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BOLSAS
O Ibovespa: +0,24% Pontos: 
87.477,44 Máxima de +0,44% 
: 87.656 pontos Mínima de 
-0,05% : 87.222 pontos Volume: 
R$ 6,71 bilhões Variação em 
2018: 14,5% Variação no mês: 
0,06% Dow Jones: (feriado nos 
EUA) Pontos: - Nasdaq: (feriado 
nos EUA) Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8079 Venda: R$ 3,8089 
Variação: +0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +0,59% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8097 Venda: R$ 
3,8103 Variação: +0,61% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7730 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+0,51% - 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: (feriado nos EUA) 
Variação: - - Ouro BM&F (à vista) 
Cotação: 148,000 Variação: estável 

bro) Cotação: R$ 3,8025 Variação: 
+0,11% - Euro (às 18h28) Compra: 
US$ 1,1404 Venda: US$ 1,1406 
Variação: +0,21% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3410 Venda: R$ 
4,3430 Variação: +0,39% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2870 Ven-
da: R$ 4,5130 Variação: +0,45%

Futuro: +0,15% Pontos: 87.695 
Máxima (pontos): 87.985 Míni-
ma (pontos): 87.205 Global 40 
Cotação: 844,098 centavos de 
dólar Variação: -0,56%

“A intuição é aquele 
estranho instinto 
que permite a uma 
mulher saber que 
está certa, esteja 
certa ou não”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana

O número de medidas 
protecionistas ado-
tadas pelas maiores 

economias do mundo batem 
recorde e as novas barreiras 
já atingem um comércio equi-
valente a US$ 481 bilhões. Os 
dados foram publicados ontem 
(22), pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), às 
vésperas do encontro do G-20 
em Buenos Aires, e mostram a 
maior proliferação de iniciati-
vas protecionistas desde que 
o levantamento começou a ser 
realizado em 2012. 

Nos últimos meses, a guer-
ra comercial instalada entre 
os EUA e a China levou a 

 OMC registra que medidas 
protecionistas atingem comércio 
equivalente a US$ 481 bilhões

comunidade internacional a 
temer pelo futuro das regras 
do multilateralismo. Nesta 
semana, o governo Trump 
chegou a ameaçar tornar a OMC 
“inviável” se ela julgar como 
ilegais as barreiras que a Casa 
Branca vem adotando. Agora, 
num alerta aos presidentes do 
G-20, a OMC deixa claro que 
os últimos seis meses registra-
ram o maior número de novas 
barreiras já impostas sobre o 
comércio em seis anos. 

“Esse informe nos dá uma 
primeira visão factual sobre as 
medidas restritivas que foram 
introduzidas nos últimos meses 
e que agora cobrem mais de US$ 

480 bilhões em comércio”, disse 
o diretor-geral da OMC, Rober-
to Azevêdo. “Os resultados do 
informe devem ser uma séria 
preocupação aos governos do 
G-20 e para a comunidade inter-
nacional como um todo”. Para 
ele, uma escalada ainda maior 
do protecionismo é possível. E 
alerta que uma solução exigirá 
“vontade política e liderança 
do G20”.

Se por anos o Brasil liderou 
entre os países que mais ado-
taram medidas restritivas, essa 
tendência foi revertida nos 
últimos meses. De acordo com 
o levantamento, o governo bra-
sileiro adotou um total de oito 

A OMC deixa claro que os últimos seis meses registraram o maior número de novas

barreiras já impostas sobre o comércio em seis anos.

medidas facilitando o comércio, 
contra sete medidas protecio-
nistas. Nos EUA, por exemplo, 
foram mais de 19 medidas 

protecionistas em apenas seis 
meses. De um total de 201 novas 
investigações de antidumping 
iniciadas, apenas nove foram 

feitas pelo governo brasileiro. 
Os americanos e europeus, 
cada qual com 43 medidas, 
lideraram o ranking (AE).

Procurador na Educação
O presidente eleito Jair Bol-

sonaro afi rmou ontem (22) que 
cogita indicar o procurador da 
República Guilherme Schelb, 
defensor do projeto “Escola sem 
Partido”, para ministro da Edu-
cação. A declaração chega no dia 
seguinte à polêmica envolvendo 
o diretor do Instituto Ayrton 
Senna, Mozart Neves Ramos, cuja 
suposta indicação ao cargo, ne-
gada por Bolsonaro, incomodou 
a bancada evangélica, já que ele 
nunca demonstrou apoio público 
ao “Escola sem Partido”.

“Nem foi cogitado o nome do 
senhor Mozart para ser ministro, 
então não procede isso”, disse o 
presidente eleito, chamando o 
episódio de “fake news”. Bolsona-
ro confi rmou que cogita nomear 
Schelb, que se apresenta no Twit-
ter como “defensor dos direitos 
e da dignidade humana especial 
[sic] de crianças e adolescentes”.

O procurador defende a proi-
bição da discussão de temas 
ligados à sexualidade nas esco-
las e é apoiador do “Escola sem 
Partido”, uma das bandeiras de 
Bolsonaro (ANSA).

