetar recursos em projetos 
deste tipo.

Segundo o ministro da Justi-
ça, na MP que trata do Funpen, 
havia expressão legal para 
autorizar o financiamento 
para esse tipo de atividade, 
mas, “no projeto de conversão, 
essa linguagem foi retirada 
no Congresso, e temos agora 
que reconstruir a concepção 
do Funpen para atender essa 
demanda social” (AE).


