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“A justiça não consiste 
em ser neutro entre o 
certo e o errado, mas 
em descobrir o certo e 
sustentá-lo, onde quer 
que ele se encontre, 
contra o errado”.
Theodore Roosevelt (1858/1919)
26º Presidente dos Estados Unidos 

BOLSAS
O Ibovespa: -1,93% Pontos: 
72.930,69 Máxima estável: 
74.363 pontos Mínima de 
-2,11% : 72.795 pontos Vo-
lume: 8,96 bilhões Variação 
em 2017: 21,09% Variação no 
mês: -1,85% Dow Jones: -0,45% 
(18h32)  Pontos: 23.458,08 
Nasdaq: -0,87% (18h32)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2590 Venda: R$ 3,2595 
Variação: +0,05% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2509 Venda: R$ 
3,2515 Variação: +0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4030 Variação: es-
tável - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,29% ao 
ano. - Capital de giro, 11,02% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,3% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,000 
Variação: +0,75%.

Cotação: R$ 3,2600 Variação: 
-0,09% - Euro (18h32)  Compra: 
US$ 1,1647   Venda: US$ 1,1647   
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7930 Venda: R$ 
3,7950 Variação: +0,53% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7270 Ven-
da: R$ 3,9500 Variação: +0,51%.

tos: 6.729,88 Ibovespa Futuro: 
-1,96% Pontos: 73.385 Máxi-
ma (pontos): 74.790 Mínima 
(pontos): 73.175. Global 40 
Cotação: 928,462 centavos de 
dólar Variação: +0,38%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (9) que as 

alterações a serem feitas no 
texto original da reforma da 
Previdência precisam manter 
um percentual “substancial-
mente acima de 50%” dos 
benefícios fi scais previstos 
inicialmente, de R$ 800 bi-
lhões. Tal percentual estará 
garantido, se forem mantidos 
pontos como idade mínima 
para homens e mulheres, 
período de transição e simila-
ridade entre as previdências 
pública e privada.

“Há pontos fundamentais, 
como a questão da idade mí-
nima para homens e mulheres. 
Tem o período de transição 

Unifi car previdência dos 
setores público e privado 
é 'base da reforma'

e o fato de o regime público 
ser similar ao setor privado, 
criando condições para que 
cada vez mais a previdência 
complementar do servidor 
publico possa cobrir essa 
diferença. São contribuições 
extras feitas pelo servidor, de 
maneira que [se] diminua de 
fato o défi cit do regime geral. 
Unifi cação dos sistema é muito 
importante. É a base”, afi rmou 
Meirelles.

O ministro ressaltou que o 
tempo mínimo de contribuição 
também é importante para que 
se consiga manter o percentual 
de benefícios fi scais acima dos 
50% inicialmente previstos. 
“Temos sempre de levar em 
conta qual é a queda desse 

benefício. Além disso, [serão 
necessárias] outras medidas 
que assegurem a economia 
fi scal, para que atinjamos algo 
substancialmente acima de 
50%”. Meirelles evitou precisar 
qual seria esse percentual aci-
ma de 50%, até porque quem 
terá a palavra fi nal sobre essa 
questão será o Congresso Na-
cional. “Teremos os números 
logo que possível. O que é im-
portante é que seja um número 
que faça efeito no equilíbrio 
das contas públicas no Brasil 
e que garanta o benefi cio fi scal 
do Brasil nos próximos anos”, 
acrescentou.

O ministro reiterou a con-
fi ança de que a matéria seja 
aprovada ainda este ano pelo 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no 1º Seminário Internacional

de Dívida Pública.

Legislativo. Ele classifi cou de 
“proposta substitutiva que seja 
de fato aprovável” a que está 
sendo redigida pelo relator da 
reforma, deputado André Maia 

(PPS-BA). “A grande questão 
é: qual é a restrição? Eu te-
nho deixado claro que, a cada 
proposta de mudança, temos 
de olhar qual é a redução do 

benefício. Repito: o projeto 
fi nal aprovado e sancionado 
tem de ser substancialmente 
acima de 50% daqueles bene-
fícios fi scais previstos” (ABr).

Os vencedores do leilão terão 
que fazer investimentos imedia-
tos de R$ 2,4 bilhões, e é previsto 
um total de R$ 7,8 bilhões em cin-
co anos. As empresas fi cam nas 
regiões Norte e Nordeste e são 
defi citárias, segundo o BNDES, 
como a a Boa Vista Energia S.A., 
de Roraima, a Centrais Elétricas 
de Rondônia, a Eletroacre, a 
Companhia Energética de Alago-
as; a Companhia Energética do 
Piauí e a Amazonas Distribuidora 
de Energia S.A.

