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BOLSAS
O Ibovespa: +1,33% Pontos: 
89.598,16 Máxima de +1,33% : 
89.598 pontos Mínima de -0,08% 
: 88.347 pontos Volume: R$ 
14,56 bilhões Variação em 2018: 
17,27% Variação no mês: 2,49% 
Dow Jones: +0,62% 
(18h33) Pontos: 25.428,20 
Nasdaq: -0,34% (18h33) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7244 Venda: R$ 3,7254 
Variação: +0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,86% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7042 Venda: R$ 
3,7048 Variação: +0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,6730 
Venda: R$ 3,8670 Variação: 
+0,7% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.232,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,08% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,000 
Variação: -0,34%.

Cotação: R$ 3,7335 Variação: 
+0,77% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1411  Venda: US$ 1,1412  
Variação: +0,22% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2540 Venda: R$ 
4,2560 Variação: +0,9% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2430 Ven-
da: R$ 4,4100 Variação: +0,92%.

tos: 7.331,84 Ibovespa Futuro: 
+1,73% Pontos: 89.995 Máxi-
ma (pontos): 90.180 Mínima 
(pontos): 88.875. Global 40 
Cotação: 863,936 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Transforme as 
pedras que você 
tropeça nas pedras 
de sua escada”.
Sócrates (469/399 a.C.)
Filósofo grego

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, defendeu 
ontem (5) que seja 

aprovado ainda este ano al-
gum passo, “por menor que 
seja”, na Reforma da Previ-
dência. Ele propõe a fi xação 
da idade mínima para 61 anos 
para os homens e 56 para 
mulheres. O presidente pre-
vê “majorar” em determinas 
carreiras que serão especifi -
cadas. A intenção é aprovar 
as mudanças ainda este ano.

“Um grande passo, no meu 
entender, se este ano for 
possível, vamos passar para 
61 anos [a idade mínima] o 
serviço público para o homem, 
56 para a mulher, e majorar 

 Presidente eleito defende 
aprovação da idade 
mínima para aposentadoria

também o ano nas demais 
carreiras. Acredito que seja 
um bom começo para entrar 
no ano que vem já tendo algo 
de concreto para nos ajudar na 
economia”, disse em entrevista 
à TV Aparecida.

Segundo Bolsonaro, não se 
pode generalizar a fi xação da 
idade mínima de 65 anos porque 
certas atividades são incompa-
tíveis com a aposentadoria até 
mesmo aos 60. O presidente 
eleito usou como exemplo os 
policiais militares do Rio de 
Janeiro. “Não é justo colocar 
lá em cima [a idade mínima]”. 
Bolsonaro indicou que deve 
manter em pastas distintas Meio 
Ambiente e Agricultura, não deu 

sinalizações de fusão das duas 
áreas. Também reiterou que a 
nomeação dos ministros será 
feita somente por ele. 

“Quem vai nomear o ministro 
do Meio Ambiente vai ser eu, e 
não vão ser essas pessoas que 
tivemos até o momento tran-
sitando por lá, prestando um 
desserviço ao meio ambiente 
e um desserviço ao homem do 
campo”. Questionado sobre 
ampliar, na legislação, as pos-
sibilidades de autorização para 
o aborto legal, Bolsonaro disse 
que sua prioridade é manter 
como está. Diz que é contra 
o aborto, mas há situações 
extremas em que é necessário 
reavaliar a posição. 

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, propõe a fi xação da idade mínima de 61 anos

para os homens e 56 para mulheres.

Disse, também, ser a favor do 
acolhimento dos venezuelanos 
que chegam ao Brasil como 
refugiados, mas que é preciso 
combinar essa recepção com 

medidas contra o governo da 
Venezuela.  “Vamos reconhecer 
a situação da Venezuela. Eles 
estão fugindo da ditadura, da 
fome e da violência, mas o Go-

verno Federal tem que tomar 
medidas contra o Governo 
Maduro. E não apenas acolher 
e deixar que se resolva as 
coisas naturalmente” (ABr).

Antonio Bernardini, 

embaixador da Itália.

Itaipu bate recorde
A usina de Itaipu voltou a bater 

recorde de geração. A binacional 
registrou o melhor outubro em 34 
anos e meio, desde o início de sua 
operação. O desempenho da gera-
ção se deve à quantidade de chuva 
registrada na área do reservatório, 
aliado à boa coordenação operativa 
da área técnica, que trabalha em 
sinergia para garantir uma produ-
ção efi ciente e sustentável.

A ministra Cármen Lúcia, do 
STF, disse ontem (5), que o 
mundo atravessa um momento 
de mudanças que, muitas ve-
zes, se tornam “perigosamente 
conservadoras”. Admitindo 
que as transformações são 
inevitáveis, ela destacou que a 
sociedade não deve abrir mão 
de direitos fundamentais, mas 
sim lutar para efetivá-los, como 
forma de promover justiça e 
equidade social.

