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BOLSAS
O Ibovespa: -0,71% Pontos: 
84.914,11 Máxima de +0,49% 
: 85.941 pontos Mínima de 
-1,7%: 84.071 pontos Volume: 
R$ 13,54 bilhões Variação em 
2018: 11,14% Variação no mês: 
-2,87% Dow Jones: -0,67% (às 
18h33) Pontos: 25.217,65 Nas-
daq: +0,2% (às 18h33) Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8263 Venda: R$ 3,8268 
Variação: +1,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,89 Venda: R$ 3,99 
Variação: +1,44% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7786 Venda: R$ 
3,7792 Variação: +0,84% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7770 
Venda: R$ 3,9630 Variação: 
+1,62% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,46% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40% 

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.201,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,500 
Variação: +2,15%

bro) Cotação: R$ 3,8075 Variação: 
+0,94% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1276 Venda: US$ 1,1277 
Variação: +0,49% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3060 Venda: R$ 
4,3080 Variação: +1,94% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2430 Ven-
da: R$ 4,4670 Variação: +1,99%

7.215,27 Ibovespa Futuro: 
-0,74% Pontos: 85.370 Máxi-
ma (pontos): 86.435 Mínima 
(pontos): 84.425 Global 40 
Cotação: 847,171 centavos de 
dólar Variação: -0,31%

“Livros são os 
mais silenciosos e 
constantes amigos; 
os mais acessíveis e 
sábios conselheiros; 
e os mais pacientes 
professores”. 
Charles W. Elliot (1834/1926)
Educador norte-americano

Levantamento do Con-
selho Federal de Medi-
cina (CFM) revela que 

o Brasil gasta R$ 3,48 per 
capita por dia para cobrir as 
despesas com saúde de seus 
mais de 207 milhões de habi-
tantes. O valor inclui ações 
e serviços prestados pelo 
governo – federal, estadual e 
municipal – ao longo da última 
década. A quantia é resultado 
de uma análise detalhada de 
informações disponíveis e 
relativas às contas públicas 
do segmento em 2017. Os 
cálculos, a partir de dados 
ofi ciais, apontam ainda que, 
nesse mesmo ano, o gasto por 
habitante com saúde em todo 
o país foi de R$ 1.271,65.

O levantamento mostra que, 
de 2008 a 2017, os gastos pú-
blicos per capita com a saúde 

 Brasil gasta R$ 3,48 
por dia com a saúde de 
cada habitante, diz CFM

no país não tiveram reajustes 
que superassem os valores de 
reposição previstos no IPCA, o 
principal indicador de infl ação 
no Brasil e que, no período, 
subiu cerca de 80%. Mesmo 
tendo ganhos médios de 3% 
ano nesse intervalo de dez anos, 
resultando em um acumulado 
de 26%, a perda do gasto per 
capita comparado ao medidor 
infl acionário chega a quase 42%. 
Caso os valores tivessem sido 
corrigidos pelo IPCA a partir de 
2008, o gasto anual por pessoa, 
que em 2017 foi de R$ 1.271,35, 
seria ampliado para R$ 1.800.

Apesar do gasto médio anual 
per capita com saúde no país 
ser de R$ 1.271,65, entre os 26 
estados federativos, esse valor 
varia de R$ 703,67, no Pará, 
a R$ 1.771,13, em Roraima. 
Outros três estados também 

tiveram valores per capita 
acima da média nacional: Mato 
Grosso do Sul (R$ 1.496,13), 
Tocantins (R$ 1.489,18) e Acre 
(R$ 1.306,91). Já estados com 
alta densidade populacional e 
índices elevados de desenvol-
vimento econômico apresen-
taram índices menores, como 
Mato Grosso (R$ 1.243,84), 
São Paulo (R$ 1.235,15), Rio 
Grande do Sul (R$ 1.207,13), 
Rio de Janeiro (R$ 1.194,19), 
Paraná (R$ 1.129.36) e Minas 
Gerais (R$ 1.011,21).

