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BOLSAS
O Ibovespa: -0,72% Pontos: 
87.268,80 Máxima de -0,01% 
: 87.896 pontos Mínima de 
-1,87% : 86.254 pontos Volu-
me: R$ 12,76 bilhões Variação 
em 2018: 14,22% Variação no 
mês: -0,18% Dow Jones: +0,25% 
(às 18h36) Pontos: 24.527,55 
Nasdaq: +1,45% (às 18h36) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7967 Venda: R$ 3,7972 
Variação: +1,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,86 Venda: R$ 3,96 
Variação: +0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7866 Venda: R$ 
3,7872 Variação: +0,75% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7670 
Venda: R$ 3,9300 Variação: 
+0,77% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.228,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,000 
Variação: +0,82%

bro) Cotação: R$ 3,7985 Variação: 
+1,05% - Euro (às 18h36) Compra: 
US$ 1,1384 Venda: US$ 1,1385 
Variação: +0,16% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3240 Venda: R$ 
4,3260 Variação: +1,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2730 Ven-
da: R$ 4,4930 Variação: +0,74%

Pontos: 7.008,82 Ibovespa 
Futuro: -0,76% Pontos: 87.565 
Máxima (pontos): 87.720 Míni-
ma (pontos): 86.575 Global 40 
Cotação: 848,861 centavos de 
dólar Variação: +0,26% 

"A maneira mais 
fácil e mais segura 
de vivermos 
honradamente, 
consiste em sermos, 
na realidade, o que 
parecemos ser".
Sócrates (469/399 a.C.)
Filósofo grego

A economia brasileira 
deve crescer 2,1% 
no próximo ano. Essa 

é a previsão para o PIB 
divulgada ontem (21) pela 
Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A 
estimativa é menor que a 
divulgada pela organização 
em setembro: 2,5%. Para 
este ano, o OCDE manteve 
a estimativa de 1,2%. Em 
2020, a organização prevê 
crescimento de 2,4%.

Segundo relatório da 
OCDE, o crescimento eco-
nômico do Brasil ganhará 
impulso em 2019 e 2020, à 

 OCDE reduz projeção de 
crescimento da economia 
brasileira em 2019

medida que o consumo priva-
do, apoiado por melhorias no 
mercado de trabalho, aumen-
tar. A organização também 
espera por recuperação do 
crédito e maior segurança 
política com a posse do novo 
governo. 

Entretanto, a OCDE diz que 
a incerteza política em torno 
da implementação das refor-
mas permanece signifi cativa 
e pode atrapalhar a recupe-
ração, mas, ressalta, que se 
a incerteza desaparecer e as 
reformas avançarem, como 
se supõe, o investimento se 
tornará mais forte.

A previsão para o cresci-

mento da economia brasi-
leira fi cará abaixo da média 
mundial. A estimativa da 
OCDE para o crescimento da 
economia mundial é 3,7%, em 
2018, 3,5%, no próximo ano 
e em 2020. Em setembro, a 
organização previa expan-
são de 3,7% tanto neste ano 
quanto em 2019. Para a OCDE, 
o crescimento das tensões 
comerciais é um risco para os 
investimentos, empregos e pa-
drão de vida. Outro risco que 
pode reduzir o crescimento 
mundial, citado no relatório, é 
a alta dos preços do petróleo. 

O relatório indica que, 
apesar do crescimento da 

A incerteza política em torno da implementação das reformas permanece

signifi cativa e pode atrapalhar a recuperação.

produção nos Estados Unidos 
e na Rússia, os preços têm 
subido desde o início do ano 
impulsionado pelo crescimen-
to contínuo da demanda, crise 

na Venezuela e incertezas 
sobre o impacto das sanções 
sobre a produção no Irã. O 
relatório cita ainda o risco de 
desaceleração do crescimento 

da China e aumento mais 
intenso da taxa de juros 
dos Estados Unidos, com 
impactos sobre economias 
emergentes (ABr).

Bebianno é o ministro 
da Secretaria-Geral 
da Presidência

O ministro extraordinário 
da transição, Onyx Lorenzoni, 
confi rmou ontem (21) o nome 
do advogado Gustavo Bebianno 
como ministro-chefe da Se-
cretaria-Geral da Presidência. 
Segundo Onyx, ele é um “ho-
mem preparado e da absoluta 
confi ança” do presidente eleito 
Jair Bolsonaro. Presidente 
do PSL durante a campanha 
eleitoral, Bebianno agradeceu 
a indicação e adiantou que 
a principal atividade de sua 
pasta será a modernização e a 
desburocratização do Estado. 

“Será o governo olhando para 
sua atividade de servir a popu-
lação”, afi rmou em coletiva no 
CCBB, onde a equipe de tran-
sição do governo está instalada. 
O futuro ministro disse que 
há uma lista em estudo para 
composição de sua equipe. Um 
dos nomes apontados por ele é 
o de Carlos Bolsonaro, fi lho do 
presidente eleito, que poderá 
assumir a Secretaria de Comu-
nicação da Presidência. “Ele 
sempre esteve à frente dessa 
comunicação. É uma pessoa 
muito importante para a equipe 
e para o presidente” (ABr).

