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“Palavra puxa palavra, 
uma ideia traz outra, 
e assim se faz um 
livro, um governo,
ou uma revolução”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,44% Pontos: 
74.157,37 Máxima de +0,07% 
: 74.542 pontos Mínima de 
-0,53% : 74.093 pontos Vo-
lume: 7,13 bilhões Variação 
em 2017: 23,13% Variação no 
mês: -0,2% Dow Jones: +0,14% 
(18h43) Pontos: 23.557,99 
Nasdaq: +0,32% (18h43) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2297 Venda: R$ 
3,2302 Variação: +0,24% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,31 Venda: 
R$ 3,41 Variação: +0,2% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2294 Venda: 
R$ 3,2300 Variação: -0,22% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,2030 Venda: R$ 3,3770 Va-
riação: +0,21% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,09% 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$ 1.287,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,500 
Variação: +0,3%.

(dezembro) Cotação: R$ 3.235,00 
Variação: +0,33% - Euro (18h43) 
Compra: US$ 1,1926 Venda: US$ 
1,1927 Variação: +0,66% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,8490 
Venda: R$ 3,8510 Variação: 
+0,86% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7700 Venda: R$ 4,0000 
Variação: +0,76%.

tos: 6.889,16 Ibovespa Futuro: 
-0,64% Pontos: 74.215 Máxi-
ma (pontos): 74.960 Mínima 
(pontos): 74.215. Global 40 
Cotação: 921,591 centavos de 
dólar Variação: +0,59%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
afi rmou na sexta-feira 

(24), que, se a reforma da 
Previdência não for apro-
vada, os gastos do governo 
com aposentadoria e outros 
benefícios sociais vão chegar 
a cerca de 80% do Orçamento 
da União daqui a 10 anos. O 
nível atual é de 50%. “É isso 
que eu tenho dito aos parla-
mentares”, disse. “E se colo-
car mais 10 anos, não haverá 
dinheiro para educação, saú-
de ou infraestrutura, todos 
os recursos serão para pagar 
aposentadoria”, afi rmou.

As declarações foram da-
das em palestra na sede da 

Meirelles: em 10 anos, 
Previdência e outros benefícios 
somarão 80% do Orçamento

Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina 
(Fiesc), em Florianópolis, 
sobre o atual panorama da 
economia brasileira. Meirelles 
comparou o sistema previ-
denciário do Brasil com o de 
outros países e mostrou que a 
aposentadoria dos brasileiros 
chega a 76% do salário médio 
que receberam enquanto esta-
vam no mercado de trabalho. 
Para os países europeus, a taxa 
é de 56%. 

Ele também disse que a idade 
média de aposentadoria no 
Brasil é baixa, de 59 anos. Na 
comparação com os países que 
formam a OCDE, só Luxembur-
go tem idade média menor, de 

58 anos. “O México, que tem 
perfi l econômico semelhante 
ao nosso, tem média de 72 
anos”. O ministro comentou 
que chegou a ouvir uma vez 
que a Previdência no Brasil é 
uma das melhores do mundo 
e disse que, de fato, o sistema 
brasileiro é muito generoso, 
mas que tem um problema: 
“Quem paga?”. “O Brasil tem de 
gerar riqueza para que a popu-
lação ganhe cada vez mais, mas 
para isso tem de equilibrar as 
contas públicas, porque se não 
fi zer isso a taxa de juros volta 
a ser alta e a infl ação volta a 
ser alta”.

Antes da palestra, Meirelles 
almoçou com o governador 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Florianópolis, alertou que se reforma da 
Previdência não for aprovada, os gastos sociais vão chegar a 80% do Orçamento.

de Santa Catarina, Raimundo 
Colombo. A reunião ocorreu 
em um momento em que o 
governo federal busca o apoio 
dos governadores para que 

estes convençam os parla-
mentares de seus Estados a 
votar a favor da reforma da 
Previdência. Também partici-
param do encontro os depu-

tados federais catarinenses 
João Paulo Kleinübing e João 
Rodrigues, ambos do PSD, o 
mesmo partido de Colombo 
e Meirelles (AE).

Lei do Xixi
O prefeito João Doria sancionou 

a lei, de autoria do vereador Caio 
Miranda Carneiro, que prevê a 
aplicação de multa de R$ 500,00 
para quem for fl agrado urinando 
em vias ou logradouros públicos. 
A lei visa municiar a população 
com uma ferramenta que promova 
um convívio sustentável durante 
grandes eventos, como o Carnaval, a 
Virada Cultural, a parada LGBT e a 
entrada e saída de jogos de futebol.

O comércio da cidade de São 
Paulo vem mostrando aumento 
gradativo em sua propensão 
a investir, seja contratando 
empregados, seja adquirindo 
equipamentos, reformando ou 
abrindo novas lojas. É o que 
mostra o Índice de Expansão 
do Comércio de novembro, 
que registrou 99,4 pontos, 1% 
a mais do que outubro. Trata-
-se da quinta alta consecutiva 
e a maior pontuação desde 
janeiro de 2015 (100,3 pontos). 
Na comparação com o mesmo 
período de 2016, o indicador 
cresceu 14,5%. A pesquisa é 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP. 

