
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
23 de novembro de 2017

Ano XV – Nº 3.512

“Esquecer é uma 
necessidade. A vida é 
uma lousa, em que o 
destino, para escrever 
um novo caso, precisa 
de apagar o caso 
escrito”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,1% Pontos: 
74.518,79 Máxima de +0,57% 
: 75.019 pontos Mínima de 
-0,47% : 74.242 pontos Vo-
lume: 9,75 bilhões Variação 
em 2017: 23,73% Variação no 
mês: 0,28% Dow Jones: -0,22% 
(18h37)  Pontos: 23.538,57 
Nasdaq: +0,09% (18h37)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2281 Venda: R$ 3,2286 
Variação: -0,71% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2555 Venda: R$ 
3,2561 Variação: -0,09% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,13% ao 
ano. - Capital de giro, 11,18% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.292,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,82% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,150 
Variação: +1,25%.

Cotação: R$ 3.227,00 Variação: 
-1,06% - Euro (18h37)  Compra: 
US$ 1,1814   Venda: US$ 1,1818   
Variação: +0,72% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8100 Venda: R$ 
3,8120 Variação: -0,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7370 Ven-
da: R$ 3,9600 Variação: -0,33%.

tos: 6.868,54 Ibovespa Futuro: 
+0,1% Pontos: 74.820 Máxima 
(pontos): 75.375 Mínima (pon-
tos): 74.525. Global 40 Cotação: 
920,997 centavos de dólar Va-
riação: -0,27%.

A linha do BNDES para 
financiamento de má-
quinas e equipamen-

tos, Finame, considerada 
um termômetro da atividade 
econômica, registrou de 
janeiro a outubro desem-
bolsos de R$ 16 bilhões, 
alta de 11% em compara-
ção do mesmo período de 
2016. Nos últimos 12 meses 
encerrados em outubro, a 
linha Finame somou R$ 19,2 
bilhões, 51,1% maior do que 
igual período de 2016.

Financiamento do BNDES 
indica alta no setor de 
máquinas e equipamentos

Segundo o BNDES, o cresci-
mento da linha Finame no mês 
de outubro indica que haverá 
crescimento nas compras de 
máquinas e equipamentos, uma 
vez que as aprovações, última 
etapa antes da contratação e 
desembolso, alcançaram R$ 
18,2 bilhões de janeiro a outu-
bro de 2017, expansão de 25% 
na comparação com o mesmo 
período de 2016.

O BNDES informou ainda 
que a linha de fi nanciamento 
BNDES Giro alcançou a marca 

de R$ 5,5 bilhões em 2017, alta 
de 252% em relação ao mesmo 
período do ano passado. No 
acumulado em 12 meses, a linha 
criada para suprir a carência de 
capital de giro das empresas 
desembolsou R$ 6,6 bilhões, 
volume 211% maior que nos 
12 meses entre novembro de 
2016 e outubro de 2017.

No entanto, os fi nanciamen-
tos para Inovação continuaram 
em queda em outubro, segundo 
o boletim divulgado pelo banco 
ontem (22), registrando de-

O crescimento da linha Finame no mês de outubro indica que haverá crescimento

nas compras de máquinas e equipamentos.

sembolso de R$ 1,7 bilhão de 
janeiro a outubro, 32% a menos 
do que há um ano. Nos últimos 
12 meses, a queda foi de 48%, 
para R$ 2,8 bilhões.

Os recursos destinados à eco-
nomia verde também têm sido 
menos procurados, com queda 
de 6% no ano até outubro em 
relação a 2016, totalizando R$ 

10,2 bilhões. Nos últimos 12 
meses, a linha fi nanciou R$ 
13,9 bilhões, queda de 28% 
comparada com o mesmo 
período de 2016 (AE).

