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“Para as rosas, 
escreveu alguém, 
o jardineiro é 
eterno”
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro.

BOLSAS
O Ibovespa: -0,13% Pontos: 
74.058,91 Máxima estável: 
74.157 pontos Mínima de 
-1,35% : 73.159 pontos Volu-
me: 7,54 bilhões Variação em 
2017: 22,97% Variação no mês: 
-0,34% Dow Jones: +0,14% 
(18h33) Pontos: 23.591,79 
Nasdaq: -0,12% (18h33)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2202 Venda: R$ 3,2207 
Variação: -0,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2212 Venda: R$ 
3,2218 Variação: -0,25% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3670 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,07% ao 
ano. - Capital de giro, 10,71% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.294,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: -0,37%.

Cotação: R$ 3.229,00 Variação: 
-0,19% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1899  Venda: US$ 1,1899  
Variação: -0,27% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8300 Venda: R$ 
3,8320 Variação: -0,49% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7700 Ven-
da: R$ 3,9800 Variação: -0,5%.

tos: 6.880,89 Ibovespa Futuro: 
+0,18% Pontos: 74.350 Máxi-
ma (pontos): 74.445 Mínima 
(pontos): 73.340. Global 40 
Cotação: 921,654 centavos de 
dólar Variação: +0,01%.

Ao contrário do que 
ocorreu nos últimos 
dois anos, a produ-

ção industrial cresceu na 
passagem de setembro para 
outubro, de acordo com a 
Sondagem Industrial divul-
gada ontem (27), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). Em uma escala na qual 
valores acima dos 50 pontos 
indicam expansão da ativi-
dade, o índice de evolução 
da produção registrou 52,6 
pontos no mês passado. Em 
setembro, o índice havia fi ca-
do em 48,1 pontos, indicando 
redução em relação a agosto. 

A Utilização da Capacida-
de Instalada subiu 1 ponto 

Índice de produção na 
indústria cresce e emprego 
fi ca estável, informa CNI

porcentual (pp) em outubro 
e chegou a 67%. O nível de 
ociosidade na indústria fi cou 2 
pp menor que o verifi cado no 
mesmo mês do ano passado. 
“Ainda assim, é um porcentual 
reduzido, pois está 7 pp abaixo 
da média para o mês entre 2011 
(início da série) e 2014”, avaliou 
a CNI, no documento. 

Também medido pela son-
dagem, o índice de evolução 
do número de empregados 
indicou uma interrupção no 
ciclo de demissões, com o 
indicador chegando a 49,7 
pontos, praticamente na linha 
divisória dos 50 pontos que de-
nota estabilidade no emprego. 
Essa foi a primeira vez desde 

novembro de 2013 que o índice 
não registrou queda nas vagas 
de trabalho da indústria. 

Após registrar 50,9 pontos 
em setembro, o índice de 
estoques efetivos/planejados 
recuou para 49,9 pontos em 
outubro. Isso indica que o 
pequeno excesso de estoques 
verifi cado no mês anterior foi 
reduzido, com o indicador re-
tornando para mais próximo 
dos 50 pontos que indicam 
que a produção estocada está 
conforme o planejado pelas 
empresas. O documento da 
CNI também mostra que as 
expectativas da indústria se 
reduziram em novembro, mas 
continuaram positivas. 

O índice de evolução do número de empregados indicou uma interrupção

no ciclo de demissões, denotando estabilidade no emprego.

A expectativa de demanda 
caiu de 55,7 pontos em outubro 
para 54,4 pontos neste mês; a de 
compra de matérias-primas re-
cuou de 53,2 para 52,5 pontos; 

e a de exportações retraiu de 
52,9 para 52,2 pontos.  Já o índi-
ce de intenção de investimento 
cresceu 1 ponto em novembro 
e chegou a 50,6 pontos, o maior 

patamar desde fevereiro de 
2015. Na comparação com o 
penúltimo mês do ano passa-
do, a alta no indicador foi de 
6,7 pontos (AE).

Pré-sal de Libra
A Petrobras informou a en-

trada em produção do bloco de 
Libra, localizado no pré-sal da 
Bacia de Santos. A produção 
teve início no domingo (26). Até 
o momento, foram perfurados 
12 poços no bloco de Libra, que 
tem capacidade de processar, 
diariamente até 50 mil barris de 
petróleo e 4 milhões de metros 
cúbicos de gás associado.

A compensação de cheques 
de qualquer valor passará a ser 
feita em um dia útil, inclusive 
os de menos de R$ 300, cujo 
prazo atual é de dois dias úteis. 
A mudança está prevista na 
Circular 3.859, divulgada on-
tem (27) pelo Banco Central 
(BC), que altera a sistemática 
de compensação de cheques. 
Os bancos e a Centralizadora 
da Compensação de Cheques 
(Compe) terão 180 dias para 
se adequar à nova sistemática.

Segundo o BC, com a redução 
da quantidade de cheques em 
circulação e o aumento da ca-
pacidade tecnológica para o seu 
processamento, a existência de 
mais de uma faixa de valores 
para compensação deixou de 
ser necessária. Entre março de 
2005 e outubro de 2017, o nú-
mero de cheques processados 
mensalmente pela Compe caiu 
de 170 milhões para 42 milhões.

