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BOLSAS
O Ibovespa: -2,62% Pontos: 
83.063,56 Máxima de +0,57% 
: 85.786 pontos Mínima de 
-2,66% : 83.035 pontos Volume: 
R$ 13,74 bilhões Variação em 
2018: 8,72% Variação no mês: 
4,69% Dow Jones: -2,41% Pon-
tos: 24.583,42 Nasdaq: -4,43% 
Pontos: 7.108,40 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7377 Venda: R$ 3,7382 
Variação: +1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,82 Venda: R$ 3,92 
Variação: +1,12% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7054 Venda: R$ 
3,7060 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6970 
Venda: R$ 3,8830 Variação: 
+1,04% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,16% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.231,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,46% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,500 
Variação: +0,55%.

bro) Cotação: R$ 3,7395 Variação: 
+1,2% - Euro (17h44) Compra: 
US$ 1,1392  Venda: US$ 1,1392  
Variação: -0,7% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2590 Venda: R$ 
4,2610 Variação: +0,35% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1870 Ven-
da: R$ 4,4270 Variação: +0,39%.

Futuro: -3,14% Pontos: 83.590 
Máxima (pontos): 86.475 Míni-
ma (pontos): 83.495. Global 40 
Cotação: 838,917 centavos de 
dólar Variação: +0,25%.

“O tempo passa 
depressa porque nos 
distraímos de sua 
passagem, temerosos 
de perceber que somos 
nós que passamos”. 
Hélio Pellegrino (1924/1988)
Escritor brasileiro

da economia brasileira assim 
que as condições políticas 
e econômicas o permitirem 
(Serasa Experian).

O nível mediano de en-
dividamento das em-
presas brasileiras, após 

três anos seguidos de redução 
(2014, 2015 e 2016), voltou a 
subir em 2017 e atingiu 46,5% 
dos ativos totais. Dentre os se-
tores pesquisados, a indústria 
encerrou o ano de 2017 com o 
maior nível de endividamento: 
54,6% dos ativos totais. O setor 
comercial terminou o ano de 
2017 com endividamento de 
53,2% dos ativos totais e o 
setor se serviços com 41,5% 
dos ativos totais. 

Por sua vez, o setor pri-
mário revelou-se o menos 
endividado, encerrando o ano 

 Endividamento das 
empresas brasileiras 
voltou a crescer em 2017

de 2017 com 39,1% dos ativos 
totais. Vale notar que o pico 
do endividamento empresarial 
ocorreu no ano de 2013 (55,4% 
dos ativos totais) culminando 
um processo de elevação em 
meio a um contexto econômico 
que favoreceu não apenas a 
ampliação excessiva do endi-
vidamento empresarial como 
também do endividamento dos 
consumidores.

Esses são os resultados apon-
tados pelo estudo inédito da 
Serasa Experian, que avaliou 
cerca de 80 mil balanços patri-
moniais por ano ao longo destes 
últimos 10 anos, perfazendo um 
total de aproximadamente 800 

mil demonstrativos fi nanceiros 
das empresas dos setores pri-
mário, industrial, comercial e de 
serviços da economia brasileira. 

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, com a 
economia brasileira entrando 
em crise a partir de 2014, houve 
um claro esforço da redução 
dos níveis de endividamentos 
empresariais abarcando, pra-
ticamente, todos os setores. O 
auge deste processo de redução 
de endividamento foi o ano de 
2016, com o indicador atingindo 
45,5% dos ativos totais. 

Neste sentido, a pequena ele-
vação verifi cada em 2017 para 
46,5% dos ativos totais não pode 

O auge deste processo de redução de endividamento foi o ano de 2016,

com o indicador atingindo 45,5% dos ativos totais.

ser encarada como preocupan-
te, pelo contrário. Com o nível 
de endividamento bem próximo 
do menor patamar destes últi-

mos 10 anos, as médias e gran-
des empresas brasileiras estão 
relativamente bem posicionadas 
para um novo ciclo de expansão 

A massa preferida 
O macarrão à carbonara é o prato 

de massa preferido dos italianos, 
revelou uma pesquisa patrocinada 
pelo aplicativo de delivery Just 
Eat. O levantamento foi feito em 
comemoração pelo “Dia Mundial 
da Massa”, celebrado no mundo 
hoje (25). O macarrão à carbonara 
é a massa mais pedida na Itália, 
superando o tagliatelle ao ragù, 
em segundo lugar, e a lasanha, que 
havia liderado em 2017, em terceiro.

A três dias do segundo turno 
das eleições no país, a Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), defendeu que 
a democracia seja respeitada 
e valores, como justiça e paz 
social sejam preservados. 
Citando o clima de violência, 
o órgão fez um apelo ao bom 
senso. Segundo o comunica-
do: “não podemos nos calar 
quando a vida é ameaçada, 
os direitos desrespeitados, a 
justiça corrompida e a violência 
instaurada”.

