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“Nada provoca mais 
danos num Estado do 
que homens astutos 
quererem se passar 
por sábios”.
Francis Bacon (1561/1626)
Filósofo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,43% Pontos: 
72.475,16 Máxima de +0,79% 
: 72.735 pontos Mínima de 
-0,54% : 71.776 pontos Volu-
me: 3,65 bilhões Variação em 
2017: 20,34% Variação no mês: 
-2,47% Dow Jones: +0,14% 
(18h32) Pontos: 23.454,82 
Nasdaq: +0,13% (18h32) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2972 Venda: R$ 3,2977 
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: +0,68% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2867 Venda: R$ 
3,2873 Variação: +0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2570 
Venda: R$ 3,4430 Variação: 
+0,67% - Dólar Futuro (de-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,25% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.278,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,4% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,000 
Variação: +1,35%.

zembro) Cotação: R$ 3.286,00 
Variação: +0,03% - Euro (18h32) 
Compra: US$ 1,1668 Venda: US$ 
1,1669 Variação: +0,05% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,8450 
Venda: R$ 3,8470 Variação: 
+0,63% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7730 Venda: R$ 3,9930 
Variação: +0,66%.

tos: 6.759,97 Ibovespa Futuro: 
+0,2% Pontos: 72.895 Máxima 
(pontos): 73.235 Mínima (pon-
tos): 72.110. Global 40 Cotação: 
920,190 centavos de dólar Va-
riação: -0,35%.

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, disse 
ontem (13), que o 

Cartão Reforma e a lei de 
regularização fundiária con-
solidam o “tripé” da política 
habitacional do governo 
Temer, ao lado do Minha 
Casa Minha Vida. “Milhões 
de brasileiros que têm suas 
residências precárias pas-
sam a ter a oportunidade 
de melhorar a sua qualidade 
de vida”, afi rmou Araújo, em 
cerimônia na qual o presi-
dente Temer fez a entrega 
simbólica dos primeiros 
Cartões Reforma. 

O programa que concede 
até R$ 9.646,07 para refor-
mar, ampliar e até mesmo 
concluir moradias de famí-
lias com renda mensal de 

Governo Michel Temer 
consolida o tripé da política 
pública habitacional

até R$ 2.811,00. O Ministério 
das Cidades trabalha com a 
expectativa de atingir 182 mil 
famílias até 2018 e o orçamen-
to é de R$ 1 bilhão, a fundo 
perdido, ou seja, o benefi ciário 
não precisará pagar nada. O 
governo garante os recursos 
para a compra do material, as 
famílias fi cam responsáveis 
pelas obras e a fi scalização 
fi ca a cargo das prefeituras. 
Os valores serão liberados 
em parcelas, à medida que 
os fi scais constatarem que 
as melhorias estão sendo de 
fato feitas.

O programa foi criado por lei 
em abril e o governo publicou 
as regras para a adesão em 
julho. Temer chegou a marcar 
duas viagens para Caruaru, 
depois canceladas, para fa-

zer a entrega simbólica dos 
cartões. Agora, ele recebe no 
Palácio do Planalto os primei-
ros benefi ciários: Luiz Santos 
da Silva, Maria do Socorro da 
Silva Rosado e Valéria Ana da 
Silva. Eles representam os 150 
moradores do bairro de São 
João da Escócia, em Caruaru. 
Cada família receberá R$ 6 
mil, em média.

Pernambuco é reduto elei-
toral do ministro das Cidades. 
Em meio às pressões da base 
aliada por trocas nos minis-
térios e também com a crise 
interna no PSDB, que pode 
desembarcar do governo, a 
pasta tem sido alvo de cobiça 
por parte de parlamentares. 
Alguns aliados acusam Araújo 
de usar o programa e outras 
ações das Cidades, que é uma 

Presidente Michel Temer, participa da cerimônia de entrega do cartão

reforma no palácio do planalto.

pasta com bom Orçamento e 
visibilidade, como palanque.

Além da entrega dos car-
tões, Araújo assinou hoje uma 
portaria para levar o Cartão 
Reforma a municípios do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, Alagoas e Pernambuco, 
que decretaram calamidade 
pública por causa das fortes 
chuvas nessas regiões. Ele 
lembrou que 19 de novembro é 
o último dia para que os muni-
cípios interessados se habilitem 

para aderir ao programa. Os 
ministros Henrique Meirelles 
(Fazenda) e Dyogo Oliveira 
(Planejamento), e o presiden-
te do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), também parti-
ciparam da cerimônia (AE).

Gabarito do Enem
O gabarito ofi cial do Enem será 

divulgado na próxima quinta-feira 
(16) pelo Inep. A correção das pro-
vas é feita usando a metodologia 
da Teoria de Resposta ao Item, em 
que o valor de cada questão varia 
conforme o percentual de acertos e 
erros dos estudantes naquele item. 
Dessa forma, um item em que grande 
número dos candidatos acertarem 
será considerado fácil e, por essa 
razão, valerá menos pontos.