A Marinha da Argentina 
advertiu ontem (22) que o 
submarino desaparecido há 
uma semana com 44 pessoas 
a bordo entrou em uma fase 
“crítica” quanto à disponibili-
dade de oxigênio e informou 
que, por enquanto, não foi 
estabelecido “nenhum tipo de 
contato” com a embarcação. O 
capitão Enrique Balbi revelou 
que na terça-feira (21) à tarde 
um navio americano tinha avis-
tado dois sinalizadores brancos 
e um laranja na área de busca do 
ARA San Juan, por isso foram 
enviadas outras três unidades 
marítimas e uma aeronave.

No entanto, após rastrear a 
área de forma acústica com 
sonares e com imagens tér-
micas em infravermelho, além 
de um “detector de anomalias 

magnéticas”, foi comprovado 
que não há “nenhum tipo” de 
indício para comprovar que os 
artefatos foram lançados do 
submarino. “Estamos na parte 
crítica em relação ao oxigênio, 
supondo que não tem capaci-
dade de chegar a superfície 
e poder renová-lo”, afi rmou 
Balbi, que insistiu que não se 
descarta que o submarino tenha 
conseguido sair da imersão, 
por isso continuam na “fase de 
busca e resgate”.

Além de cerca de 20 equipes 
marítimas e aéreas nacionais, 
colaboram na operação com 
meios materiais e humanos 
países de todo o mundo, como 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Brasil, Chile, Colômbia, Peru, 
Uruguai, França e Espanha 
(ABr/EFE).

Porta-voz da Marinha da Argentina, capitão Enrique Balbi, fala 

sobre os trabalhos de busca ao submarino desaparecido.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, disse ontem 
(22) que os jihadistas na Síria 
receberam um golpe decisivo e 
que agora se abre uma oportu-
nidade real de a guerra no país 
chegar a um fi m. “Efetivamen-
te, foi dado um golpe decisivo 
contra os jihadistas e surgiu 
uma oportunidade real de pôr 
fi m a muitos anos de guerra ci-
vil”, afi rmou Putin, ao inauguar 
na cidade de Sochi uma cúpula 
com os presidentes de Turquia 
e Irã, Recep Tayyip Erdogan 
e Hassan Rohani, respectiva-
mente, para impulsionar um 
processo de paz na Síria.

O chefe do Kremlin acres-
centou que agora é possível 
“constatar com segurança que 
entramos em uma nova etapa, 
que abre a possibilidade de 
abordar um processo de regu-
lação política”, no início de seu 
discurso transmitido pela tele-
visão russa. Putin ressaltou que 
a esta situação se deu graças 
à estreita cooperação dos três 
países no processo de Astana, 
que permitiu adotar há um ano 
o cessar-fogo entre o regime 
sírio de Bashar al Assad e os 
grupos armados da oposição, 
respaldada pela Turquia.

“Quero destacar o papel de-
sempenhado pelo presidente 
da Turquia e o presidente do 
Irã. Sem sua postura, o pro-
cesso de Astana não existiria. 
Não haveria cessação de hosti-
lidades, nem cessar-fogo, nem 
zonas de redução de tensões”, 

Presidente da Rússia, 

Vladimir Putin.

Cotas étnico-raciais
A Unicamp tomou uma decisão 

histórica ao aprovar mecanismos 
que fl exibilizam o ingresso nos 
seus cursos de graduação, como 
a adoção de um sistema de cotas 
étnico-raciais que reserva 25% das 
vagas disponíveis para candidatos 
autodeclarados pretos e pardos e a 
criação do Vestibular Indígena. O 
objetivo da iniciativa é fazer com 
que a sociedade se veja represen-
tada na instituição. As medidas 
serão aplicadas a partir de 2019.

O presidente nacional do 
Partido da República (PR), 
Antônio Carlos Rodrigues, o ex-
-governador do Rio de Janeiro, 
Anthony Garotinho, e a esposa 
dele, a também ex-governadora 
Rosinha Garotinho, fariam par-
te de uma organização crimino-
sa, conhecida no meio político 
como Orcrim. A acusação foi 
feita pelo juiz eleitoral Glau-
cenir Silva de Oliveira, da 98ª 
Zona Eleitoral, de Campos dos 
Goytacazes, que determinou 
ontem (22) a prisão preven-
tiva dos três e de mais cinco 
pessoas por envolvimento em 
operações de caixa 2.