Para o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), 
Lincoln Lopes Ferreira, os nú-
meros são prova contundente 
da “insufi ciência” e da “inca-
pacidade” do Estado, ao longo 
da última década, de fornecer 
as respostas necessárias para 
o setor. “Apontam para um 

O valor, segundo o estudo, inclui ações e serviços prestados pelo governo em seus três níveis

de gestão – federal, estadual e municipal – ao longo da última década.

genocídio”, disse. O presidente 
da Federação Nacional dos 
Médicos, Jorge Darze, reforçou 
a tese, citando a situação “críti-
ca” e “paradoxal” da saúde, de-
fi nida pela Constituição como 
um direito da população e um 
dever do Estado. “Temos hoje 
um quadro genocida”, avaliou. 

“Muitas pessoas têm perdido 
a vida precocemente sem ter 
tido a chance de conseguir 
tratamento”, completou.

O presidente do CFM, Carlos 
Vital, disse esperar que a Emen-
da do Teto dos Gastos, que 
limita o aumento das despesas 
públicas durante 20 anos, seja 

revista pelo novo governo. Ele 
também criticou a indicação 
de ministros para a pasta da 
saúde com base em “questões 
políticas” e defendeu que a no-
meação se dê sob outra ótica. 
“Os médicos fi cariam muito 
satisfeitos com um médico na 
saúde”, concluiu (ABr).

O Ministro de Minas e Ener-
gia, Moreira Franco, criticou, 
ontem (13), o que classifi cou 
como “excessiva” cobrança de 
impostos na tarifa de energia 
elétrica. Para ele, é preciso 
tornar o estado mais efi ciente e 
menos dependente da cobran-
ça de tributos como o ICMS. 
“É incompreensível alguns 
estados cobrarem 35%, 36%, 
de ICMS sobre um bem que é 
fundamental para as pessoas. A 
energia precisa ser barata, pois 
há muita gente que a consome”, 
disse o ministro ao participar, 
na sede da Aneel, em Brasília, 
do lançamento de um aplicativo 
para celulares

Para o ministro, é preciso 
fazer com que a máquina 
pública seja menos onerosa. 
“Se cobramos 36% [de ICMS] 
na conta de energia elétrica; 
35% sobre o [preço] do com-
bustível; é para manter uma 
máquina que, visivelmente, 
não está cumprindo com suas 
obrigações essenciais”, acres-
centou Franco, mencionando 
a crise fi scal enfrentada por 
muitos estados e municípios. 

Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro disse ontem (13) que 
os nomes para os ministério do 
Meio Ambiente e de Relações 
Exteriores estão “maduros”. 
Ele não informou quais são os 
cotados nem os perfi s, disse 
apenas o que espera de cada 
um. Até o final deste mês 
Bolsonaro espera fechar sua 
equipe ministerial. Também 
ressaltou que o ensino superior 
será mantido no Ministério da 
Educação.

Questionado sobre alguns 
nomes postos, como o do 
advogado Gustavo Bebianno 
para a Secretaria-Geral da 
Presidência, ele foi taxativo: 
“O que não foi anunciado, não 
foi fechado”. No caso do Meio 
Ambiente, ele afi rmou que há 
duas alternativas em análise e 
que devem atuar para destravar 
“as licenças ambientais têm 
atrapalhado muito a questão 
no Brasil”. Para o presidente 
eleito, não há preferência sobre 
o sexo do futuro chanceler, 

Bolsonaro ressaltou que o 

ensino superior será mantido 

no Ministério da Educação.

O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Valter Ca-
simiro, apresentou ontem (13) 
o funcionamento e a estrutura o 
ministério à equipe de transição 
do presidente eleito, Jair Bolso-
naro. Acompanhado dos secre-
tários da pasta, Cassimiro disse 
que os processos de concessão 
são a prioridade do governo atual 
na área e que merecem a atenção 
do novo governo.