“Exortamos a que se de-
ponham armas de ódio e de 
vingança que têm gerado um 
clima de violência, estimulado 
por notícias falsas, discursos e 
posturas radicais, que colocam 
em risco as bases democráticas 
da sociedade brasileira”, diz 
comunicado divulgado pela 
CNBB, para a qual é fundamen-
tal que cada um se policie para 
evitar o acirramento de ânimos. 

“Toda atitude que incita à 
divisão, à discriminação, à in-
tolerância e à violência, deve 
ser superada”. Os bispos se 
reuniram em Brasília, na sede 
da CNBB. No encontro, reite-
raram a disposição do diálogo 
e de colaboração: “A CNBB 
reafirma seu compromisso, 
sobretudo através do diálogo, 
de colaborar na busca do bem 
comum com as instituições so-

Dom Leonardo Steiner, 

secretário-geral da CNBB.

A Petrobras iniciou na noite 
de terça-feira (23) a produção 
de petróleo e gás natural a par-
tir do navio-plataforma P-69, 
a oitava unidade instalada no 
Campo de Lula, no pré-sal da 
Bacia de Santos. Unidade do 
tipo FPSO (unidade fl utuante 
de produção, armazenamento 
e transferência de petróleo e 
gás), a P-69 tem capacidade 
para produzir até 150 mil barris 
por dia de óleo e comprimir até 
6 milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural.

Localizada a aproximada-
mente 290 km da costa do 
estado do Rio de Janeiro, em 
profundidade de 2.150 metros, 

a P-69 produzirá a partir de 
oito poços produtores, tendo 
também sete poços injetores. 
A construção do casco da P-69 
foi fi nalizada no estaleiro Cosco, 
na cidade chinesa de Zhoushan. 
A integração dos módulos e o 
comissionamento fi nal da uni-
dade foram feitos no estaleiro 
Brasfels, em Angra dos Reis, no 
Rio de Janeiro.

A unidade faz parte do 
Consórcio BM-S-11 que tem 
a Petrobras como operadora, 
com 65% de participação; a 
BG E&P Brasil, subsidiária da 
empresa Royal Dutch Shell Plc, 
com 25% e a Petrogal Brasil, 
com 10% (ABr).

A plataforma tem capacidade para processar diariamente

150 mil barris de petróleo.

Por unanimidade, o STF 
decidiu ontem (24) validar 
a cobrança de mensalidade 
nos 13 colégios militares do 
país. A constitucionalidade da 
cobrança foi confi rmada no 
julgamento no qual a Corte 
julgou improcedente ação da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR). Em 2013, o então 
procurador, Rodrigo Janot, 
defendeu o fi m da cobrança 
por entender que os colégios 
militares fazem parte do siste-
ma de ensino público, devendo 
ser ofertado de forma gratuita.

Prevaleceu o voto do relator, 
ministro Edson Fachin, de que 
as escolas do sistema educacio-
nal do Exército fazem parte de 
uma modalidade diferente do 
ensino público. Dessa forma, 
as contribuições podem ser co-
bradas dos alunos. “Fundamen-
ta-se esse juízo com base na 

A medida é uma forma de manutenção fi nanceira

do sistema de ensino do Exército.

São Paulo - Após tomar co-
nhecimento de que a conclusão 
do inquérito sobre cortes em 
forma de suástica no corpo de 
uma jovem que havia afi rmado 
ter sido atacada na rua, há duas 
semanas, em Porto Alegre, 
têm indícios de “autolesão”, 
Jair Bolsonaro, partiu para o 
ataque contra o PT em suas 
redes sociais ontem (24). O 
presidenciável acusou o PT de 
“mentir”, além de usar palavras 
como “canalhas” e “vagabun-
dos” em suas mensagens.

Bolsonaro usou o Twitter 
e, em uma primeira mensa-
gem, publicou “Quem espalha 
notícias falsas? Sem mentir 
o PT não existe!”. Anexa à 
mensagem, uma publicação 
de Fernando Haddad em que 
o candidato petista lamenta 
o suposto ataque sofrido pela 
vítima no Rio Grande do Sul 
logo após que as primeiras 
notícias sobre o caso foram 
publicadas. No tuíte de 10 de 
outubro Haddad diz que “há 
uma escalada da violência” e 
que “uma jovem de 19 anos foi 
praticamente sequestrada por 
três apoiadores de Bolsonaro e 
teve uma suástica entalhada no 
seu corpo com um canivete”.

