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“Todos nós, em cada 
ano, somos uma 
pessoa diferente. Eu 
não creio que sejamos 
a mesma pessoa 
durante toda a nossa 
vida”.
Steven Spielberg (1946)
Cineasta norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -1,05% Pontos: 
72.165,63 Máxima de +0,12% 
: 73.019 pontos Mínima de 
-1,39% : 71.920 pontos Volume: 
9,14 bilhões Variação em 2017: 
19,82% Variação no mês: -2,88% 
Dow Jones: -0,11% (18h33)  
Pontos: 23.435,22 Nasdaq: 
+0,1% (18h33)  Pontos: 6.756,71 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2781 Venda: R$ 3,2786 
Variação: +0,59% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: +0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2655 Venda: R$ 
3,2661 Variação: +0,45% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4200 Variação: 
+0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,28% 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: US4 1.274,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,200 
Variação: -0,6%.

Cotação: R$ 3,2850 Variação: 
+0,77% - Euro (18h33)  Compra: 
US$ 1,1666   Venda: US$ 1,1667   
Variação: +0,21% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8210 Venda: R$ 
3,8230 Variação: +0,74% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7430 Ven-
da: R$ 3,9670 Variação: +0,43%.

Ibovespa Futuro: -0,87% Pontos: 
72.750 Máxima (pontos): 73.490 
Mínima (pontos): 72.300. Global 
40 Cotação: 923,448 centavos 
de dólar Variação: -0,54%.

Após passarem quatro 
dias nos Estados na 
semana passada por 

conta do feriado do Dia 
de Finados, os deputados 
federais terão mais dez dias 
seguidos de folga a partir 
deste sábado (11). Isso por-
que o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, não marcou 
sessões de votações no ple-
nário da Casa durante toda 
a próxima semana, em razão 
do feriado da Proclamação 
da República, comemorado 
na quarta-feira (15).

Maia deu folga aos parla-
mentares mesmo em meio à 
retomada das negociações 
para votação da reforma da 
Previdência e com pelo me-

Em meio à discussão sobre 
Previdência, deputados
têm ‘superfolga’ de 10 dias

nos oito medidas provisórias 
(MPs) próximas de perderem 
a validade. A maioria dessas 
MPs caducam no próximo 
dia 28 e ainda precisa passar 
pelos plenários da Câmara e 
do Senado. Com esse calen-
dário previsto, as duas casas 
legislativas terão pouco mais 
de uma semana para votar 
todas essas propostas. 

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, porém, já 
afi rmou que só pautará no 
plenário as MPs que chegarem 
com pelo menos 15 dias de an-
tecedência do prazo de valida-
de. Caso o peemedebista não 
mude de posição, a votação 
das oito MPs é inviável. Entre 
as medidas ameaçadas estão 

as que alteram regras do setor 
de mineração e a que permite 
renegociação de débitos de 
produtores com o Funrural 
e que reduz a alíquota dessa 
contribuição social a partir de 
janeiro de 2018. 

Maia afi rmou que a semana 
sem votações não passará má 
impressão para sociedade. 
“A gente está votando de 
segunda a sexta. Temos uma 
pauta importante. (...) Infeliz-
mente o feriado é na quarta-
-feira. Acho que trabalhar de 
segunda a sexta na última 
semana e não fazer um gasto 
desnecessário na próxima, 
mobilizar a base para chegar 
aqui segunda-feira à tarde e 
ir embora terça-feira na hora 

Maia deu folga aos parlamentares mesmo em meio à retomada das negociações

para votação da reforma da Previdência.

do almoço, é um custo maior 
para o Brasil”, justifi cou o 
presidente da Câmara.

Vice-líder do DEM na Câ-
mara, o deputado Pauderney 

Avelino (AM) ressaltou que 
os dias sem sessão não signi-
fi cam que os parlamentares 
não estarão trabalhando. 
Segundo ele, muitos estarão 

em Brasília ‘articulando’. 
“Segunda-feira (13) estarei 
aqui. Não tem sessão, mas 
tem articulação”, afi rmou à 
reportagem (AE).

Febre amarela
A Secretaria Estadual de Saúde 

anunciou o fechamento do Parque 
Ecológico do Tietê, na zona leste, 
após encontrar no local um macaco 
morto, diagnosticado com febre 
amarela. Com a descoberta do novo 
caso, o Ministério da Saúde enviará 
mais 2,8 milhões de doses da vacina 
contra a doença para capital pau-
lista nos próximos dias. Segundo 
a prefeitura, 750 mil paulistanos 
já foram imunizados.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que ainda 
está faltando esclarecimento 
sobre a reforma da Previdên-
cia, “principalmente por parte 
do governo”. E que a emenda 
constitucional que altera as 
regras de acesso ao benefício da 
aposentadoria avançará depois 
que as pessoas tiverem a infor-
mação correta sobre o tema.