“Com toda essa restrição 
orçamentaria e fi nanceira que 
passa o governo é preciso que 
a gente incentive o processo 
de concessão para ter maiores 
investimentos e amplie a malha 
de infraestrutura”, disse ao 
deixar o Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB). Ele esteve 
reunido durante toda a manhã 
com a equipe liderada pelo 
general da reserva Oswaldo 
Ferreira, que coordena a área 
de infraestrutura do governo 
de transição. 

De acordo com o ministro, 
foi a primeira conversa para 
mostrar os programas em an-
damento do ministério e das 
empresas vinculadas, como 

Ministro dos Transportes, 

Portos e Aviação, Valter 

Casimiro Silveira.
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Futura ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina afi rmou on-
tem (13) que sua pasta deverá 
incorporar o setor de pesca e as 
políticas relacionadas à agricul-
tura familiar e reforma agrária. 
Atualmente, essas estruturas 
estão sob duas secretarias es-
peciais vinculadas diretamente 
ao Palácio do Planalto, mas sem 
status de ministério. 

A incorporação dessas áreas 
à pasta da Agricultura ainda 
está em análise, que ela pre-
tende concluir em até duas 
semanas. “A pesca, que vai 
voltar pra agricultura, é uma hi-
pótese, isso não está concluído. 
A transição é pra isso, pra gente 
levar a estrutura. Agricultura 
familiar se estuda, sim, não é 
uma coisa que está defi nida, 
mas ele [Bolsonaro] me pediu 
para ver. Vamos sentar com 
o Incra e com o pessoal da 
agricultura familiar”, detalhou. 

Para Tereza Cristina, é preciso 
avaliar se a unifi cação dessas 
áreas vai demandar algum tipo 

Futura ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina.
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Reino Unido e UE 
chegam a acordo 
sobre Brexit

Londres - O governo do Reino 
Unido chegou a um acordo no 
nível técnico com a União Eu-
ropeia ontem (13), para a saída 
do país do bloco - o chamado 
Brexit. O pacto deve ser apre-
sentado hoje (14), pela premiê 
Theresa May ao seu gabinete. 
O Parlamento britânico deve 
votá-lo nos próximos dias.

O Reino Unido quer concluir 
a negociação em breve para que 
o Parlamento britânico tenha 
tempo hábil de votar o projeto, 
mesmo após resistência de par-
tidos da oposição e da própria 
base de May contra um acordo 
que, segundo os críticos, estaria 
traindo o Brexit por subjugá-lo 
aos interesses de Bruxelas. 
Conforme prazo determinado 
anteriormente, a saída deve 
acontecer em 29 de março 
de 2019, com a aprovação do 
Parlamento Europeu.

Enquanto isso, negociadores 
têm se reunido até tarde da 
noite em Bruxelas para impedir 
quaisquer brechas no acordo 
para que os dois lados não 
prejudiquem um comércio que 
já dura 46 anos (AE).

Nomes para Itamaraty e Meio Ambiente 
estão “maduros” e podem sair hoje

valor ao que produzimos” e 
buscar parcerias. 

“Fazer parceria com quem 
quiser fazer conosco, não pode-
mos ser apenas um fornecedor 
de commodities”. Segundo ele, 
o futuro ministro de Ciência 
e Tecnologia, Marcos Pontes, 
terá pela frente o desafi o de 
incentivar e estimular pesqui-
sas. Bolsonaro confi rmou que 
pode participar do encontro 
de governadores, organizado 
para hoje (14), em Brasília, 
do qual 18 dos 27 confi rmaram 
presença. A organização foi do 
governador eleito de São Paulo, 
João Doria. “Nós não vamos 
decepcionar os governadores”, 
afi rmou.

Questionado se, em Brasília, 
ele terá difi culdades de sacar 
dinheiro no caixa eletrônico, 
como fez nos últimos dias no 
Rio de Janeiro, Bolsonaro rea-
giu com bom humor. “Fui tirar 
dinheiro para mim. Eu sempre 
tive de tirar dinheiro no caixa” 
(ABr).

mas reconheceu que será um 
diplomata de carreira.