O Nível de investimento das 
empresas aumentou 3,2% em 
relação a outubro, ao passar 
de 76,2 para 78,7 pontos. Na 
comparação anual, houve forte 
aumento de 24,3%. O subíndice 
Expectativas para contratação 
de funcionários apontou leve 
queda de 0,4% na comparação 
com outubro e atingiu 120,1 
pontos, ante os 120,6 pontos no 
mês anterior. Na comparação 
com novembro do ano passado, 

O ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, Moreira 
Franco disse, na sexta-feira 
(24), que o governo federal 
trabalha para a aprovação da 
reforma da Previdência ain-
da este ano. O Planalto atua 
para a retirada de “todos os 
obstáculos” e assim permitir a 
aprovação do texto pelo Con-
gresso, destacou o ministro 
após cerimônia para anunciar 
a liberação de recursos para a 
conclusão das obras da segunda 
ponte sobre o Rio Guaíba, em 
Porto Alegre.

“A reforma da Previdência é 
fundamental para o país. Não 
é uma questão de governo. É 
uma questão de país. As contas 
públicas não suportam o sis-
tema atuarial que caracteriza 
a Previdência no Brsil”, disse 
Moreira Franco. Ele usou com 
exemplo a situação do estado 
do Rio que enfrenta problemas 
para o pagamento de benefícios 
dos servidores públicos apo-
sentados, além da difi culdade 
do governo fl uminense para 
manter os salários dos servi-
dores da ativa.

No caso específi co da refor-

Moreira Franco fala sobre a 
reforma da Previdência.

A Anatel informou que o Bra-
sil registrou 41.106.021 linhas 
fi xas de telefone em setembro 
de 2017, o que corresponde 
a uma redução de 1.135.158 
(-2,69%) quando comparado 
com o mesmo mês do ano pas-
sado. Enquanto as linhas das 
concessionárias da telefonia 
fi xa apresentaram queda de 
1.056.716 linhas (-4,23%), as 
empresas autorizadas perde-
ram 78.442 acessos (-0,46%) 
no período.

Entre as autorizadas, a TIM, 
com a entrada de 199.651 
novas linhas, apresentou o 
maior crescimento nos últimos 
12 meses, de 38,57%, seguida 
da Algar Telecom, com mais 
70.283 novas linhas (28,55%), 
e da Oi, com 15.279 novos 
acessos (9,68%). As conces-
sionárias que apresentaram 
crescimento no período foram 
Algar Telecom, com 21.035 
novas linhas (2,87%), e a Cla-
ro, com a adição de 177 novos 
números (10,79%). As demais 
registraram redução.

Na comparação entre setem-
bro e agosto de 2017, o país 
registrou redução de 117.493 
linhas fi xas, queda de 029%. 
As concessionárias apresen-
taram diminuição de 136.761 
linhas (-0,57%) e as autoriza-
das aumento de 19.268 linhas 

Em um ano, houve redução de 
1.135.158 linhas fi xas.

Rio - O ministro do STF, 
Marco Aurélio Mello afi rmou 
na sexta-feira (24), que a 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) não poderia ter usado a 
decisão do STF sobre o senador 
Aécio Neves para soltar os de-
putados Jorge Picciani, Edson 
Albertassi e Paulo Melo, em 
decisão no dia 17, tampouco 
ter expedido alvará de soltura 
à Cadeia Pública em que esta-
vam. “A decisão foi específi ca 
do processo envolvendo o 
senador Aécio”, afi rmou, em 
evento da FGV no Rio. 

“Chegou a notícia de que a 
Alerj teria observado a nossa 
decisão no caso Aécio. Mas não 
foi isso que ocorreu”, pontuou. 
“A Assembleia decidiu, a partir 
da Constituição do Estado, 
que prevê a inviolabilidade. Na 
quinta-feira (23) liberei Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros que ataca esse 
dispositivo da Constituição 
Estadual. Ela é harmônico ou 
confl ita com a Constituição 
Federal? Com a palavra, o Su-
premo. Sou relator e não posso 
adiantar meu voto”.

Ele lembrou que a Alerj não 
poderia ter expedido alvará 
de soltura para os deputados, 
o que cabia ao TRF-2. “Talvez 
tenha havido um ato falho da 
Assembleia quando ela própria 
expediu o alvará de soltura. 

Ministro do STF, Marco 
Aurélio Mello.
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Antônio Carlos Mafalda/Mafalda Press/Estadão Conteúdo

São Paulo - O presidente 
do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, rechaçou na sexta-
-feira (24), a ideia de usar as 
reservas internacionais, supe-
riores a US$ 380 bilhões, no 
fi nanciamento de projetos de 
infraestrutura.

O titular do BC lembrou que, 
enquanto muitos países acumu-
laram reservas lastreadas em 
petróleo, no Brasil, as reservas 
se formaram a partir de dívidas 
- o País se endivida em reais e 
compra dólares.

