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“De fato quando você 
faz aparentemente 
atitudes altruístas e 
generosas você faz 
também atitudes 
egoístas”.
Darcy Ribeiro (1922/1997)
Antropólogo brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,58% Pontos: 
74.594,61 Máxima de +2,23% : 
75.073 pontos Mínima estável: 
73.439 pontos Volume: 13,45 
bilhões Variação em 2017: 
23,86% Variação no mês: 0,39% 
Dow Jones: +0,66% (18h46) Pon-
tos: 23.586,08 Nasdaq: +0,97% 
(18h46) Pontos: 6.856,72 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2513 Venda: R$ 3,2518 
Variação: -0,32% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2585 Venda: R$ 
3,2591 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,3970 Variação: 
-0,23% - Dólar Futuro (de-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,14% 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$ 1.281,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,50% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -1,87%.

zembro) Cotação: R$ 3.261,50 
Variação: -0,02% - Euro (18h46) 
Compra: US$ 1,1738 Venda: US$ 
1,1738 Variação: +0,03% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,8170 
Venda: R$ 3,8190 Variação: 
-0,34% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7330 Venda: R$ 3,9730 
Variação: -0,55%.

vespa Futuro: +1,42% Pontos: 
74.745 Máxima (pontos): 75.430 
Mínima (pontos): 74.235. Global 
40 Cotação: 923,491 centavos 
de dólar Variação: +0,81%.

O presidente  Michel 
Temer admitiu ontem 
(21) que a reforma da 

Previdência, que o governo 
pretende aprovar no Con-
gresso, não deve ser “ampla”. 
A ideia do governo agora é 
que a reforma traga a idade 
mínima para aposentadorias 
e equiparação do sistema 
público ao privado.”Vamos 
fazer uma reforma que vai 
trazer vantagens para a 
Previdência, mas ela não é 
muito ampla. Temos o limite 
de idade e vamos equiparar 
o sistema público e priva-
do”, afi rmou Temer durante 
cerimônia, no Palácio do 
Planalto, de lançamento de 

Temer admite que reforma 
não deve ser “ampla”, 
como o governo queria

uma plataforma digital com 
ações para qualifi car e atender 
trabalhadores.

Na mesma cerimônia, o pre-
sidente destacou os índices 
econômicos. Foram oito meses 
de trabalho “para sair de uma 
terrível recessão” e “começar 
a produzir dados positivos”. Ao 
falar sobre a queda dos juros, 
da infl ação e do desemprego, 
Temer disse que o governo tem 
feito “um trabalho excelente”. 
“Nós temos feito um trabalho 
muito harmônico, conjugado. 
Não há divergências no nosso 
ministério e isso tem permitido 
dados positivos”, avaliou.

Ao lado do ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, 

o presidente lançou um pa-
cote com quatro ações para 
melhorar e modernizar o aten-
dimento e a qualifi cação dos 
trabalhadores. Umas das delas 
é a Escola do Trabalhador, a 
plataforma digital de ensino 
à distância com capacidade 
para qualifi car, até o fi nal de 
2018, 6 milhões de brasileiros. 
Outra novidade é o Sine Fácil, 
o aplicativo agora está disponí-
vel também para os telefones 
com sistema operacional iOS. 

Pelo aplicativo, o trabalha-
dor pode encontrar vagas de 
emprego na rede Sine de todo 
o Brasil, de qualquer smar-
tphone ou tablet conectado à 
internet. Pelo aplicativo tam-

O presidente Michel Temer lança plataforma digital do Programa Emprega Brasil,

no Palácio do Planalto.

bém é possível se candidatar 
às vagas, agendar entrevistas 
com empregadores e acom-
panhar a situação do seguro-
-desemprego. Outro aplicativo 

lançado foi o da Carteira de 
Trabalho Digital, versão ele-
trônica da impressa. A carteira 
em papel continuará sendo o 
documento ofi cial, mas sempre 

que o trabalhador precisar 
acessar qualquer informação 
sobre o contrato de trabalho 
terá como fazê-lo por meio do 
smartphone (ABr).