Bolsonaro elogiou o depu-
tado federal Luiz Henirque 
Mandetta (DEM-MS), mas não 
o confi rmou para Saúde. “Ele 
é muito bem quisto grande 
parte dos médicos do Brasil, 
deixou um rastro de bons ser-
viços no Mato Grosso do Sul”. 
Questionado sobre o Ministério 
de Minas e Energia, Bolsonaro 
afi rmou que é preciso “agregar 

Novas moradias
As 22 famílias que foram desa-

lojadas depois do deslizamento 
do Morro da Boa Esperança, em 
Niterói, receberão da prefeitura 
unidades habitacionais no bairro 
do Fonseca. As casas já estão em 
construção e serão entregues às 
vítimas no dia 20 de dezembro. 
Enquanto as unidades não fi cam 
prontas, as famílias desalojadas 
receberão aluguel social. 

Agricultura assumirá pesca, pequenos 
produtores e Incra

gação, atualmente vinculadas 
ao Ministério da Integração 
Nacional, também podem ir 
para a futura superpasta da 
Agricultura. A futura minis-
tra disse que, por enquanto, 
seguirá presidindo a Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), já que seu mandato se 
estende até fevereiro de 2019, 
mas deverá pedir afastamento 
antes do fi m desse período para 
poder se dedicar à transição 
de governo. Ela será sucedida 
no cargo pelo deputado Alceu 
Moreira (MDB-RS), que é seu 
vice na FPA.

Sobre a composição da 
equipe, afi rmou que escolherá 
pessoalmente o secretário-
-executivo da pasta e que, 
para as outras áreas, ainda 
analisa perfi s que espera para 
os cargos. “Estou vendo os 
perfi s, vendo as secretarias, 
mas o ministério tem cargos, 
as pessoas são de carreira, e 
é gente muito qualificada”, 
afi rmou (ABr).

de alteração legal, via projeto 
de lei ou decreto. No caso dos 
pequenos agricultores e dos 
assentamentos de reforma 
agrária, a ministra adiantou 
que o foco para este segmento 
é desenvolver a produção. “É 
um setor que precisa muito ser 
desenvolvido. A gente quer que 
esse setor produza, tenha renda, 
que melhore e cresça”, afi rmou. 

A deputada ainda mencio-
nou que as políticas de irri-

Ministro de Minas e Energia critica peso 
dos tributos na conta de luz

“É uma crise muito mais dura 
e profunda que a federal. Isso é 
fruto do mau uso dos recursos 
recebidos”, comentou o minis-
tro, criticando o aumento da 
alíquota do ICMS sobre energia, 
combustível e telecomunica-
ções a que alguns governantes 
recorrem em tempos de crise.

Ele também defendeu que o 
país passe por uma reforma fi s-
cal que não signifi que aumento 
de impostos. “É o que vem sen-
do feito desde [a promulgação] 
da Constituição, em 1988. Para 
mudar esta lógica, temos que 

ter equilíbrio fi scal e respeito 
às pessoas, cobrando impostos 
justos, e não exorbitantes”, 
defendeu o ministro.

Ao comentar sobre o aplicati-
vo para celulares desenvolvido 
pela Aneel, Moreira Franco 
também cobrou mais transpa-
rência do setor elétrico. “O setor 
elétrico tem uma governança 
soviética: altamente autoritária; 
de transparência muito questio-
nável e com sistemas decisórios 
que não usam as ferramentas 
democráticas [disponíveis]”, 
declarou o ministro (ABr).

Concessões devem ser 
prioridade no novo governo

Dnit, Infraero e Secretaria de 
Portos. Casimiro destacou, por 
exemplo, que as prorrogações 
de concessões devem merecer 
atenção especial, como da BR 
040, que depende de decreto 
de relicitação. Os processos de 
concessão das BR 163 e BR 364 
também deverão ser detalhadas 
nas próximas reuniões, já que 
são corredores que essenciais 
para o agronegócio, no esco-
amento da produção para os 
portos do norte do país. (ABr).