“As transformações aconte-
cem. O que não pode acontecer, 
nunca, é a transformação con-
trária às liberdades humanas, 
aos direitos fundamentais”, de-
clarou a ministra ao participar, 
em Brasília, de um evento em 
comemoração aos 30 anos da 
Constituição, promulgada em 
5 de outubro de 1988. Cármen 
Lúcia disse que se vive, um mo-
mento em que o trabalhador se 
desespera ao não ter a garantia 
constitucional de direito ao 
emprego e ao trabalho, o que, 
para ela, talvez, seja a grande 
mudança.

Ao citar o fi lósofo e político 
italiano Norberto Bobbio, para 
quem as sociedades avançadas, 
no Século 21, privilegiariam 
a efetivação das conquistas 
sociais, a ministra defendeu 
que cada geração deve assu-
mir o “compromisso” de lutar 
pela preservação dos avanços 
fundamentais ao exercício da 
Cidadania. “Porque conquistá-

Ministra do STF,

Cármen Lúcia.

Onyx diz que o momento 
é de “muito trabalho” 

O ministro extraordinário e 
coordenador da equipe de tran-
sição do governo eleito, Onyx 
Lorenzoni, passou o dia ontem 
(5) em reuniões. Pela manhã, es-
teve com o ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, foi ao Congresso 
Nacional e depois, cercado por 
um forte esquema de segurança, 
seguiu para o gabinete no Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB). 
Segundo Onyx, o momento não 
é para entrevistas, mas sim de 
“muito trabalho”. 

A reação foi em resposta a 
pedido de entrevistas de jorna-
listas que o abordaram no Con-
gresso Nacional. O ministro, 
cuja nomeação foi publicada 
hoje no Diário Ofi cial, deve 
assinar a licença parlamentar 
para assim, integrar a equipe 
do presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que será empossado 
em 1º de janeiro (ABr).
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O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, reuniu-se na manhã de 
ontem (5) com o embaixador da 
Itália no Brasil, Antonio Bernar-
dini, com quem discutiu temas 
como parcerias estratégicas, 
investimentos e a extradição de 
Cesare Battisti. Bernardini con-
tou que entregou a Bolsonaro car-
tas do presidente da Itália, Sergio 
Mattarella, e do primeiro-ministro 
Giuseppe Conte parabenizando-o 
pela eleição. 

“Conversamos sobre a pos-
sibilidade de aumentar as par-
cerias em áreas estratégicas e 
vamos esperar a concretização 
do programa econômico da 
nova equipe de governo. Há um 
forte interesse das empresas 
italianas presentes no Brasil”, 
disse Bernardini. Segundo o 

Fernando Frazão/ABr

Xangai - Numa tentativa de 
evitar que o ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) seja engolido 
pela criação do superministério 
da Economia, o atual ministro, 
Marcos Jorge, vai endossar jun-
to à equipe de transição do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro, 
a ideia, colocada por entidades 
do setor produtivo, que propõe 
a fusão da pasta responsável 
por políticas industriais com o 
ministério do Trabalho. 

Esse desenho, segundo o 
ministro, permitiria sinergia 
maior do que a reorganização 
prometida pelo governo que 
toma posse em janeiro. O 
desconforto dos empresários 
com a incorporação do MDIC 
numa pasta de Economia 
foi adiantado ontem (5), em 
reportagem do jornal Valor 
Econômico. Segundo a matéria, 
dez entidades representantes 
do setor industrial levaram ao 
deputado Onyx Lorenzoni uma 
proposta para a criação do mi-
nistério da Produção, Trabalho 
e Comércio, resultado da fusão 
do MDIC com o Trabalho. 

Na China, o plano de refor-
ma ministerial do presidente 
eleito foi alvo de críticas do 
titular do MDIC e também do 
atual ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi - ambas as pastas 
podem ser absorvidas pelas 
estruturas de superministério 
do futuro governo. Bolsonaro 

Rio - A produção de petróleo 
e gás natural no Brasil, em se-
tembro, foi de 3,196 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia (boe/d), informou ontem 
(5), a ANP. A participação do 
pré-sal, de 55,8%, foi recorde, 
destacou a agência. Na região, 
foram extraídos 1,783 milhão 
de boe/d, um aumento de 
3,7% em relação ao mês an-
terior. Foram produzidos no 
pré-sal 1,419 milhão de barris 
de petróleo por dia (bpd) e 
58 milhões de metros cúbicos 

diários (m3/d) de gás natural 
por meio de 85 poços.

Ao todo, contabilizando pré e 
pós-sal, o País produziu 2,486 
milhões de barris por dia de 
petróleo, uma redução de 1,4% 
ante o mês anterior e, de 5,9% 
frente a setembro de 2017. Já 
a produção de gás natural to-
talizou 113 milhões de m3 por 
dia, um aumento de 6,1% em 
comparação ao mês anterior 
e uma redução de 0,9%, se 
comparada com o mesmo mês 
do ano passado (AE).