A comitiva brasileira será 

liderada pelo presidente 

Michel Temer.

O Brasil vai priorizar os temas 
de comércio internacional e de 
mudanças climáticas na Cúpula 
de Líderes do G20 (grupo que 
reúne as 20 maiores economias 
do mundo), entre 30 de novem-
bro e 1º de dezembro, em Bue-
nos Aires. A comitiva brasileira 
será liderada pelo presidente 
Michel Temer. O diretor do 
Departamento de Serviços do 
Ministério das Relações Ex-
teriores, ministro Luiz Cesar 
Gasser, informou que a crise 
no comércio internacional, 
os compromissos do Acordo 
de Paris sobre mudanças cli-
máticas e as discussões sobre 
o futuro do trabalho estarão 
entre os principais tópicos a 
serem abordados.

“Comércio internacional é 
um tema que preocupa o go-
verno brasileiro. É de extrema 
relevância. A mensagem estará 
presente em termos de uma 
busca de solução para essa 
crise que o mundo atravessa 
no comércio, a necessidade 
ou não de reforma da OMC”, 

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, disse ontem (21) 
que “a razão de ser” da democra-
cia e do desenvolvimento do país 
passa pela fi delidade à missão 
de se zelar pelos direitos civis, 
sociais, políticos, econômicos, 
culturais e de minorias previs-
tos na Constituição. Segundo o 
ministro, diante de um cenário 
de divisão e conflitos cabe 
ao sistema judicial brasileiro 
pacifi car o país. As afi rmações 
foram feitas durante a palestra 
inaugural do Seminário ‘30 
Anos de Constituição Federal’, 
evento promovido pelo Con-
selho Nacional do Ministério 
Público.

“Temos que superar as difi -
culdades que ainda existem. 
Por isso, o diálogo e a interlocu-
ção são tão importantes”, disse 
o ministro, concluindo que, em 
um mundo onde as relações 
aumentam na velocidade do 
mundo digital e das comuni-
cações intersubjetivas, através 

Presidente do STF, Dias Toffoli.

O presidente da Câmara dos 
deputados, Rodrigo Maia, no 
exercício da Presidência da 
República, buscou ontem (21) 
dissociar o comando do DEM 
das indicações, já confi rmadas, 
para três ministérios no governo 
do presidente eleito, Jair Bolso-
naro. Segundo ele, as indicações 
também não têm relação com a 
disputa para a presidência da 
Câmara. “As indicações não são 
do DEM”, afi rmou.

A defi nição dos nomes dos 
futuros ministros Onyx Lo-
renzoni, Tereza Cristina e Luiz 
Henrique Mandetta, todos do 
DEM, provocou reações no 
Congresso, inclusive em par-
tidos que integram o chamado 
Centrão, que apoia Bolsonaro. 
“Talvez alguns já estejam pen-
sando na presidência querendo 
vincular uma coisa com a outra 
para tentar enfraquecer uma 
possível candidatura minha, que 
não está nem decidida porque a 
gente não é candidato nem só do 
nosso partido, nem das nossas 
vontades”, disse Maia.

Para o presidente da Câmara, 
o momento exige harmonia e 
equilíbrio. “A Câmara, mais do 
que nunca, precisa ser a Casa 
do equilíbrio, a Casa que ouve 
todos, a Casa do povo brasileiro. 
É isso que deve nos nortear 

Presidente da Câmara dos 

deputados, Rodrigo Maia.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares, quer remanejar 
o Orçamento para conseguir a 
liberação de R$ 1 bilhão para 
despesas de fi m de ano, como 
a compra de ônibus escolares. 
Outra demanda é a liberação 
de até R$ 3 bilhões para o 
pagamento de restos a pagar 
principalmente de obras. Soa-
res esteve reunido na manhã de 
ontem (21), em Brasília, com os 
ministros da Fazenda, Eduardo 
Guardia, e do Planejamento, 
Esteves Colnago.

Segundo o ministro da Edu-
cação, já faz tempo que foram 
comprados ônibus para a 
educação básica e agora há 
uma necessidade de apoio aos 
municípios. “A gente tem muita 
dificuldade com transporte 
escolar”, disse. Acrescentou 
que até a próxima semana o 
governo avaliará se será pos-
sível fazer o remanejamento 
de recursos do Orçamento. 
Ao deixar o Ministério do Pla-
nejamento, Guardia disse que 
a reunião foi para fazer um 
“ajuste fi no”, no Orçamento do 
MEC deste ano. 

Soares contou que esteve 
reunido com a equipe de 

Ministro da Educação,

Rossieli Soares.
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O governador reeleito da 
Bahia, Rui Costa (PT), disse 
que o momento é de conci-
liação e de trabalho. “A elei-
ção acabou e é hora de todo 
mundo descer do palanque e 
começar a trabalhar. É hora 
de colocar a mão na massa e 
apontar soluções”, disse Cos-
ta, que participou da reunião 
do Fórum de Governadores 
do Nordeste, ontem (21), em 
Brasília.