Sisu 2019 
As inscrições do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) 2019 
poderão ser feitas de 22 a 25 de 
janeiro, conforme edital divulgado 
pelo MEC. O programa oferece 
vagas em universidades públicas. O 
número total de vagas, bem como 
o número de instituições que par-
ticiparão do programa ainda serão 
divulgados. Podem concorrer os 
estudantes que tenham feito o 
Enem 2018 e obtido nota acima de 
zero na prova de redação.

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse 
ontem (22) que a aprovação da 
MP que destina parte da arre-
cadação das loterias federais ao 
Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP) é “a maior con-
quista da segurança pública do 
Brasil em décadas, juntamente 
com o Susp [Sistema Único de 
Segurança Pública]”. Esses 
recursos vão fi nanciar equipa-
mentos, tecnologia, preparo e 
capacitação dos profi ssionais, 
veículos e armas. “Tudo aquilo 
que se faz necessário para me-
lhorar a capacidade operacio-
nal das nossas polícias”.

O ministro diz ainda que 20% 
dos recursos serão destinados 
a programa de melhoria de 
qualidade de vida dos profi s-
sionais, “fi nanciando habitação, 
saúde e assistência aos homens 
e mulheres que garantem a 
nossa segurança que garantem 
o império da lei que é base para 
a nossa democracia”. O futuro 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro, recomendou a aprova-
ção da MP após reunião com o 
ministro da Segurança Pública, 
Raul Jungmann.

“Sem recursos não é pos-
sível desenvolver projetos, 
desenvolver políticas públicas. 
Então, todas essas medidas 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

O ministro extraordinário 
da transição, Onyx Lorenzoni, 
disse ontem (22) que o governo 
eleito vai se esforçar para re-
duzir o analfabetismo no país 
a zero. A equipe do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, recebeu 
um “diagnóstico completo” 
sobre os ensinos fundamental 
e médico. 

“Como vivemos no século XXI 
com 9% das crianças analfa-
betas? Ter crianças na 8ª série 
sem saber ler ou escrever, não 
podemos ter jovens chegando 
a universidades sem capaci-
dade de resolver equações 
simples ou fazer interpretação 
de texto”.

Onyx afirmou ainda que 
o Brasil vive uma situação 
delicada que envolve os anal-
fabetos funcionais. “Temos 
mais de 30% de analfabetos 
funcionais”. De acordo com o 
ministro, o consenso na equipe 
de Bolsonaro é que a educação 
será prioridade. “Todos há 
muito tempo dizemos que a 
educação deve ser a principal 
bandeira e alvo. No Brasil, di-
ferentemente de outros países, 
quanto mais aumenta o custo da 

Ministro extraordinário da 

transição, Onyx Lorenzoni.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (22) que 
a cultura político legislativa 
brasileira gera insegurança 
jurídica e instabilidade ao 
prestigiar quantitativamente 
a produção de leis. “Quanto 
menos legislarmos, melhor 
para a estabilidade, porque as 
pessoas vão percebendo que a 
ordem social é estável”, disse 
durante evento de lançamento 
do aplicativo Planalto Legis. 
Disponível a partir de hoje 
(23), gratuitamente, o aplica-
tivo agrupa a base integral de 
dados da legislação brasileira, 
com atualização online. 

Segundo o subchefe de as-
suntos jurídicos da Casa Civil, 
Gustavo Rocha, o aplicativo 
“simplifi cará e desburocrati-
zará” o exercício profi ssional 
de advogados, magistrados, 
estudantes e operadores do 
direito de uma forma geral, já 
que apresentará de forma atua-
lizada leis, decretos, códigos, 
estatutos, emendas entre ou-
tros documentos legislativos.

Segundo Temer, um dos mo-
tivos para o desenvolvimento 
do aplicativo é justamente as 
mudanças constantes feitas na 
legislação brasileira, que, para 
ele, geram insegurança jurídica 
e instabilidade para o país. 

O aplicativo “simplifi cará” 

o exercício profi ssional de 

advogados.
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Reuters

São Paulo - Pela primeira 
vez desde 2015, o otimismo em 
relação à economia cresceu e 
atingiu 60% dos brasileiros. É 
o que revela a nova edição da 
pesquisa ‘Perspectivas 2018 
- Expectativa dos brasileiros 
com o Cenário Político e So-
cial’, realizada pela parceria  
Acrefi /Kantar TNS Brasil. O 
levantamento foi feito nos 
primeiros dias que se seguiram 
à divulgação do resultado das 
eleições, entre 29 de outubro 
- um dia após a vitória de Jair 
Bolsonaro - e 5 de novembro. 

A pesquisa ouviu 1.000 pes-
soas em todas as regiões do Bra-
sil, sendo 60% mulheres e 40% 
homens, sobre expectativas e 
impressões da população em 
relação à situação econômica 
do País, o governo e o impacto 
em suas decisões pessoais. 66% 
dos entrevistados afi rmaram 
que acreditam no crescimento 
do País e 52% na redução da 
taxa de juros. O sentimento 

Entre as prioridades, 

Segurança, com 17%, e Oferta 

de Emprego, com 16%, se 

destacam.

