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BOLSAS
O Ibovespa: +1,55% Pontos: 
89.250,82 Máxima de +1,81% 
: 89.483 pontos Mínima de 
-0,84% : 87.153 pontos Volu-
me: R$ 16,12 bilhões Variação 
em 2018: 16,82% Variação no 
mês: 2,09% Dow Jones: +2,44% 
(às 18h50) Pontos: 25.351,51 
Nasdaq: +2,49% (às 18h50) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8375 Venda: R$ 3,8380 
Variação: -0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,92 Venda: R$ 4,02 
Variação: -0,99% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8625 Venda: R$ 
3,8631 Variação: -0,76% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8270 
Venda: R$ 3,9900 Variação: 
-0,82% - 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$ 1.223,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,84% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,900 
Variação: -0,07%

bro) Cotação: R$ 3,8490 Variação: 
-0,67% - Euro (às 18h50) Compra: 
US$ 1,1373 Venda: US$ 1,1374 
Variação: +0,71% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3640 Venda: R$ 
4,3660 Variação: -0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3030 Ven-
da: R$ 4,5500 Variação: -0,28%

Pontos: 7.258,87 Ibovespa 
Futuro: +1,48% Pontos: 89.250 
Máxima (pontos): 89.720 Míni-
ma (pontos): 87.355 Global 40 
Cotação: 835,212 centavos de 
dólar Variação: -0,39%

“Em política 
econômica, o que 
não é óbvio quase 
sempre é besteira”.
Mario Henrique Simonsen (1935/1997)
Economista brasileiro 

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Sena-
do aprovou na manhã 

de ontem (28), o projeto que 
libera o cultivo e uso de Can-
nabis sativa, a planta que dá 
origem à maconha, para fi ns 
medicinais. O texto teve apoio 
da maioria dos senadores pre-
sentes à sessão, mas recebeu 
voto contrário em separado 
do senador Eduardo Amorim 
(PSDB-SE).

A proposta agora segue para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e depois para o 
plenário do Senado antes de ir 
para a Câmara dos Deputados. 
Não há data para as próximas 

 8Comissão aprova cultivo 
para uso medicinal da planta 
que dá origem à maconha

votações. O texto aprovado foi 
o da relatora, senadora Marta 
Suplicy (sem partido-SP), que 
autoriza “a União a liberar a 
importação de plantas e se-
mentes, o plantio, a cultura e 
a colheita da Cannabis exclu-
sivamente para fi ns medicinais 
ou científi cos, em local e prazo 
predeterminados, mediante 
fi scalização”. 

O cultivo deve ser feito em 
quantidade sufi ciente para o 
tratamento, seguindo prescri-
ção médica. Durante a sessão, 
mães levaram fi lhos com sín-
dromes que podem ser tratadas 
com medicamentos à base de 
Cannabis para pedir a liberação. 

No voto em separado, Amorim, 
que é médico, questionou a ca-
pacidade de o Estado controlar 
e fi scalizar o cultivo da maconha 
e as formas para determinar a 
quantidade necessária para o 
paciente. 

“Quem vai fi scalizar é o Es-
tado, como fi scaliza qualquer 
plantação ilícita. Para a planta-
ção de Cannabis medicinal, se 
a pessoa não tiver prescrição 
médica, ela está praticando um 
ilícito e será punida”, rebateu 
Marta Suplicy. A senadora 
ponderou que atualmente 
os medicamentos à base da 
planta importados já vêm 
prontos, sem a possibilidade 

A senadora Marta Suplicy na sessão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, em Brasília, 

ontem (28), recebeu familiares de crianças com doenças do sistema cognitivo,

que necessitam do uso da substância.

de modifi car a dosagem e, para 
algumas doenças, esse é um 
fator importante para liberar 
o cultivo.

No relatório, Marta defende 

que o tema não pode ser relega-
do a uma discussão ideológica 
ou política e cita pesquisas que 
tratam do benefício da Canna-
bis no tratamento de doenças. 

Há estudos que indicam 
melhora para pacientes com 
Alzheimer, Parkinson, glau-
coma, fi bromialgia e Doença 
de Crohn, por exemplo (AE) .

A produção da Petrobras e 
parceiros atingiu, em outubro, 
3,34 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (petróleo 
e gás natural), o que signifi ca 
um crescimento de 8% em re-
lação a setembro. Deste total, 
3,18 milhões de barris foram 
extraídos em campos nacionais.

As informações foram di-
vulgadas pela Petrobras, que 
atribuiu o aumento da produ-
ção à entrada em operação da 
FPSO P-69 (unidade fl utuante 
de produção, estocagem e 
transferência de petróleo e gás 
natural), no módulo Extremo 
Sul do campo de Lula, no pré-
-sal da Bacia de Santos.