Segundo Oliveira, havia uma 
estrutura bem determinada, 
com divisão de tarefas, envol-
vendo empresários, políticos 
e secretários de governo do 
município de Campos durante 
o período em que Rosinha 
foi prefeita da cidade, entre 
2009 e 2016. Parte das infor-
mações foi obtida por meio 
da colaboração do empresário 
André Luiz da Silva Rodrigues, 
dono da empresa Ocean Link 
Solutions Ltda, que realizou 
contrato simulado com a JBS 
para viabilizar o pagamento 
de milhões à campanha de 
Garotinho ao governo do Rio 
de Janeiro em 2014.

O juiz cita o presidente na-
cional do PR, Antônio Carlos 
Rodrigues, como benefi ciário 

Garotinho preso pela Polícia 

Federal no Rio ontem (22).

Ao participar ontem (22) da 
abertura do seminário de ami-
zade Brasil-Itália, o presidente 
da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia, defendeu a necessidade 
de o governo dialogar mais com 
parlamentares antes de fi xar 
uma data para colocar em vo-
tação a reforma da Previdência 
na Casa.

“A gente não deve precipitar 
data se não tivermos clareza 
dos votos. Esse é um trabalho 
difícil. Sabemos que a Previ-
dência é um tema muito polê-
mico, um mito. Então, temos de 
ter muita paciência e cuidado, 
porque é uma votação muito 
importante para o Brasil. Não 
podemos correr nenhum risco. 
Precisamos esclarecer a socie-
dade como estamos tentando 
fazer”, disse.

Maia afi rmou que a reforma 
previdenciária vai corrigir uma 
distorção que hoje penaliza os 
mais pobres em favor dos que 
ganham mais. Ele citou como 

Brasília - Às vésperas do 
julgamento sobre a restrição 
do foro privilegiado no STF, 
marcado para hoje (23), a Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara aprovou 
ontem (22), a admissibilidade 
da proposta que acaba com o 
foro privilegiado por prerro-
gativa de função em casos de 
crimes comuns.  

A proposta valerá para crimes 
comuns cometidos por depu-
tados, senadores, ministros 
de Estado, governadores, pre-
feitos, ministros de tribunais 
superiores, desembargadores, 
embaixadores, comandantes 
das Forças Armadas, inte-
grantes de tribunais regionais 
federais, juízes federais, mem-
bros do MP, procurador-geral 
e membros dos conselhos de 
Justiça e do MP. O foro per-
manecerá para presidente e 
vice-presidente da República, 

Relator da PEC, deputado 

Efraim Filho (DEM-PB).

David Fernández/EFE
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CRF-SP quer barrar 
graduações de 
Farmácia

São Paulo - Cinco dias após o 
MEC anunciar que vai suspen-
der por cinco anos a abertura de 
cursos de Medicina no País, o 
Conselho Regional de Farmácia 
de São Paulo (CRF-SP) afi rmou 
que pedirá a interrupção na 
criação de novas graduações 
em Farmácia no Estado.

A entidade informou ontem 
(22), que enviará um ofício ao 
MEC solicitando a implementa-
ção de uma medida semelhante 
à que foi sugerida pelo ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
ao presidente Michel Temer. 

Em nota, o CRF-SP argumen-
ta que no Brasil são abertos 
anualmente mais de 130 mil 
vagas de graduação em Farmá-
cia, “quantidade já considerada 
exagerada” pelos especialistas. 
“Além disso muitos cursos 
funcionam de forma precária 
e não têm a qualidade neces-
sária para a formação de um 
profi ssional de saúde”, justifi ca 
a entidade (AE).