R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (22) 
que o DEM não faz parte do fu-
turo governo de Jair Bolsonaro, 
apesar de três dos novos minis-
tros serem fi liados ao partido. 
“Não há nenhuma indicação. O 
DEM não faz parte do governo”, 
enfatizou após participar de 
um almoço promovido pela 
Associação Brasileira de Rela-
ções Institucionais e Governa-
mentais (Abrig). São fi liados a 
sigla os futuros ministros Onyx 
Lorenzoni, Tereza Cristina e 
Luiz Henrique Mandetta.

Maia disse que o partido não 
participou diretamente das ne-
gociações para composição do 
ministério. “As indicações são 
de exclusiva responsabilidade 
do [fututo] presidente da Re-
pública. O DEM não participou 
de nenhuma delas. Uma foi 
pessoal [Lorenzoni], outra foi 
da bancada ruralista. Aliás, foi 
o Alceu Moreira (MDB-RS)], 
que é meu possível adversário 
para eleição para presidente 
da Câmara, que levou a Tereza 
Cristina ao presidente para a sua 
indicação. O outro foi a bancada 
da saúde [Mandetta]”, disse.

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Otimismo com economia sobe pela 
1ª vez desde 2015 e atinge 60% 

tamento Econômico da Acrefi  
apontam para uma expansão 
de 9% a 12% em 2019 para a 
modalidade crédito com recur-
sos livres para pessoa física. A 
resposta à pergunta sobre qual 
deve ser a prioridade do pre-
sidente eleito depois de tomar 
posse em 1º de janeiro está ali-
nhada a alguns dos temas mais 
recorrentes da última eleição. 

Segurança, com 17%, e 
Oferta de Emprego, com 16%, 
se destacam em relação aos 
últimos resultados. Quase 
70% da população acredita 
que o mercado de trabalho irá 
melhorar nos próximos meses. 
Para Valkiria Garré, CEO da 
Kantar TNS Brasil, “o resulta-
do da pesquisa demonstra um 
claro otimismo dos brasileiros 
e aumento de confi ança, o que 
contribui para uma retomada 
de crescimento do País, com 
investimentos consistentes e 
expectativa em relação a novos 
empregos” (AE).

de melhora das famílias, além 
da percepção da concessão 
de crédito para a população, 
também foi captado. 

Assim, 51% dos participantes 
acreditam que vai melhorar a 
oferta de crédito e 54% esti-
mam que o consumo também 
acompanhará a expectativa. 
Projeções feitas pelo Depar-

Governo vai trabalhar 
pelo analfabetismo zero

escolaridade não há impacto no 
desenvolvimento econômico 
do país”.

Onyx destacou ainda que é 
preciso buscar a conciliação para 
consolidar propostas e executar 
as ações sugeridas. “Por ques-
tões mais variadas, ainda há um 
terceiro turno em nosso país. 
Temos pedido uma trégua e um 
tempo de paz pra construir as 
propostas do próximo governo. 
Gostaria de saber qual brasileiro 
acha que educação não é impor-
tante” (ABr).

Recursos de loteria é 
‘conquista para segurança’

são absolutamente louváveis, 
essa consolidação fi nanceira do 
ministério. Parece que tem uma 
medida provisória para aprovar 
hoje. É muito importante que 
ela seja aprovada, e acredito 
que o Congresso vai ter essa 
sensibilidade”, afi rmou Moro 
no início do mês.

O Plenário do Senado apro-
vou a MP que destina parte dos 
recursos arrecadados com as 
loterias esportivas e federais 
para o FNSP. A proposta tam-
bém reformula o fi nanciamento 
de diversos setores a partir 
da verba das loterias, como o 
esporte e a cultura (ABr).

Produção excessiva de leis 
gera instabilidade

Utilizando como exemplo 
as matérias tributárias, Temer 
disse que cada questão nova à 
legislação resulta em milhares 
de ações no Judiciário. Para 
ele, a cultura político-jurídica 
brasileira “prestigia a produção 
legislativa, quando na verdade 
temos de simplifi car os procedi-
mentos”. Mais cedo, durante a 
abertura do 2º Fórum Nacional 
de Controle, Temer reiterou a 
importância das entidades que 
atuam no controle dos atos 
da administração pública, em 
especial com relação a gastos 
públicos (ABr).

Rodrigo Maia: DEM não faz 
parte do governo Bolsonaro

Mesmo negando que o parti-
do componha o governo, Maia 
disse que o DEM no Congresso 
deve se alinhar com as propos-
tas econômicas do próximo 
governo elaboradas pelo futuro 
ministro da Fazenda, Paulo 
Guedes. “O DEM está pronto 
para votar as propostas que 
serão encaminhadas pelo Paulo 
Guedes porque acredita nelas, 
independente do governo. Se 
as propostas fossem de outro 
presidente, nós estaríamos 
prontos para votar” (ABr).