A Petrobras informou que, 
em outubro, a sua produção to-
tal de petróleo e gás, incluindo 
líquidos de gás natural (LGN), 
foi de 2,66 milhões de barris 

de óleo equivalente por dia, 
sendo 2,54 milhões produzidos 
no Brasil e 119 mil no exterior. 
Também contribuiu para o 
crescimento de 8% o término 
das paradas programadas para 
manutenção das plataformas 
P-57, no campo de Jubarte, 
P-52, no campo de Roncador, 
e P-25 e P-31, no campo de 
Albacora, na Bacia de Campos.

A Petrobras garantiu que 
manterá o seu compromisso 
com a meta de produção di-
vulgada no Plano de Negócios 
e Gestão 2018-2022, tendo em 
vista o ramp-up (fase inicial) 
de produção das plataformas 
que já iniciaram operação esse 
ano, como as plataformas P-74 
e P-75, no campo de Búzios; 
FPSO Cidade de Campos, no 
campo de Tartaruga Verde; e 
a própria P-69 (ABr).

A produção da Petrobras em outubro cresceu 8%

em relação a setembro.

A inadimplência das empre-
sas voltou a crescer no mês de 
outubro, mas em ritmo menor 
do que o observado ao longo 
deste ano. Dados apurados 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revelam 
que o volume de empresas com 
o CNPJ inscrito nos cadastros 
de devedores cresceu 7,3% 
no último mês de outubro na 
comparação com igual mês do 
ano passado. 

Trata-se da menor expan-
são desde fevereiro de 2018, 
quando o avanço havia sido de 
6,8%. Em setembro, na base 
anual de comparação, o cres-
cimento de empresas que não 
pagaram suas contas fora de 
9,4%. A alta foi puxada princi-
palmente pela região Sudeste, 
com crescimento do número 

Trata-se da menor expansão 

desde fevereiro de 2018.

Taxa de desemprego
A taxa de desemprego total na 

Grande São Paulo fi cou em 16,5% 
no mês de outubro, com queda 
em relação a setembro, quando 
foi registrado 17,3%. Os dados 
foram divulgados ontem (28) pela 
Fundação Seade e pelo Dieese. O 
total de desempregados foi estima-
do em 1,83 milhão de pessoas, 75 
mil a menos que no mês anterior. 
Houve a abertura de 154 mil postos 
de trabalho. 

PIB norte-americano 
cresceu 3,5% no
3º trimestre

O Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos anunciou 
ontem (28) que o PIB do país 
cresceu à taxa anualizada de 
3,5% no terceiro trimestre de 
2018. O consumo das famílias, 
que desacelerou, mas continua 
sendo o “motor” da economia 
norte-americana, e o investi-
mento empresarial, que cresceu, 
foram os principais responsáveis 
pelo resultado, que é a soma da 
receita gerada por todos os bens 
e serviços da economia entre 
os meses de julho e setembro. 
O segundo trimestre do ano, 
período entre abril e junho, teve 
um crescimento ainda maior, de 
4,2%, ainda sob o efeito dos cor-
tes de impostos realizados pelo 
governo de Donald Trump no 
fi nal do ano passado, que soma-
ram US$ 1,5 trilhão. A economia 
norte-americana vive um de seus 
melhores momentos na história, 
com taxa de desemprego de 3,7% 
e o melhor ritmo de crescimento 
em 13 anos (ANSA).

O presidente do STF e do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, 
propôs ontem (28) a cele-
bração de um pacto entre os 
poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciá rio que tenha como 
“absoluta prioridade” deliberar 
sobre as reformas da Previdên-
cia, tributária e fi scal e também 
sobre o cenário da segurança 
pública no país.

“Temos que assumir as nos-
sas responsabilidades. Parar 
de esperar tudo de um repre-
sentante eleito, de um líder ou 
de uma autoridade constituída. 
Precisamos nos organizar para 
a resolução dos nossos proble-
mas. Por isso, venho propondo 
a celebração de um pacto entre 
os três Poderes da República, 
com a participação das fun-
ções essenciais da Justiça, da 
sociedade civil, adotando-se o 
diálogo e a ação coordenada na 
busca de objetivos comuns”.

Para Toffoli, a sociedade 
brasileira, por meio de organi-
zações e lideranças, também 
é responsável pela solução de 
seus confl itos. “Não podemos 
fi car presos àquele passado de 
uma sociedade escravocrata 
em que o Estado surgiu an-
tes da sociedade civil. Nós já 
formamos uma sociedade civil 
pujante e forte. Somos um país 

Presidente do STF e do CNJ, 

ministro Dias Toffoli.

Arquivo/ABr
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O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região julgou ontem (28) 
apelações da defesa do ex-
-ministro Antônio Palocci, em 
condenação por corrupção. Por 
maioria, os desembargadores 
autorizaram a saída da car-
ceragem para fi car em prisão 
domiciliar. Contudo, no regime 
defi nido pelos magistrados, o 
réu terá que usar tornozeleira 
eletrônica.

A Oitava Turma também 
defi niu a redução de pena do 
ex-ministro. Ele havia sido 
condenado a 12 anos, dois 
meses e 20 dias. Mas os de-
sembargadores optaram por 
diminuir a punição para nove 
anos e 10 dias. 