“A unifi cação da compensação, 
atualmente segregada por faixas 

A mudança foi divulgada 

ontem (27) pelo BC.

Gasolina: preço 
médio no País supera 
R$ 4,00 o litro

São Paulo - O valor médio da 
gasolina vendido nos postos bra-
sileiros subiu em 21 Estados na 
semana passada, segundo dados 
da Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Em outros cinco Esta-
dos brasileiros houve recuo nos 
preços médios do combustível 
de petróleo. Na média nacio-
nal, houve uma alta na semana 
passada nos postos de 1,44%, e 
o preço superou, pela primeira 
vez, os R$ 4, para 4,023 o litro.

Em São Paulo, maior consu-
midor do País e com mais postos 
pesquisados, o litro da gasolina 
subiu 1,70% na semana passada, 
de R$ 3,762 para R$ 3,826, em 
média. No Rio de Janeiro, o com-
bustível saiu de R$ 4,342 para 
R$ 4,476, em média, entre os 
períodos, aumento de 3,08%. Em 
Minas Gerais houve alta média no 
preço gasolina de 0,62%, de R$ 
4,035 para R$ 4,060 o litro (AE).

Rio - Procuradores da Repú-
blica, envolvidos na Operação 
Lava Jato, se reuniram no Rio 
de Janeiro para defi nir estra-
tégias para o próximo ano. 
Em coletiva de imprensa após 
o encontro, o procurador da 
República, Deltan Dallagnol, 
reforçou que “é preciso garantir 
que não haverá retrocessos” e 
que a corrupção não volte a 
tomar conta do meio político 
e empresarial nas mesmas 
proporções do período anterior 
à Operação Lava Jato.

Segundo o procurador, o 
próximo ano será “o da bata-
lha fi nal” da Lava Jato e que 
o futuro será “sombrio”, se os 
políticos que ocupam cargos 
públicos e que estão envolvi-
dos nas denúncias de desvio 
de dinheiro forem eleitos no-
vamente. Dallagnol destacou 
ainda que mais de 25 milhões 
de transações fi nanceiras, que 
envolvem mais de R$ 2 trilhões 
em negócios, são rastreados 
pela equipe da Lava Jato. 

A visão dos procuradores é 
que “mesmo depois de tantos 
escândalos tanto o Congresso 
como os partidos não afasta-
ram os políticos envolvidos 
nos crimes” e que a Lava Jato 
“uniu grande parte da classe 
política contra as investiga-
ções e investigadores”, como 
informaram em comunicado 
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Brasília - A presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, 
defi niu ontem (27), a pauta 
de julgamento da Corte para 
o mês de dezembro, que in-
cluirá o julgamento de ações 
sobre a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), a possibilidade de a 
Polícia Federal fi rmar acordos 
de colaboração premiada e o 
veto a cigarros que contêm 
aroma e sabor.

Na condição de presidente do 
STF, cabe à ministra Cármen 
Lúcia decidir os processos que 
serão analisados pelo plenário 
e montar a pauta das sessões.

No dia 6 de dezembro, o 
plenário do Supremo vai julgar 
uma ação da PGR que busca 
suspender a resolução apro-
vada pela Alerj que revogou 
as prisões dos deputados Jorge 
Picciani, Paulo Melo e Edson 
Albertassi.

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo publicada 
no último domingo, Cármen 
criticou a Alerj e disse que 
aquele julgamento da Corte 
tratou apenas da situação de 
parlamentares federais. “Nós 
discutimos no STF o que não 
era prisão e lá no Rio havia 
prisão. Uma coisa não tem 
nada a ver com a outra. Ou por 
inadvertência ou por alguma 
razão que eu não sei explicar, 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.
Procurador da República, 

Deltan Dallagnol.
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São Paulo - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, avaliou 
ontem (27), em São Paulo, que 
a pergunta feita mais cedo pelo 
deputado Jair Bolsonaro (PSC-
-RJ), sobre se alguém choraria 
se a Coreia do Norte jogasse 
uma bomba e atingisse o Con-
gresso brasileiro, é uma “decla-
ração perigosa”. Bolsonaro foi 
aplaudido ao fazer a declaração 
no evento Amarelas ao Vivo, 
promovido pela revista Veja.

“Temos de tomar cuidado 
com essas declarações de efeito 
que geram aplausos”, avisou. O 
presidente da Casa comentou 
que também faz críticas, mas 
sempre dentro do respeito à 
democracia.  Sobre denúncias 
contra o presidente Temer, Maia 
considerou que, se tivesse voto, 
teria votado contra a aceitação 
das duas peças. “As denúncias 
precisariam de aprofundamen-
tos maiores para se afastar um 
presidente”, afi rmou.