Os empresários da indústria 
de transformação paulista do 
setor do agronegócio estão 
mais confiantes no avanço 
de suas atividades. Segundo 
a pesquisa do Departamento 
do Agronegócio da Fiesp e da 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), o Índice 
de Confi ança do Agronegócio 
(ICAgro) aumentou 6,7 pon-
tos no terceiro trimestre na 
comparação com o segundo 
trimestre, e atingiu 99,1 pontos. 
Em nota, a Fiesp diz que, apesar 
da melhora, a pontuação está 
abaixo da registrada em 2016 
(106,3 pontos). O levantamen-
to mostra, porém, recuperação 
do indicador em todos os seg-
mentos pesquisados. 

No segmento chamado “da 
porteira”, relacionado aos insu-
mos agropecuários, a percep-
ção dos empresários indicou 
104,8 pontos, com elevação de 
11 pontos. 

O gerente do Deagro, Antonio 
Carlos Costa, disse que a queda 

A continuidade do processo 

de ajuste econômico segue 

inspirando confi ança.

O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), 
Fernando Segóvia, defendeu ontem (13), em 
Vitória, a necessidade de maior integração 
entre os órgãos federais e estaduais para que o 
Estado possa enfrentar as organizações crimi-
nosas e melhorar a segurança pública. “Estamos 
começando um trabalho conjunto que será de 
muita valia para a população”, disse Segóvia, 
em entrevista ao lado do governador do Espírito 
Santo, Fernando Hartung (PMDB).

“É um novo momento da administração da 
Polícia Federal e sei da grandiosidade do traba-
lho que vai ter que ser feito”, disse. Nomeado 
diretor-geral pelo presidente Michel Temer na 
semana passada, Segóvia só deve tomar posse à 
frente da PF nos próximos dias. Mesmo assim, 
desde a semana passada, vem participando de 
reuniões para compor sua futura equipe. Em Vi-
tória, ofi cializou o convite para o atual secretário 
estadual de Controle e Transparência, Eugênio 
Ricas, assumir a Diretoria de Investigação e 
Combate ao Crime Organizado da PF - divisão 
responsável por comandar as operações crimi-
nais da corporação, incluindo a Lava Jato.

“Vim ao Espírito Santo para agradecer ao 
governador pela liberação do secretário e para 
estender uma política do governo federal, que é 
a de integração com as secretarias de segurança 
pública de todo o país”, afi rmou Segóvia. De 
acordo com ele, os problemas não se restringem 
apenas à corrupção, mas à violência e a crimes 
cometidos nos estados.

Habeas corpus de 
Palocci será julgado 
na próxima semana

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) marcou para a próxima 
semana, na quinta-feria (23), 
o julgamento sobre o pedido 
de liberdade feito pela defesa 
do ex-ministro Antonio Paloc-
ci, preso desde setembro do 
ano passado em função das 
investigações da Operação 
Lava Jato. O julgamento será 
decisivo para manter a vali-
dade das prisões preventivas 
que foram decretadas pelo juiz 
federal Sério Moro e o ministro 
Edson Fachin.

Em maio, Fachin rejeitou 
individualmente o pedido de 
liberdade e enviou o caso ao 
pleno para tentar obter apoio 
da Corte para manter as pri-
sões na Lava Jato.

Na decisão em que negou 
liberdade provisoriamente a 
Palocci, Fachin entendeu que 
não há nenhuma ilegalidade 
na decisão do juiz federal 
Sérgio Moro, que determinou 
a prisão. “O deferimento de 
liminar (ABr).

Após ser alvo de uma ten-
tativa de assalto ao deixar o 
circuito de Interlagos, em São 
Paulo, a fabricante de pneus 
Pirelli anunciou ontem (13) 
que suspendeu os testes de 
pneus que faria na cidade pau-
lista hoje (14) e amanhã (15). 
“Após uma tentativa de assalto, 
neutralizada pela segurança da 
Pirelli, em uma van da Pirelli 
no circuito de Interlagos no 
último domingo - e depois de 
um fi m de semana com episó-
dios similares ocorridos com 
outros times - fi cou decidido 
o cancelamento dos testes de 
pneus planejados”, informou 
através de sua conta no Twitter.

O treinamento com os com-
postos para 2018 seria feito 
em parceria com a McLaren, 
que assim como a Federação 
Internacional de Automobi-
lismo (FIA) e a Fórmula 1, 
concordaram com a medida. “A 
decisão [...] foi feita no interesse 

da segurança do pessoal, tanto 
da McLaren como nosso, que 
teriam participado do teste”, 
concluiu. Já a escuderia de 
Woking também usou o Twitter 
para anunciar a decisão de não 
fazer os testes.

“Nós nos juntamos na decisão 
da Pirelli de cancelar os testes 
de pneus nesta semana em In-
terlagos. A segurança das nossas 
pessoas sempre estão no topo 
de nossa prioridade, e , dado os 
recentes eventos, nós achamos 
desnecessários os riscos de 
prosseguir”, escreveu nas suas 
redes sociais. Ao longo do fi m de 
semana, uma série de episódios 
de violência foram registrados 
com as equipes de Fórmula 1.  A 
situação levou o tetracampeão 
Lewis Hamilton a reclamar publi-
camente da falta de segurança, já 
que “isso acontece todo ano”. “A 
F1 e as equipes precisam fazer 
mais. Não há desculpas”, escre-
veu o piloto (ANSA).