Segundo o petista, tanto os 
governadores como o futuro 
presidente Jair Bolsonaro 
foram eleitos para resolver 
os problemas da população 
brasileira e não para fazer 
debate partidário. “Acho que a 
gente deve deixar de falar de 
partido e de ideologia e pas-
sar a apontar soluções para 
os problemas das pessoas”, 
argumentou.

O governador foi aborda-
do sobre as declarações do 
ministro indicado da Saúde, 
deputado Luiz Henrique Man-
detta (DEM-MS), a respeito 
da atuação dos cubanos no 
programa Mais Médicos. Para 
Mandetta, parecia um convê-
nio entre o PT e Cuba e não 

Governador da Bahia,

Rui Costa.

Contas de luz
O projeto que cria a portabili-

dade nas contas de luz deu mais 
um passo ontem (21), no Senado, 
ao ser aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. O texto 
agora segue, em caráter termina-
tivo, para a Comissão de Infraes-
trutura. O projeto prevê que os 
consumidores poderão contratar 
o fornecimento de luz de qualquer 
distribuidora que opere no Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Brasil vai priorizar comércio 
internacional na cúpula do G20

solução de controvérsias do 
organismo multilateral. 

Desde o ano passado, os 
Estados Unidos têm resistido 
a liberar a nomeação de novos 
juízes para o Órgão de Apelação 
da OMC, composto por sete 
membros. Atualmente, o tribu-
nal tem apenas quatro juízes, o 
que acarreta atrasos na análise 
de disputas comerciais entre os 
países. O G20 tem importância 
central para o Brasil por se tra-
tar de um foro de governança 
global que reúne as principais 
economias do mundo, em for-
mato fl exível, que facilita o de-
bate e a formação de consensos, 
o que se torna especialmente 
relevante no momento atual 
em que o multilateralismo é 
questionado.

“Na Cúpula de Buenos Aires, o 
Brasil reiterará seu compromis-
so com a democracia e com as 
reformas econômicas, no plano 
doméstico, bem como com a 
defesa do diálogo e do multi-
lateralismo, no plano externo”, 
destaca o ministério (ABr).

disse, no Palácio Itamaraty. 
No fi nal de outubro, ao par-
ticipar da reunião ministerial 
do Grupo de Fortalecimento 
e Modernização da OMC, em 
Ottawa, o ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes Fer-
reira, alertou para os riscos de 
paralisação do mecanismo de 

Democracia passa por 
fi delidade à Constituição

das redes sociais, é natural 
que os confl itos então estejam 
cada vez maiores, cabendo ao 
STF o papel de moderador dos 
confl itos nacionais, de forma a 
propiciar segurança jurídica e o 
resguardo, em última instância, 
dos direitos e garantias funda-
mentais (ABr).

Maia tenta dissociar do DEM 
indicações para ministérios

para o próximo biênio, uma 
Casa que mais do que nunca 
consiga ouvir toda a sociedade 
brasileira, respeitando o espaço 
da maioria, mas também com-
preendendo que se formou uma 
maioria de ideias que precisa 
ser pautada e, se possível, na 
área econômica ser aprovada.”

Ofi cialmente, Maia ainda não 
assumiu que está no páreo pela 
reeleição da presidência da Câ-
mara. Porém, o presidente na-
cional do DEM, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, confi rmou que 
a reeleição é prioridade para le-
genda. Ontem (21), ACM Neto 
se encontrou em Brasília com 
o colega de partido e ministro 
extraordinário da transição, 
Onyx Lorenzoni (ABr).

Educação: remanejar Orçamento 
para liberar recursos

Momento é de trabalhar e 
não de ‘debater ideologia’

transição do presidente eleito 
Jair Bolsonaro. Segundo ele, 
foi discutido mais sobre os 
desafi os para a educação e 
menos sobre a estrutura do 
ministério no próximo governo. 
“Discutimos as prioridades. A 
alfabetização no Brasil tem que 
ser enfrentada. Não dá para ter 
um terço das crianças com 9 
anos analfabetas. Essa conta 
só vai aumentar”, disse. 

O ministro afi rmou que a 
estrutura do MEC é muito 
complexa e, por isso, não seria 
adequado juntar o MEC com 
Cultura (ABr).

entre o governo brasileiro e 
Cuba. Costa disse que esse 
tipo de declaração não ajuda 
a resolver o problema criado 
com a saída dos médicos 
cubanos.

“Temos de dizer qual é a 
solução que vamos apresen-
tar para essa questão. Esta-
mos dispostos a dialogar e 
encontrar uma solução para 
melhorar a vida das pessoas”, 
afi rmou. Segundo Costa, os 
governadores, independente-
mente de partido e de região, 
esperam ser tratados pelo 
futuro governo conforme os 
preceitos da Constituição 
(ABr).
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