“As pessoas, às vezes, tratam 
a Previdência como se fosse 
um palavrão, mas quando você 
pergunta ‘por que você está 
contra a Previdência?’, muitos 
não sabem direito nem qual é o 
mérito do que está colocado na 
emenda constitucional”. 

“As pessoas são contra a 
Previdência sem saber que o 
sistema previdenciário bra-
sileiro tira dos mais pobres e 
entrega para os que ganham 
mais. Quem se aposenta com 
menos idade é quem ganha 
mais”, disse Maia. Ele espera 
que - a partir da apresentação 
do novo texto da reforma pelo 
relator Arthur Maia (PPS-BA) 
- os deputados possam avaliar 
se têm condições de votar ou 
não a proposta ainda este ano.

“Quando as pessoas começa-
rem a ter a informação correta 
do que signifi ca a reforma da 
Previdência eu acho que a 

Maia: a reforma avançará 

depois que a população tiver 

informação correta

sobre o tema.

Após mais uma rodada de 
negociações sobre o acordo 
comercial entre o Mercosul e 
União Europeia, chanceleres 
e o vice-presidente da Comis-
são Europeia, Jyrki Katainen, 
demostraram otimismo com a 
conclusão do acordo ainda este 
ano. O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, 
disse ter a expectativa de que 
essa tenha sido uma das últimas 
rodadas antes da fi nalização 
das negociações “Esperamos 
a conclusão desse acordo até 
o fi nal deste ano”, disse. 

A proposta apresentada à 
União Europeia inclui regras 
para as trocas de bens que 
criam um quadro jurídico fa-
vorável ao intercâmbio entre 
os países. O vice-presidente 
da Comissão Europeia, Jyrki 

Vice-presidente da Comissão 

Europeia, Jyrki Katainen.
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A entrada em vigor da refor-
ma trabalhista, neste sábado 
(11), representa  “a maior mu-
dança na legislação do trabalho 
do Brasil desde 1943, quando 
foi publicada a CLT”, na opinião 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). Em nota, a instituição 
afi rma que o Brasil, “depois 
de mais de sete décadas”, se 
equipara a outros países que 
têm leis trabalhistas “seguras, 
mas fl exíveis”.

O tom comemorativo foi 
o mesmo exibido por outras 
entidades empresariais. No 
entender da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
representa “o almejado avanço 
na construção de relações do 
trabalho modernas e alinhadas 
com a economia do século XXI”. 
Já o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaff, disse que a modernização 

Presidente da Fiesp,

Paulo Skaf.

Seis meses depois da última 
avaliação, a agência de classi-
fi cação de risco Fitch Ratings 
manteve a nota de crédito do 
Brasil em moeda estrangeira 
em BB, e sua perspectiva, 
negativa. O país permanece 
dois degraus abaixo do grau de 
investimento (garantia de que 
o país não corre risco de dar 
calote). A perspectiva negativa 
signifi ca que o país pode ter 
a nota rebaixada a qualquer 
momento antes da próxima 
reavaliação. 

De acordo com a Fitch, 
existem diversos fatores que 
justifi cam a preocupação com 
a situação fi scal do país. A 
agência citou a debilidade es-
trutural nas fi nanças públicas, 
o alto endividamento do gover-
no, as fracas perspectivas de 
crescimento e os indicadores 
de governança mais fracos do 
que em países emergentes se-

Agências de rating têm a função de ser conservadoras.

Se não houver 
convergência,
FHC apoiará Tasso 

São Paulo - O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
divulgou uma mensagem em 
seu Facebook na qual afi rma 
que apoiará o nome do senador 
Tasso Jereissati à presidência 
do PSDB, caso o partido não 
encontre uma convergência até 
sua convenção, marcada para 
o dia 9 de dezembro. 

“Se porventura tal conver-
gência não se concretizar, o 
que porá em risco as chances 
do PSDB, já disse que apoiarei 
a candidatura do senador Tasso 
Jereissati à presidência do par-
tido”, escreveu. O ex-presidente 
acrescentou, porém, que não 
faz ressalvas à eventual candi-
datura do governador de Goiás, 
Marconi Perillo, “a quem respei-
to por sua fi delidade ao PSDB 
e pelo bom governo que faz”.

O tucano disse, ainda, que 
espera que o novo presidente 
interino do partido, o ex-go-
vernador e Alberto Goldman, 
“crie condições para que líderes 
experientes e respeitados, como 
o governadorAlckmin, assumam 
posição central no partido”. Gol-
dman assumiu interinamente o 
comando da sigla por indicação 
do senador Aécio Neves. A jus-
tifi cativa do mineiro para a saída 
de Tasso foi garantir “isonomia” 
na disputa pelo comando do 
partido. Além de Tasso, Perillo, 
aliado de Aécio, também pleiteia 
a vaga (AE). 
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Porto Alegre - Com a retomada das discus-
sões sobre a reforma da Previdência, o governo 
vai lançar uma “campanha de esclarecimento 
nacional” sobre a proposta, disse o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, é 
muito importante convencer a sociedade da im-
portância da aprovação da reforma. O empenho 
do governo é para que a reforma seja aprovada 
ainda este ano, pelo menos na Câmara, nos dois 
turnos de votação necessários a uma mudança 
constitucional.