CNI mostra dados 
que indicam fi m da 
recessão

Pela primeira vez nos últimos 
três anos todos os indicadores 
medidos pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
evoluíram de forma favorável, 
indicando o fi m da recessão no 
Brasil, segundo informou on-
tem (21) o diretor de Políticas 
e Estratégia da entidade, José 
Augusto Fernandes.

Os dados foram apresentados 
a mais de 100 representantes 
diplomáticos de 80 países, 
que participam do 8ª Briefi ng 
Diplomático, um fórum de 
interação entre o setor indus-
trial e o corpo diplomático em 
Brasília. Segundo Fernandes, 
a confiança do empresário 
industrial alcançou 56 pontos 
em outubro, acima da média 
histórica do indicador; a pro-
dução industrial parou de cair 
e teve leve melhora; a infl ação 
está abaixo do esperado; o ris-
co país passou de 289 pontos 
para 243 pontos; a intenção de 
investimentos subiu de 46,5 
para 49,6 e o desemprego caiu 
de 12,4% em setembro deste 
ano (ABr).

O Banco Mundial sugeriu em 
um relatório publicado ontem 
(21) uma série de medidas de 
contenção de despesas que po-
deriam produzir uma economia 
melhor para o Brasil. De acordo 
com a análise, os governos fe-
derais, estaduais e municipais 
do Brasil gastam mais do que 
podem, sem contar que são 
gastos inefi cientes, por não 
cumprir plenamente o objetivo. 
Além disso, em muitos casos é 
injusto, benefi ciando os mais 
ricos do que os pobres.

“O governo brasileiro gasta 
mais do que pode e, além disso, 
gasta mal. Esta é a principal 
conclusão deste estudo, que 
analisa as raízes dos problemas 
fi scais recorrentes do Brasil 
e apresenta opções para sua 
solução”, diz o relatório.

O documento, entregue 
aos ministros da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e do Pla-
nejamento, Dyogo Oliveira, 
tem um diagnóstico detalhado 
sobre os gastos públicos no país 
analisando oito áreas sobre três 
aspectos. Entre eles, o peso 
no Orçamento, a efi ciência e 

Os governos federais, 

estaduais e municipais 

gastam mais do que podem, 

sem contar que são gastos 

inefi cientes.

Os deputados estaduais Ed-
son Albertassi, Paulo Melo e 
Jorge Picciani se entregaram à 
Polícia Federal (PF), na tarde 
de ontem (21), após nova or-
dem de prisão expedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2). O primeiro 
a chegar foi Albertassi, seguido 
por Melo e depois Picciani. Da 
PF, os três seguiram para o Ins-
tituto Médico-Legal (IML) para 
fazer exame de corpo de delito, 
antes de retornarem para a 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, em Benfi ca.

Eles chegaram a fi car uma 
noite em Benfi ca, quando foram 
presos, na última quinta-feira 
(16), por ordem do TRF2, no 
âmbito da Operação Cadeia 
Velha. Eles são acusados de 
recebimento de propinas para 
favorecer empresas de ônibus. 
Os três tiveram bloqueados 
R$ 270 milhões, por ordem 
judicial, montante referente ao 
total supostamente recebido 
indevidamente de empresas 
de ônibus.

Picciani, Melo e Albertassi se entregaram à Polícia Federal.

Antonio Cruz/ABr
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São Paulo - Em mais uma 
crítica ao momento de perda 
da credibilidade na política, o 
ex-presidente do STF, Joaquim 
Barbosa, afi rmou que “não sabe 
como os três maiores partidos 
do Brasil ainda terão coragem 
de lançar candidatos” para as 
próximas eleições. “Acredito 
que haverá um repúdio enor-
me aos candidatos desses três 
maiores partidos - PMDB, 
PSDB e PT”, disse, em entre-
vista à rádio CBN.