O processo prevê que a 
Eletrobras assuma cerca de 
R$ 11 bilhões em dívidas das 
distribuidoras. A Eletrobras é a 
credora dessas dívidas que vai 
assumir, e o objetivo da medida 
é possibilitar que o valor total 
das dívidas das distribuidoras, 
de R$ 20,8 bilhões, não supere 
o valor global dessas empresas, 
avaliado em R$ 10,2 bilhões. 
O superintendente da Área 
de Desestatização do BNDES, 

A publicação do edital do 

leilão está prevista para 

fevereiro.

Filha e sobrinha 
servindo de
barriga de aluguel

O Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) atualizou as normas 
para a utilização das técnicas de 
reprodução assistida no Brasil. 
A partir de agora, familiares em 
grau de parentesco descendente 
poderão fazer a cessão temporá-
ria do útero (gestação de substi-
tuição). Até então, de primeiro 
a quatro graus, somente mãe, 
avó, irmã, tia e prima poderiam 
ser barriga de aluguel, como o 
procedimento é popularmente 
conhecido. 

Com a mudança na regra, 
fi lha e sobrinha também podem 
ceder temporariamente seus 
úteros. Pessoas solteiras também 
passam a ter direito a recorrer a 
cessão temporária de útero. “Um 
homem solteiro que queira ter 
um fi lho, agora tem essa opção”, 
informou a presidente da Socie-
dade Brasileira de Reprodução 
Assistida, Hitomi Nakagawa. 
Outra alteração prevista na reso-
lução é a redução de cinco para 
três anos o período mínimo para 
descarte de embriões (ABr).

Uso de biodiesel 
O Conselho Nacional de Política 

Energética aprovou ontem (9) a 
antecipação para 1º de março de 
2018 da mistura de 10% de biodiesel 
ao diesel usado no mercado interno. 
O prazo para o aumento de 10% de 
biodiesel no diesel seria 1º de março 
de 2019. A decisão de antecipar em 
um ano a mistura visa reduzir as 
importações brasileiras de diesel 
para atender ao mercado interno. 
A expectativa é de que caia o preço 
fi nal do diesel usado no Brasil.

Afastado da presidência do 
PSDB desde maio, quando foi 
acusado de pedir R$ 2 milhões 
ao empresário Joesley Batista, 
dono do grupo JBS, em troca de 
favores, o senador Aécio Neves 
reassumiu o cargo ontem (9). 
O fato ocorre um dia após o 
presidente interino da legen-
da, senador Tasso Jereissati 
(CE), anunciar ofi cialmente a 
candidatura dele à presidência 
do partido. 

Em um comunicado enviado 
a Jereissati, Aécio afi rma que 
retoma o posto para “garantir 
a desejável isonomia entre os 
postulantes” na disputa pela 
presidência do PSDB. No do-
cumento, o senador mineiro 
informou ainda que indicou 
o ex-vice-governador de São 
Paulo, Alberto Goldman, para 
conduzir o processo eleitoral, 
marcado para o dia 9 de de-
zembro, quando ocorrerá a 
convenção nacional do partido.

Ainda no comunicado, Aé-
cio faz um agradecimento a 
Jereissati por ter aceitado as-
sumir o partido interinamente. 
“Aproveito a oportunidade para 
agradecer-lhe por ter aceito 
minha indicação e assumido a 
presidência interina do PSDB 
nos últimos meses”. Por diver-
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Senador Aécio Neves reassumiu 

a presidência do partido.
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Memorial da Imigração Judaica inaugura exposição 

permanente sobre o holocausto, que vitimou mais de

6 milhões de judeus durante a II Guerra Mundial.

Uma réplica em tamanho 
natural de um barracão de 
prisioneiros judeus, objetos e 
peças de vestuários, posters 
da propaganda nazista. Logo 
na entrada, a famosa frase do 
portão do campo de Auschwitz 
‘Arbeit Macht Frei’ (o trabalho 
liberta), seguida pela foto de 
Anne Frank. Uma exposição 
inaugurada ontem (9) em São 
Paulo vai levar o visitante de 
volta ao passado para um perío-
do importante, embora trágico, 
da história mundial.

Considerado um dos episó-
dios mais cruéis da humanida-

de, o Holocausto vitimou mais 
de 6 milhões de judeus, entre 
eles 1,5 milhão de crianças, mas 
ainda é pouco conhecido entre 
os brasileiros, especialmente os 
mais jovens. Para preencher 
essa lacuna, o Memorial da Imi-
gração Judaica (Rua da Graça, 
160, Bom Retiro) inaugurou a 
exposição permanente sobre 
o tema.

A exposição  também pro-
porciona contato com objetos 
autênticos pertencentes às 
vítimas do Holocausto e doados 
por seus familiares que hoje 
residem no Brasil (ABr).

Rovena Rosa/ABr

Ontem (9), durante o lança-
mento do Programa Avançar, 
que pretende retomar obras pa-
radas nos últimos anos no país, 
o presidente Temer disse que 
muitos vão se surpreender com 
seu governo. Sem citar nomes, 
criticou aqueles que “pregam 
a paralisação do governo” e 
afi rmou que fará “muito mais”.