Foto: Mark Thompson/Getty Images
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Fernando Segóvia, novo diretor-geral da PF.

Brasília - Com superávit de 
US$ 1,822 bilhão nas duas pri-
meiras semanas de novembro, 
a balança comercial brasileira 
acumula em 2017 um saldo 
positivo de US$ 60,285 bi-
lhões, o maior resultado para 
o período e acima de todos os 
valores anuais já registrados. 
A previsão do governo é que o 
saldo comercial neste ano fi que 
entre US$ 65 bilhões e US$ 70 
bilhões. 

Na primeira semana de no-
vembro (1 a 5), com apenas 
dois dias úteis, foi registrado 
superávit de US$ 532 milhões, 
resultado de exportações de 
US$ 1,869 bilhão e importa-
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Marcos Corrêa/PR

Confi ança de industriais do agronegócio 
paulista cresce no terceiro trimestre

mercado brasileiro ainda não 
sejam ideais, a continuidade do 
processo de ajuste econômico 
segue inspirando confi ança”, 
explicou Costa. Ele disse que 
o setor deve continuar sendo 
benefi ciado no ano que vem 
pela recuperação do poder de 
compra do consumidor.

A confiança do produtor 
agropecuário também cresceu 
(5,9 pontos), embora continue 
abaixo de 100 pontos (93,2 
pontos). Em relação aos pe-
cuaristas, o aumento foi bem 
mais expressivo: 14 pontos, 
atingindo os 94,2 pontos após 
a pior marca da série histórica 
no segundo trimestre (80,2 
pontos). Costa lembrou que, 
nesse período, o setor tinha 
sofrido o impacto da Operação 
Carne Fraca e havia incertezas 
diante dos efeitos da delação 
de diretores do grupo JBS. 
Ele disse que o ânimo foi re-
cuperado diante da melhora 
dos preços do boi no mercado 
internacional (ABr).

na cotação das principais com-
modities, como soja e milho, 
deixou o setor com dúvidas 
sobre o escoamento dos insu-
mos e fertilizantes. “Porém, à 
medida que o plantio da safra 
de verão se aproximou, porém, 
as negociações voltaram a ocor-
rer”, ressaltou Costa.

No caso dos industriais 
“depois da porteira” (como os 
responsáveis por alimentos e 
tradings), houve crescimento 
de 5,8 pontos na confi ança, 
passando para 102,7 pontos. 
“Embora as condições do 

Após tentativa de roubo, 
Pirelli cancela testes

Segóvia defende integração contra 
crime organizado

“O mais importante para a solução será a par-
ceria, a integração. Tanto da Polícia Federal com 
o Ministério Público Federal, quanto também 
integrando as secretarias de segurança pública 
e os ministérios públicos estaduais e todos os 
órgãos que tem a função de coibir o crime no 
país”, acrescentou o novo diretor-geral da PF 
(ABr).

Superávit da balança acumulado no 
ano chega a US$ 60,285 bilhões

ções de US$ 1,337 bilhão. Já 
na segunda semana (6 a 12) 
as vendas ao exterior somaram 
US$ 4,383 bilhões e as compras 
de fora chegaram a US$ 3,093 
bilhões, o que signifi cou um 
superávit de US$ 1,290 bilhão

Nas duas primeiras semanas, 
as exportações subiram 10,2% 
em relação ao mesmo período 
de 2016, graças ao aumento 
nas vendas de produtos básicos 
(+35,3%, principalmente soja 
em grãos, milho em grãos, mi-
nério de ferro e carne bovina) 
e semimanufaturados (+12,5%, 
principalmente celulose, semi-
manufaturados de ferro/aço e 
ferro fundido) (AE).

Restrição ao foro 
privilegiado 

O STF voltará a julgar a res-
trição ao foro privilegiado para 
autoridades no próximo dia 
23. A discussão sobre o caso 
foi interrompida em junho por 
um pedido de vista do ministro 
Alexandre de Moraes. O placar 
do julgamento está em quatro 
votos pela restrição. Antes 
da interrupção, o relator do 
caso, ministro Luís Roberto 
Barroso, votou a favor da res-
trição ao foro privilegiado para 
autoridades, como deputados 
e senadores. 

De acordo com Barroso, os 
detentores de foro privilegiado, 
como deputados e senadores, 
somente devem responder a 
processos criminais no STF 
se os fatos imputados a eles 
ocorrerem durante o mandato. 
Para evitar que os detentores 
de foro que cometerem crimes 
durante o mandato renunciem 
aos cargos para escapar do 
julgamento, Barroso também 
sugeriu que, a partir da ins-
trução do processo, a ação fi ca 
mantida onde estiver.

Os ministros Marco Aurélio 
Rosa Weber e Cármen Lúcia 
também a acompanharam o 
relator (ABr).