Sem confi rmar e nem negar a 
possibilidade de ser candidato, 
Barbosa admitiu que vem sendo 
sondado por partidos políticos, 
movimentos e “muitas pessoas 
nas ruas, por onde vai”. “Mas 
eu não tenho resposta ainda”, 
afi rmou, sem citar as siglas 
que o procuraram. Para ele, as 
eleições de 2018 serão muito 
parecidas com as de 1989, que 
sucederam a ditadura militar 
no Brasil. “Pela pulverização 
de candidatos, esfacelamento 
das instituições, decadência 
moral e perda de credibilida-
de”, explicou. 

Apesar de não admitir qual-
quer tipo de candidatura até o 
momento, Barbosa fez questão 

Ex-presidente do STF, 

Joaquim Barbosa.
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Financiamentos de 
veículos crescem 
19,9% em outubro

São Paulo - O número de veí-
culos novos que foram compra-
dos por meio de fi nanciamento 
no Brasil cresceu 19,9% em 
outubro ante igual mês do ano 
passado, para 159,7 mil unida-
des, em soma que considera 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus e motos. 
Se o volume é comparado com 
setembro, a alta é mais tímida, 
de 5,2%. Os resultados são da 
B3, que compila dados de todas 
as instituições fi nanceiras que 
oferecem crédito para a compra 
de veículos no País.

Com as unidades fi nanciadas 
no mês passado, o ano acumula 
o fi nanciamento de 1,474 milhão 
de veículos novos. O número 
representa crescimento de 2,1% 
em relação a igual período de 
2016.Se somar o mercado de 
veículos usados ao de novos, 
os fi nanciamentos apresentam 
alta de 20,3% em outubro ante 
igual mês do ano passado, para 
450,2 mil unidades. Em relação a 
setembro, o aumento é de 7,7%. 

Das modalidades de fi nan-
ciamento, o Crédito Direto ao 
Consumidor (CDC) foi o que 
mais cresceu (AE).

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, disse ontem (21), que 
a prioridade do governo é 
a aprovação da reforma da 
Previdência e das medidas 
que auxiliam o Orçamento 
de 2018, mas garantiu que a 
equipe econômica continua 
estudando também a reforma 
Tributária, que deve entrar na 
agenda a sequência. 

“Existe a reforma tributária 
proposta pelo deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR), e 
outra proposta pela Receita, 
que é a reforma mais específi ca 
do PIS/Cofins. Trabalhamos 
por uma proposta que possa 
harmonizar esses trabalhos”, 
afi rmou, em audiência pública 
conjunta entre diversas co-
missões da Câmara. “A ideia 
é votarmos a Previdência e 
as medidas para orçamento 
2018, que são prioridades. Após 
essas votações, esperamos 
apresentar reforma tributária”, 
completou. 

Elevação da tributação 
Em relatório divulgado ontem 

(21), o Banco Mundial concluiu 
que há espaço para aumentar a 
tributação de grupos de alta renda 
no Brasil. O organismo ressalta que 
é possível instituir, por exemplo, 
impostos sobre a renda, patrimônio 
ou ganhos de capital e reduzir a de-
pendência dos tributos indiretos, 
que sobrecarregam os mais pobres.

Banco Mundial diz que Brasil gasta 
mais do que pode, e gasta mal

estrutural se quiser assegurar 
o cumprimento da regra do 
teto e manter a recuperação da 
economia. “A menos que tais 
mudanças ocorram, o Brasil 
não conseguirá observar o teto 
de gastos e superar os riscos 
associados à incipiente recu-
peração atual, retornando, ao 
invés disso, a uma crise fi scal 
e macroeconômica”, afi rma o 
documento. 