CCJ da Câmara aprova proposta 
que acaba com foro privilegiado

é um verdadeiro resquício 
aristocrático. Se de um lado 
há o crescente clamor social 
pelo combate à corrupção, 
de outro temos um sistema 
desigual entre as autoridades 
e os cidadãos comuns despro-
vidos de prerrogativas. Essa 
seletividade só transmite à 
sociedade uma mensagem: a 
de impunidade”, defendeu o 
relatório do deputado Efraim 
Filho (DEM-PB).

No seu parecer, diz que o 
fim do foro privilegiado afas-
tará a ideia de “blindagem” 
de autoridades, em especial 
em casos de corrupção, e 
resgatará o princípio de que 
todos são iguais perante a 
lei. Segundo levantamento 
da consultoria legislativa do 
Senado, hoje mais de 54.990 
autoridades têm direito a 
foro privilegiado, a maioria 
no Judiciário (AE).

presidente do STF e os presi-
dentes da Câmara e do Senado. 
O texto em apreciação na CCJ 
é a íntegra da proposta que foi 
aprovada pelos senadores. 

“O foro por prerrogativa de 
função, popularmente cha-
mado de ‘foro privilegiado’, 

Submarino está em fase 
“crítica” de oxigênio

Garotinho ‘faz parte’ 
de organização 

criminosa, diz juiz

de propina no valor de R$ 20 
milhões, provenientes da JBS, 
também na campanha de 2014, 
para garantir apoio da sigla 
à reeleição da ex-presidente 
Dilma Rousseff. Em nota, o 
PR informou que não irá se 
pronunciar sobre decisões 
judiciais. Também em nota, o 
ex-governador Anthony Ga-
rotinho disse que a operação 
mostra que ele vem sofrendo 
perseguição política e que não 
tem nenhuma relação com a 
Operação Lava Jato.

Garotinho foi levado para um 
quartel do Corpo de Bombeiros, 
no bairro Humaitá, a pedido 
da Vara de Execuções Penais 
(VEP) (ABr).

Putin: oportunidade para 
fi m da guerra na Síria

ressaltou. Ao mesmo tempo, o 
anfi trião da cúpula trilateral 
convidou Erdogan e Rohani a 
tomarem decisões transcen-
dentais na reunião de ontem 
para impulsionar um novo 
processo de paz para a Síria 
e estabelecer um ambicioso 
programa de reconstrução do 
país após mais de seis anos de 
confl ito armado.

“Tenho certeza que hoje toma-
remos decisões cruciais”, disse, 
por sua vez, o presidente turco. 
Putin propôs debater durante 
a cúpula os aspectos organiza-
tivos do chamado Congresso 
dos povos da Síria, um novo 
formato de negociações que o 
chefe do Kremlin quer convocar 
em Sochi. “Proponho discutir os 
parâmetros desse fórum. O povo 
sírio deve decidir por si próprio o 
seu futuro, pactuar os princípios 
da sua ordem constitucional”, 
disse (ABr/EFE).

Maia pede mais diálogo antes 
de votar reforma da Previdência

exemplo o caso de funcionários 
públicos que se aposentam 
com pouco mais de 50 anos de 
idade ganhando cerca de R$ 30 
mil. Destacou que, mesmo que 
os servidores tenham direito, 
esse desequilíbrio precisa ser 
corrigido.

“Precisamos acabar com essa 
sangria, onde a distorção do 
sistema transfere anualmente 
dos que ganham menos para 
os que ganham mais. É o maior 
programa de transferência de 
renda do mundo. Os mais pobres 
fi nanciam a Previdência dos 
mais ricos. Essa é a principal dis-
torção do sistema e precisa ser 
resolvida”, acrescentou Maia.

Se atual administração não 
acabar com essa distorção “os fu-
turos governos serão obrigados a 
cortar salários e aposentadorias 
ou a infl ação acabará tirando o 
valor do salário dos brasileiros”. 
Segundo Maia, a Previdência 
consome hoje mais de 40% dos 
gastos dos estados (ABr). 