“Temos muita reserva e muita 
dívida. Se usarmos as reservas, 
fi ca só a dívida”, comentou o 
presidente do BC em evento 
na capital paulista. Goldfajn 
ressaltou o papel importante 
das reservas internacionais 
nos momentos de incerteza 
e considerou que a possibili-

BC rechaça uso de reservas para 
infraestrutura e alerta sobre moedas virtuais

transações dessas moedas 
poderão ser utilizadas para 
outras fi nalidades no sistema 
fi nanceiro tradicional. “É algo 
que não deveríamos abandonar 
totalmente. Podemos pegar o 
que é bom, que é a tecnologia, 
e usar para outros fi ns”, comen-
tou, ao lembrar que, na semana 
passada, o BC alertou em comu-
nicado que essas moedas não 
são reguladas e que os ilícitos 
cometidos por vários instru-
mentos, inclusive bitcoins, estão 
sujeitos a punições. 

O titular do BC frisou que a 
instituição se posiciona contra 
irregularidades, bem como 
bolhas geradas pela valoriza-
ção de moedas criptografadas, 
que não têm garantia. “Quem 
comprar essas moedas tem que 
saber que não há uma regulação 
por trás”, alertou (AE).

Governo quer aprovar 
reforma ‘ainda este ano’

ma, Moreira Franco afi rmou 
que acredita “no espírito pú-
blico” dos parlamentares. Se-
gundo ele, a Câmara e o Senado 
têm votado “com muita clareza 
e fi rmeza”. “Os deputados e 
senadores saberão votar em 
benefício do país”, compeltou 
ao destacar a importância de 
concluir o processo ainda este 
ano. E, para isso, o governo 
tem usado sua ‘capacidade 
de convencimento’. “Política 
se dá por meio do diálogo. E 
não queremos que o sistema 
previdenciário brasileiro seja 
meia-sola”, concluiu (ABr).

dade de usá-las só poderá ser 
estudada depois da crise. Mas, 
mesmo nesse caso, disse, as 
reservas deveriam ser usadas 
para abater a dívida, não para 
investimentos. “Um dos gastos 
mais meritórios é o de infraes-
trutura, mas não deixa de ser 

um gasto e temos que reduzir 
a dívida”, declarou.

Ilan também informou que 
a instituição vai coibir ilícitos 
e bolhas no mercado de moe-
das virtuais, como os bitcoins. 
Ponderou, contudo, que as 
tecnologias empregadas nas 

Foi ‘ato falho’ da Alerj 
expedir alvará de soltura

Poderia ter derrubado a prisão 
e comunicado o TRF. Quem 
expede alvará de soltura é o 
órgão julgador”, disse o mi-
nistro. “Se entendermos que a 
própria Constituição Federal 
assegura a inviolabilidade dos 
integrantes das Assembleias, é 
claro que essa ótica se aplicará 
às 27 Assembleias”.

No começo deste mês, Mello 
afi rmara estar “atônito” com 
decisões de Assembleias Le-
gislativas de Estados que sol-
taram parlamentares presos, 
baseando-se no julgamento do 
STF de outubro que acabou por 
benefi ciar Aécio, ao permitir 
que o Senado revisse seu afas-
tamento. “Não sei como estão 
interpretando, fi quei um pouco 
atônito. Mas como a criativida-
de interpretativa do homem é 
muito grande e vivenciamos 
tempos estranhos” (AE).

Queda de quase
1,14 milhão de

linhas fi xas de telefone

fi xas (+0,11%). O maior cres-
cimento no número de linhas 
das autorizadas foi em Santa 
Catarina, com 47.098 novas 
linhas (+6,91%) nos últimos 
12 meses. A maior redução 
foi em São Paulo, com menos 
80.995 (-1,38%). Em relação 
às concessionárias, todos os 
estados apresentaram queda 
no período.

Na comparação entre setem-
bro e agosto de 2017, Minas 
Gerais apresentou o maior 
crescimento das autorizadas 
no país, com mais 4.797 linhas 
(+0,35%), e o Rio de Janeiro a 
maior queda, com menos 4.439 
linhas fi xas (-0,21%). Em rela-
ção às concessionárias, o Acre 
com mais 79 linhas (+0,13%) foi 
o único estado que apresentou 
variação positiva (ABr).

Comércio continua a 
mostrar crescimento

a variação foi positiva em 8,8%. 
Apesar da leve queda, o em-

prego foi o primeiro item a se 
recuperar no varejo, uma boa 
informação diante da neces-
sidade que o Brasil enfrenta 
de criar vagas de trabalho. 
Segundo a FecomercioSP, o 
varejo continua a ser a porta 
de entrada do mercado de 
trabalho para muitas pessoas. 
A tendência de recuperação 
da confi ança dos empresários 
do varejo reforça a intenção de 
se investir, o que deve ganhar 
ainda mais corpo no próximo 
ano (AI/FecomercioSP).

Ilan Goldfajn é o novo presidente do banco central.
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