Brasília - A procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, pediu ao STF que 
priorize o julgamento sobre 
a situação do ex-ativista ita-
liano Cesare Battisti. Não há 
previsão de quando o caso 
será julgado pela Suprema 
Corte. Em outubro do ano 
passado, o relator do caso, 
ministro Luiz Fux, barrou em 
medida liminar uma “eventual 
extradição” do italiano Cesare 
Battisti até o julgamento de-
fi nitivo da questão. 

O italiano já afi rmou que 
uma eventual extradição 
equivale a uma pena de 
morte. Durante a campanha 
eleitoral, o deputado federal 
Jair Bolsonaro afi rmou que, 
se fosse eleito, iria extraditar 
imediatamente Battisti, asila-
do no Brasil desde 2010, após 
condenação à prisão perpétua 
na Itália pela participação 
em atentado que resultou na 
morte de quatro homens nos 
anos 1970.

Em entrevista à TV Ban-
deirantes exibida ontem (5), 
Bolsonaro disse que confi rmou 
à diplomacia italiana que de-

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

A Bacia de Santos foi o maior produtor de petróleo e gás natural.

Ag.Petrobras
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Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Jorge.
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Extradição de Battisti foi discutida 
em encontro com Bolsonaro

extradição”, contou. Durante a 
campanha eleitoral, Bolsonaro 
sinalizou que era favorável à ex-
tradição e prometeu “entregar” 
Battisti à Itália.

No encontro de hoje, o em-
baixador também elogiou a 
indicação do juiz Sergio Moro a 
ministro da Justiça, relembran-
do o magistrado italiano Giovan-
ni Falcone, um dos líderes do 
combate à Cosa Nostra nos anos 
1990. Antes de ser assassinado 
pela própria máfia, Falcone 
largara a carreira de juiz para 
assumir um cargo no governo.

O diplomata foi recebido na 
casa de Bolsonaro no Rio de 
Janeiro, onde o político do PSL 
realiza reuniões de transição do 
governo, que toma posse em 
1 de janeiro de 2019 (ANSA).

embaixador, a extradição do 
italiano Cesare Battisti também 
foi discutida no encontro. “Bol-
sonaro tem a mesma posição do 
governo italiano e é favorável à 

Participação do pré-sal 
na produção é recorde

Ministro vai propor a fusão 
do MDIC com Trabalho

está reavaliando a ideia de unir 
Agricultura e Meio Ambiente, 
mas está mantendo o plano, 
anunciado durante a campanha 
pelo Planalto, de agrupar as 
pastas de Fazenda, Planeja-
mento e Indústria num único 
ministério da Economia.

Ao falar sobre o assunto, 
Marcos Jorge disse que, em-
bora concorde com a ideia de 
redução do número de ministé-
rios, a pasta da Indústria teria 
convergência maior com a do 
Trabalho. Os ministérios teriam 
melhores condições de traba-
lhar, juntos, em torno de uma 
“agenda de futuro”. Marcos 
Jorge acrescentou que, unidos 
num “Ministério da Produção, 
Trabalho e Comércio”, as duas 
pastas poderiam reunir num 
único local todo o Sistema S 
(AE).

Mundo vive mudança 
“perigosamente conservadora”

-los é muito difícil. Destruir e 
criticar tudo é muito fácil, mas 
isto não leva a lugar nenhum”.

Em outro momento de sua 
palestra, Cármen Lúcia admitiu 
que, “muitas vezes”, fi ca “preo-
cupada com as opções feitas” 
pelo país, embora as respeite 
como expressão das “escolhas 
próprias de cidadãos livres”. A 
ministra ainda classifi cou como 
“perigosamente conservado-
ras” algumas mudanças que, 
segundo ela, estão em curso 
em todo o mundo. Ao término 
da palestra, a ministra não 
entrou em detalhes a respeito 
de a que mudanças estava se 
referindo. Para ela, a Consti-
tuição brasileira cumpre um 
papel importante e nunca foi 
inadequada (ABr).

Dodge pede prioridade no 
julgamento do caso Battisti

volverá Battisti àquele país, 
mas ressaltou que a decisão 
dependerá do STF. Procurado 
pela reportagem, o gabinete de 
Fux não se manifestou até a 
publicação deste texto. Dentro 
do STF, ministros acreditam 
que a discussão deveria ser 
feita pelos 11 integrantes da 
Corte no plenário do tribunal, e 
não na Primeira Turma do STF, 
composta por cinco ministros.

A Primeira Turma do STF é 
formada por Fux, Luís Rober-
to Barroso, Rosa Weber, Marco 
Aurélio Mello e o presidente 
do colegiado, ministro Ale-
xandre de Moraes (AE).