“Esse é um governo que não 
para. Se em 17 meses fi zemos 
tudo, aqueles que pregam a 
paralisação do governo vão se 
surpreender. Nós fi zemos o que 
pudemos até hoje com grande 
efetivo resultado. Mas agora 
vamos fazer muito mais com 
o Programa Avançar”, disse o 
presidente.

Temer fez uma rápida ava-
liação dos cinco meses em que 
enfrentou a tramitação das 
denúncias feitas contra ele pelo 
então procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot. Agora, 
com as denúncias rejeitadas, 
ele afi rmou que “a verdade 
veio à luz”.

Presidente Temer lança o 

programa Avançar.

Brasília - O ministro do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira, afi r-
mou ontem (9), em cerimônia 
de lançamento do Programa 
Avançar, que agora o conceito 
do programa é de ‘responsabili-
dade’. “Não há neste programa 
ideias fantasiosas, nem ideias 
magnífi cas”, disse. Segundo 
Dyogo, os R$ 130 bilhões de 
investimento previstos já estão 
garantidos no Orçamento. “São 
obras com orçamento, com 
datas para começar e termi-
nar. É um programa realista”, 
destacou.

O primeiro critério utilizado 
para o Avançar foi a disponibili-
dade orçamentária. “São obras 
que efetivamente têm possibi-
lidade de entrega até o fi nal do 
ano que vem”, garantiu Dyogo, 
ao afi rmar que o governo Temer 
tirou o Brasil da pior recessão 
da história. “E colocamos o 
Brasil para crescer”. 

O ministro destacou que o 
programa Avançar está ade-
quado à realidade mesmo em 
tempos de ajuste fi scal e que a 
recuperação econômica não é 
uma palavra sua, mas sim uma 
‘visão geral do mercado’.

Dyogo disse ainda que o 
programa traz obras e ações 
estruturantes para o país, que 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira, na cerimônia 

de lançamento do Programa 

Avançar.
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Marcelo Camargo/ABr

Seis distribuidoras da Eletrobras 
serão leiloadas entre março e abril

por grupos capazes de arcar 
com as dívidas remanescentes. 
O BNDES é o responsável pela 
gestão da desestatização, que 
tem a coordenação do Ministé-
rio de Minas e Energia. O banco 
deve disponibilizar ao mercado 
informações sobre as distribui-
doras no fi m de novembro. A 
publicação do edital do leilão 
está prevista para o fi nal de 
fevereiro.

A melhor proposta no leilão 
vai ser aquela que abrir mão do 
maior percentual do acréscimo 
tarifário transitório concedido 
pela Aneel nos últimos reajus-
tes. Caso mais de uma empresa 
abra mão de 100% do aumento, 
vencerá a que apresentar maior 
bonifi cação pela outorga do 
contrato, a ser paga à União. 
Os empregados e aposentados 
poderão comprar um volume 
de ações equivalente a até 10% 
da participação detida pela 
Eletrobras (ABr).

Rodolfo Torres, explicou que, 
dessa forma, o leilão se torna 
viável.

O processo, apesar de ter cus-
to neste momento, também será 
vantajoso para a estatal, porque 
as distribuidoras hoje são defi ci-
tárias e poderão ser compradas 

Inaugurada exposição 
sobre o Holocausto

Aécio afasta Tasso e 
reassume presidência

sas vezes no período a frente 
dos tucanos, Tasso Jereissati 
cobrou publicamente que 
Aécio renunciasse o comando 
do partido, o que não ocorreu. 
Além de Jeressati, também está 
na disputa pela presidência do 
PSDB o governador de Goiás, 
Marconi Perillo.

Em junho, o senador Aécio 
Neves foi denunciado por Janot 
por corrupção passiva e obstru-
ção de Justiça. O senador nega 
as acusações. Sua principal 
linha de defesa no processo é 
a de que a quantia que recebeu 
de Joesley foi um empréstimo 
pessoal, sendo uma operação 
sem nenhuma natureza ilegal 
(ABr).

Avançar é realista, sem 
‘ideias fantasiosas’

trarão ganho para o conjunto 
das regiões. Entre algumas 
das ações destacadas, Dyogo 
afi rmou que somente na área 
social serão entregues 200 mil 
unidades habitacionais e que 
na área de saneamento são 
50 obras. “No PAC há 5 mil 
creches que nunca saíram do 
papel, hoje trazemos aqui o que 
é viável” (AE).  

Temer diz que muitos ‘se 
surpreenderão’ com seu governo

“O que houve foram, digamos 
assim, tentativas de natureza 
pessoal e moral, hoje desmas-
caradas. Desde o início, eu dizia 
em pronunciamento próprio: 
‘as coisas são assim, assim, 
assado’. E o assado chegou 
agora. As coisas estão vindo 
à luz. A verdade veio à luz”. O 
presidente negou ainda que 
o Brasil tenha parado nesse 
período (ABr).