Palocci foi condenado em 
2017 por participação em es-
quema de corrupção no qual 
teria benefi ciado a Odebrecht 
em contratos com a Petrobras 
envolvendo a construção de 
embarcações. A denúncia que 
originou o processo foi elabo-
rada no âmbito da Operação 
Lava Jato. Segundo o MPF, o 
ex-ministro também teria ge-
rido propinas para o PT, com 
repasses para outras pessoas, 
inclusive em contas no exterior.

Palocci foi preso preventiva-
mente ainda em 2016 e fi cou 
detido na carceragem da Polícia 
Federal em Curitiba. Além dele, 
o caso envolveu outros 13 réus, 

Ex-ministro Antônio Palocci.
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Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Inadimplência das empresas tem 
menor crescimento em oito meses

que conseguiram quitar suas 
dívidas no acumulado de um 
ano apresentou alta de 7,95%, 
número maior do que os 3,0% 
observado em setembro. Na 
avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, o 
abrandamento da inadimplên-
cia das empresas deve ser visto 
com ressalvas, uma vez que o 
crescimento dos atrasos ainda 
está em patamar elevado. 

“Mesmo com a desacelera-
ção, o número de empresas 
negativadas hoje é maior do 
que há um ano. Esse quadro de 
difi culdades, observado entre 
empresas e consumidores só 
poderá ser revertido com um 
avanço no ritmo da atividade 
econômica que faça recuperar 
a renda do consumidor e o 
faturamento das empresas”, 
avalia o presidente (CNDL/
SPC Brasil).

de empresas inadimplentes de 
15,2% na comparação anual. 
Nas demais regiões também 
houve crescimento, mas em pa-
tamares menores:  2,5% no Sul; 
1,8% no Centro-Oeste e 1,0% 
no Nordeste. A única região a 
apresentar queda foi o Norte, 
cuja variação foi de -0,3%.

Já o número de empresas 

Produção de petróleo e 
gás natural cresceu 8%

Palocci poderá cumprir 
pena em prisão domiciliar

entre eles o ex-tesoureiro do PT 
João Vaccari Neto, o ex-diretor 
da Petrobras Renato Duque, 
os marqueteiros João Santana 
e Monica Moura e executivos 
da Odebrecht, entre eles o 
então presidente, Marcelo 
Odebrecht.

A decisão levou em consi-
deração a delação premiada 
celebrada pelo réu com a Polí-
cia Federal e homologada pela 
Justiça, na qual apresentou 
informações sobre o caso e 
esquemas de propina com a Pe-
trobras. Nela, Palocci afi rmou 
que o ex-presidente Lula tinha 
conhecimento de corrupção na 
Petrobras (ABr).

Toffoli: pacto sobre 
reformas previdenciária, 

tributária e fi scal

com uma sociedade combativa, 
engajada politicamente e ciente 
de seus direitos”. 

O presidente do STF disse 
que o país necessita de uma 
reforma da Previdência para 
fazer frente ao aumento da 
expectativa de vida dos bra-
sileiros, além de uma reforma 
que promova “simplicidade e 
efi ciência” no sistema tribu-
tário e no sistema fi scal. “É 
essencial a celebração de um 
pacto federativo, evitando que 
estados e municípios cheguem 
a um quadro insustentável 
de inadimplência”, reforçou 
(ABr).
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O presidente eleito, Jair Bolso-
naro, afi rmou ontem (28) que po-
derá criar até 22 ministérios em 
seu governo, sete a mais do que 
os 15 previstos inicialmente. A 
última pasta, segundo ele, poderá 
ser o Ministério das Mulheres, a 
partir de um pedido da bancada 
feminina no Congresso Nacional. 
Atualmente, o governo tem 29 
ministérios. 

“Vai ser decidido [sobre a 
criação da pasta], houve um 
apelo por parte da bancada fe-
minina, grande parte presente 
aqui”, afi rmou, pouco antes de 
deixar o Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), em Brasília, 
para retornar ao Rio de Janeiro.

De acordo com Onyx Lorezoni, 
futuro ministro-chefe da Casa 
Civil, a pasta reivindicada pela 
bancada feminina poderá ser a 
manutenção do atual Ministério 

dos Direitos Humanos, que cuida 
das políticas de igualdade racial, 
população LGBT e mulheres. 
“[Queremos] um direitos huma-
nos de verdade, não esse que 
está aí, que não tem qualquer 
eco na sociedade brasileira”, 
disse Bolsonaro, ao se referir 
à possibilidade de manutenção 
da pasta. 

Até agora, incluindo Banco 
Central e Advocacia Geral da 
União (AGU), foram anunciados 
19 ministérios do futuro governo. 
Ainda faltam as indicações para o 
Meio Ambiente e Minas e Ener-
gia. Segundo o presidente eleito, 
os nomes serão anunciados na 
semana que vem. Para o Meio 
Ambiente, a demora no anúncio 
se deve a conversas e acertos, e 
citou a indicação de um terceiro 
nome nos últimos dias, que ele 
está avaliando (ABr).

Bolsonaro: futuro governo 
poderá ter 22 ministérios