Maia falou também sobre a 
crise no Rio e eleições. Defen-
deu a reconstrução do Estado. 
“Rio passa por crise enorme e 
temos que reconstruir o Rio; 
MP está trabalhando”, desta-
cou. Sobre possível candidatu-
ra no pleito de 2018, esclareceu 
que é candidato a deputado. “É 
o que os meus votos permitem”, 

Deputado Jair Bolsonaro 

(PSC-RJ).
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São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin, que já ma-
nifestou interesse em disputar 
a Presidência da República 
no ano que vem, disse ontem 
(27), que, se eleito, pretende 
privatizar a maior parte das 150 
estatais federais. Ao participar 
de fórum da revista Veja, o 
tucano disse que um terço 
dessas estatais foi criado em 
governos petistas e, em boa 
parte, a participação estatal 
não tem sentido.

Alckmin adiantou ainda que 
pretende criar um Ministério 
de Segurança Pública. “Temos 
17 mil km de fronteira seca 
com países vizinhos. O Brasil 
hoje é o maior consumidor de 
crack do mundo. Você tem um 
problema de saúde pública e 
de segurança. Governo federal 
precisa liderar. Não é o proble-
ma de um Estado, é de todos os 

Governador Geraldo Alckmin.
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Alckmin defende privatização 

da maioria das estatais federais
tiveram inserção no comércio 
exterior”, disse. A reforma 
da Previdência, mesmo após 
sofrer alterações, é necessá-
ria, embora devesse ter sido 
aprovada há um ano, disse, 
ao classifi car ainda a reforma 
política como a mãe de todas 
as reformas.

Para o governador, apro-
ximar das pessoas e dizer a 
verdade farão a diferença em 
2018. “O povo prefere um ‘não’ 
explicado do que um ‘sim’ do 
que não vai ser cumprido”, 
declarou, atribuindo a frase 
ao ex-governador Mario Co-
vas. Ele aproveitou ainda para 
atacar o discurso do “novo” na 
política, usado, entre outros, 
pelo prefeito João Doria. “O que 
é o novo? É a idade? É a expe-
riência? O novo é combater o 
corporativismo, que levou a um 
País caro e inefi ciente” (AE).

Estados”, acrescentou.
Alckmin afi rmou que preten-

de fazer aliança com cinco ou 
sete partidos se for candidato 
e que vai defender uma agenda 
reformista e de competitivida-
de. “Países que passaram de 
renda média para renda alta 

Cheques compensados 
em até um dia útil

de valores, permitirá ganho de 
efi ciência e redução de custos, 
operacionais e fi nanceiros, para 
todo o sistema, em linha com 
a agenda BC+ [medidas para 
tornar o crédito mais barato, 
aumentar a educação fi nanceira, 
modernizar a legislação e tornar 
o sistema fi nanceiro mais efi cien-
te]. As alterações seguem o esfor-
ço do BC de aprimorar os vários 
instrumentos de pagamentos, 
tornando-os mais seguros e efi -
cientes para o usuário”, informou 
o banco (ABr).

Pauta do STF: Alerj, delação 
e veto a cigarro com sabor

confundiram para confundir 
mesmo. Confundiram com 
vontade”, comentou Cármen.

No mesmo dia está previsto o 
julgamento de uma ação direta 
de inconstitucionalidade da 
PGR que quer impedir que a 
Polícia Federal tenha direito a 
fechar acordos de colaboração 
premiada. O STF deve formar 
maioria para dar o aval às dela-
ções fi rmadas pela corporação. 
No dia 7 de dezembro, o STF 
deve retomar o julgamento de 
uma ação direta de inconstitu-
cionalidade ajuizada pela CNI 
contra resolução da Anvisa que 
proíbe a comercialização de 
cigarros que contêm aroma e 
sabor (AE).

Dallagnol: garantia de que 
não haverá retrocessos

divulgado em nome do MPF.
O fórum privilegiado garanti-

do a políticos em exercício é um 
exemplo de desafi o enfrentado 
pelos investigadores, segundo 
o procurador da República, 
Eduardo Hage. “É crucial que 
em 2018 cada eleitor escolha 
cuidadosamente, dentre os 
diversos setores de nossa so-
ciedade, apenas deputados e 
senadores com passado limpo”, 
traz o documento divulgado 
ontem (27).

“Quando observamos a atua-
ção do STF percebemos falta de 
resolutividade (incapacidade 
de resolver). Não pela ação dos 
juízes, mas pelo sistema”, disse 
Dallagnol (AE).

‘É perigosa’, avalia Maia sobre 
declaração de Bolsonaro

disse. No entanto, afi rmou, 
o DEM tem condições de ter 
candidato próprio a presidente. 
Ele frisou que o prefeito de São 
Paulo, João Doria, é uma opção 
do PSDB. “Nós não vamos bri-
gar pelo PSDB”, garantiu.

Maia abordou o inquérito 
no STF em que é investigado 
por suposto recebimento de 
dinheiro de caixa 2. “Não recebi 
dinheiro de caixa 2, sou investi-
gado e sei que o processo será 
arquivado”, declarou. Sobre o 
ex-presidente Lula, Maia disse 
que, pela Lei da Ficha Limpa, 
ele não deveria ser candidato, 
mas que a Justiça é quem de-
cidirá em eventual decisão de 
segunda instância (AE).