“Seria ótimo votar também no Senado este 
ano”, emendou Meirelles, reconhecendo porém 
que o calendário para isso é um fator de difi cul-
dade. O ministro fez questão de deixar claro que 
está confi ante nessa retomada das articulações. 
“Eu acredito na aprovação da reforma da Previ-
dência”, enfatizou.

Meirelles explicou que o governo está discu-
tindo “de forma objetiva e transparente” com o 
Congresso sobre a necessidade de aprovação da 
reforma da Previdência (AE).

Luis Macedo/Ag.Câmara

Entidades empresarias comemoram 
entrada em vigor da reforma trabalhista

reformas. “Temos que avançar 
na reforma tributária, da Previ-
dência e na mais necessária de 
todas, que é a reforma política. 
Somente por este caminho, 
romperemos o ciclo vicioso de 
crises que se retroalimentam”, 
concluiu.

Na avaliação da Firjan, as mu-
danças trazidas pela reforma 
trabalhista são imprescindíveis, 
particularmente neste momen-
to em que o país busca sair da 
pior recessão da sua história. 
“A reforma prestigia o diálogo 
e os acordos feitos diretamente 
entre empregadores e funcio-
nários, simplifi ca burocracias 
e regulamenta modelos de 
trabalho coerentes com a era 
digital. É um grande estímulo à 
competitividade das empresas, 
à manutenção dos empregos e 
à geração de novos postos de 
trabalho”, afi rma a nota (ABr).

das leis trabalhistas propiciará 
a criação de novos empregos, 
“com segurança jurídica para 
todos”. 

Skaf acentuou, em nota, que 
o Brasil está “maduro para viver 
uma nova forma de relação 
entre trabalhadores e empre-
gadores, que será positiva para 
todos”. Lembrou, contudo, 
que o país necessita de mais 

Acordo comercial entre Mercosul e UE 
será concluído ainda este ano

“O acordo se traduzirá em 
tarifas mais baixas para determi-
nados produtos da pauta comer-
cial e nos permitirá operar em 
torno de um conjunto de regras 
que regerá as relações entre 
UE e Mercosul, de forma que 
teremos um ambiente de negó-
cios mais facilitado viabilizado 
por meio da troca comercial 
mais sustentável entre as duas 
regiões”, disse Jyrki Katainen.

O ministro de Relações Ex-
teriores da Argentina, Jorge 
Faurie, disse que o processo 
de negociação com a UE está 
avançando e esse é o momento 
de acertar os enquadramentos 
possíveis para as negociações. 
Os chanceleres e Jyrki Katainen 
manifestaram a importância do 
acordo como uma medida con-
trária ao protecionismo (ABr).

Katainen, disse que o acordo 
com o Mercosul é de máxima 
importância pelas implicações 
comerciais e também políticas 
e traria benefícios ao comércio 
dos países envolvidos.

Rodrigo Maia: falta 
esclarecimento sobre a 
reforma da Previdência

gente vai conseguir avançar. O 
problema é que o tempo é curto, 
é muita informação para pouco 
tempo”, opinou o parlamentar.

Nesta semana do feriado de 
15 de novembro não haverá 
trabalho nas comissões, nem no 
plenário da Câmara. Na semana 
seguinte, Maia disse que deve 
pautar algumas MPs que estão 
com prazo de votação prestes 
a expirar, além de continuar a 
análise dos projetos do chamado 
pacote de segurança e discutir 
emendas constitucionais, entre 
elas, a que trata do alongamento 
do prazo dos estados para pa-
gamento de precatórios (ABr).

Fitch mantém nota de crédito com 
perspectiva negativa

melhantes. A agência também 
acrescentou o risco de instabi-
lidade política para a votação 
de reformas estruturais que, 
segundo ela, melhorariam as 
contas públicas, como as mu-
danças na Previdência Social. 

A Fitch, no entanto, informou 
que essas dificuldades são 
parcialmente compensadas 
pela diversidade econômica do 
Brasil e por instituições civis 
consolidadas. Ela informou 

esperar crescimento de 0,6% 
no PIB em 2017 e expansão 
média de 2,6% em 2018 e 
2019. O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, classifi cou 
de normal a decisão da Fitch. 
De acordo com ele, as agências 
de rating têm a função de ser 
conservadoras, e somente a 
aprovação da reforma da Pre-
vidência pode fazê-las mudar as 
previsões e basear-se em novos 
cenários (ABr).

Governo lançará campanha sobre Previdência