Mais tarde Bolsonaro pu-
blicou outra mensagem. “Vão 
cobrar resposta sobre mais essa 
atitude suja ou fi ngir que nada 

“Sem mentir o PT não existe!”, 

diz Bolsonaro.
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São Paulo - Uma das vozes 
mais críticas ao PT dentro do 
PSDB, o ex-presidente da sigla 
Alberto Goldman anunciou on-
tem (24), em um vídeo postado 
em seu perfi l no Facebook, que 
votará em Fernando Haddad 
no segundo turno das elei-
ções presidenciais deste ano. 
Segundo o tucano, a decisão 
se dá porque Jair Bolsonaro 
“passou dos limites aceitáveis 
no ultimo domingo, com um 
discurso que nos traz de volta 
os momentos mais dramáticos 
da nossa história”.

“Acho que ninguém duvida da 
minha história política. Minhas 
posições foram muito forte-
mente antipetistas”, disse o ex-
-governador de São Paulo, para 
quem as conquistas do governo 
Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002) foram conseguidas 
apesar da constante sabotagem 
da sigla do ex-presidente Lula. 
“Nunca pensei que um dia 
poderia votar neles. Agora, me 
sinto diante dessa difi culdade, 

Suno Research

Supremo autoriza cobrança de 
mensalidade em colégios militares

constatação da peculiaridade 
dessas organizações militares, 
que se voltam à formação de 
quadros ao Exército brasileiro”. 

Seguiram o relator na vota-
ção, os ministros Alexandre de 

que defendeu a cobrança no 
Supremo, as mensalidades 
custam cerca de R$ 226 para 
alunos que cursam o ensino 
fundamental e R$ 251 para o 
ensino médio. A ministra da 
AGU, Gracie Mendonça, defen-
deu a cobrança por entender 
que a medida é uma forma 
de manutenção fi nanceira do 
sistema de ensino do Exército.

Gracie lembrou que a lei di-
ferenciou as escolas militares, 
com objetivo de ofertar ensino 
de qualidade aos fi lhos dos 
militares, que estão constan-
temente mudando de cidade 
em razão de transferências. 
“A gratuidade plena geraria a 
precarização de todo o sistema, 
mas também colocaria em ris-
co a própria permanência das 
instituições, que são, como nós 
sabemos, instituições secula-
res”, disse a ministra (ABr).

Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio, Celso 
de Mello e o presidente, Dias 
Toffoli. De acordo com a Advo-
cacia-Geral da União (AGU), 

Plataforma no pré-
sal da Bacia de Santos 

inicia produção

Bolsonaro: apoiadores foram 
chamados de nazistas

aconteceu? Chamaram nossos 
apoiadores, homens, mulheres, 
idosos, pessoas de família, de 
nazistas a semana inteira e vai 
fi car por isso mesmo?”

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Sul concluiu que os cortes 
em forma de suástica feitos 
em uma jovem que disse ter 
sido atacada na rua, há duas 
semanas, em Porto Alegre, é 
um caso de “autolesão”. 

Segundo o delegado Paulo 
Sérgio Jardim, há indícios 
de automutilação ou de que 
tenham sido feitos de forma 
consentida. A jovem será in-
diciada por falsa comunicação 
de crime (AE).

CNBB condena radicais e 
pede respeito à democracia

ciais e aqueles que, respaldados 
pelo voto popular, forem eleitos 
para governar o país”.

Os bispos destacam ainda 
que cabe ao eleitor decidir 
em quem votar e aos líderes 
religiosos seguir o que prega 
o Evangelho. “Cabe à popu-
lação julgar, na liberdade de 
sua consciência, o projeto que 
melhor responda aos princípios 
do bem comum, da dignidade 
da pessoa humana, do combate 
à sonegação e à corrupção, do 
respeito às instituições do Esta-
do democrático de direito e da 
observância da Constituição”, 
diz a nota (ABr).

Ex-presidente do PSDB, 
Goldman votará em Haddad

porque do outro lado está esta 
direita raivosa”.

Goldman fez referência às de-
clarações dadas por Bolsonaro 
no último domingo, nas quais 
ele promete fazer uma “faxina” 
e banir os “vermelhos” do Bra-
sil e obrigar aqueles que não 
concordam com ele a deixar o 
Brasil ou ir “para a cadeia”. As 
declarações foram feitas via 
transmissão de vídeo e exibida 
a apoiadores do candidato con-
centrados na Avenida Paulista.

Após o primeiro turno, o 
diretório municipal do partido, 
presidido pelo vereador João 
Jorge, decidiu expulsar Gol-
dman por supostamente ter 
feito campanha a favor de Skaf 
e contra Doria, seu desafeto, 
no primeiro turno da eleição 
para o governo do Estado. A 
executiva nacional, no entanto, 
divulgou nota declarando que 
a decisão era inócua porque o 
ex-governador ocupa o cargo de 
secretário de Relações Interna-
cionais do PSDB nacional (AE).