Segundo o Banco Central, 
nas últimas décadas, os gastos 
do país aumentaram de uma 
maneira “consistente”. O défi cit 
fi scal atingiu 8% do PIB, além 
disso, a dívida aumentou de 
51,5% do PIB, em 2012, para 
73% neste ano. Em relação à 
previdência social, estudo diz 
que 35% dos subsídios benefi -
ciam aqueles que estão entre os 
20% mais ricos. E apenas 18% 
vão para os 40% mais pobres. 
Quanto aos servidores públi-
cos, o Banco Mundial relatou 
que os federais ganham, em 
média, 67% a mais do que os 
trabalhadores da iniciativa pri-
vada. Já os servidores estaduais 
recebem 30% a mais (ANSA).

a avaliação sobre o ponto de 
vista da justiça social.

Com o título “Um ajuste 
Justo: Uma análise da Efi ci-
ência e da Equidade do Gasto 
Público no Brasil”, o relatório 
foi encomendado ao banco 
pelo ex-ministro da Fazenda 
Joaquim Levy. O texto ainda 
alerta para o fato de que o 
Brasil precisa fazer uma revisão 

Barbosa: ‘como PMDB, 
PSDB e PT têm coragem 
de lançar candidatos?’

de ressaltar que fez parte de 
um momento que talvez tenha 
sido o ‘apogeu do STF em sua 
história’. “O Supremo soube 
estar à frente de seu tempo, à 
frente da sociedade, que é con-
servadora em muitos aspectos”, 
ressaltou, citando decisões da 
Corte como o reconhecimento 
da união homoafetiva, a lei da 
Ficha Limpa, o aborto em caso 
de fetos anencéfalos e o fi m do 
fi nanciamento de campanhas 
políticas por empresas - que 
passa a valer nas próximas 
eleições (AE). Após nova ordem de prisão, Albertassi, 

Melo e Picciani se entregam à PF

Na decisão desta terça-
-feira, os desembargadores 
do TRF consideraram que a 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) extrapolou 
suas competências constitu-
cionais, ao ordenar a libertação 
dos três parlamentares, após 
votação na última sexta-feira 
(17), sem sequer comunicar 
o fato ao TRF2. O advogado 
Nélio Machado, que defende 
Picciani, considerou a decisão 
do TRF2 “ilegal, inconstitucio-
nal e infeliz”. Ele disse que irá 
recorrer à instância superior.

A defesa de Albertassi se 
manifestou em nota. “O de-
putado Edson Albertassi já se 
apresentou à Polícia Federal 
para cumprir a determinação 
do TRF. Edson Albertassi confi a 
na Justiça e estará sempre à 
disposição para esclarecer os 
fatos”. Paulo Melo também se 
manifestou em nota. “Mais uma 
vez vejo como injusta a decisão 
do Tribunal Regional Federal. 
Não cometi nenhum crime e 
tenho o máximo de interesse 
na rápida apuração dos fatos” 
(ABr).

Meirelles: prioridade é 
votar Previdência

O ministro voltou a dizer que 
o governo tem como prioridade 
as medidas de redução de des-
pesas para evitar a necessidade 
de aumentar impostos.

Questionado sobre a reone-
ração da folha de pagamentos 
- que tramita na Câmara - e 
seus efeitos sobre os cerca de 
50 setores que deixarão de 
ser benefi ciados, o ministro 
argumentou que a desoneração 
realizada em 2011 causou uma 
grande queda na arrecadação, 
mas não entregou o resultado 
esperado.

Por isso, defendeu ele, a 
recomposição dessa cobrança 
sobre a folha de salários será 
importante para equilibrar os 
orçamentos dos próximos anos. 
“A desoneração da folha teve 
muito custo e pouco resulta-
do”, enfatizou, ao lembrar que 
o Teto de Gastos tem como 
objetivo reduzir os déficits 
primários até que o País volte 
a apresentar superávit nas 
contas públicas (AE).


