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BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
89.709,56 Máxima de +0,74% 
: 89.910 pontos Mínima de 
-0,87% : 88.475 pontos Volu-
me: R$ 13,12 bilhões Variação 
em 2018: 17,42% Variação no 
mês: 2,61% Dow Jones: +0,25% 
(às 18h29) Pontos: 25.428,64 
Nasdaq: +0,37% (às 18h29) 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,8524 Ven-
da: R$ 3,8534 Variação: +0,4% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,93 Venda: R$ 4,03 Variação: 
+0,25% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,8562 Venda: R$ 3,8568 
Variação: -0,16% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,8300 Venda: R$ 
4,0000 Variação: +0,25% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% 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$ 1.230,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,04% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,800 
Variação: -0,07%

Futuro (dezembro) Cotação: R$ 
3,8505 Variação: +0,04% - Euro 
(às 18h29) Compra: US$ 1,1388 
Venda: US$ 1,1388 Variação: 
+0,19% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,3810 Venda: R$ 4,3830 
Variação: +0,39% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3070 Venda: R$ 
4,5630 Variação: +0,29%

Pontos: 7.318,56 Ibovespa 
Futuro: +0,65% Pontos: 89.830 
Máxima (pontos): 90.140 Míni-
ma (pontos): 88.440 Global 40 
Cotação: 847,759 centavos de 
dólar Variação: +1,5%

“Se não formos 
capazes de viver 
inteiramente como 
pessoas, ao menos, 
façamos tudo para 
não viver inteiramente 
como animais”.
José Saramago (1928/2008)
Escritor português

Editais de 12 aeroportos, 
da Ferrovia Norte-Sul 
e quatro terminais 

portuários foram lançados 
ontem (29) pelo Programa 
de Parceiras de Investimentos 
(PPI), no Palácio do Planalto. 
Esses editais preveem que se-
jam licitados para concessão 
à iniciativa privada, de uma 
vez, 12 aeroportos divididos 
em três blocos. Na prática, ca-
berá ao governo do presidente 
eleito Jair Bolsonaro tocar o 
pacote fechado de projetos de 
concessão a partir de 2019. 

Segundo o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro, 

Temer lança editais de 
concessão de aeroportos, 
ferrovias e portos

todo o processo de fi nalização 
dos editais foi acompanhado 
pela equipe de transição do 
futuro presidente. “O que nós 
estamos fazendo nesse gover-
no é tirar o país de século XX 
e trazer para o século XXI. O 
estado não pode fazer tudo 
por conta própria, deve haver 
uma interação com a iniciativa 
privada, trazendo investimen-
tos”, disse o presidente Michel 
Temer, destacando que as PPIs 
prestigiam duas forças do setor 
produtivo - os empresários e os 
trabalhadores.

Os editais preveem que se-
jam licitados para concessão à 

iniciativa privada, de uma vez, 
12 aeroportos divididos em três 
blocos. Juntos, esses terminais 
recebem, por ano, 19,6 milhões 
de passageiros e respondem 
por 9,5% do mercado nacional 
de aviação. Ainda no caso dos 
aeroportos, o prazo para reali-
zação do leilão é de, no mínimo, 
100 dias a partir da publicação 
do edital, no caso, a primeira 
quinzena de março. 

Os 12 aeroportos regionais 
são os de Recife, Maceió, Ara-
caju, João Pessoa, Juazeiro 
do Norte, Campina Grande; 
Cuiabá, Rondonópolis, Alta Flo-
resta, Sinop; Vitória e Macaé. A 

Os ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente 

Temer e o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, participam de cerimônia

do Programa de Parcerias de Investimentos.

concessão da Ferrovia Norte-
-sul contempla o trecho de 
1.537 km entre Porto Nacional 
(TO) e Estrela D’Oeste (SP). 

O valor mínimo de outorga é 
de R$ 1,35 bilhão e o prazo de 
concessão é de 30 anos. No 
setor portuário, serão leiloados 

três terminais em Cabedelo e 
um em Vitória, todos voltados 
para o armazenamento de 
graneis líquidos (ABr).

Reunião entre Jair Bolsonaro e John Bolton (no centro da foto).

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro se reuniu na manhã de 
ontem (29) com o conselheiro 
de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos, John Bolton, 
considerado um dos “falcões” 
da política externa de Donald 
Trump. Durante o encontro, o 
capitão reformado foi convi-
dado a visitar os EUA. “Uma 
muito producente e grata 
reunião com o conselheiro de 
Segurança Nacional dos EUA, 
John Bolton”, disse Bolsonaro 
no Twitter.

Bolton é o primeiro assessor 
do governo Trump a se reunir 
com o presidente eleito e já 
havia dito que a vitória do 
capitão reformado era um “si-
nal positivo para o futuro” da 
América Latina”. “Discussão 
muito produtiva com o presi-
dente eleito Bolsonaro e sua 
equipe de segurança nacional. 
Levei um convite do presidente 

Trump para Bolsonaro visitar os 
EUA. Esperamos uma parceria 
dinâmica com o Brasil”, disse o 
conselheiro.

Assim como Trump, o pre-
sidente eleito é crítico dos 
regimes de Cuba e Venezuela, 
prometeu levar a embaixada do 
Brasil em Israel para Jerusalém 
e ignora ações globais sobre o 
clima. Disse também que existe 
a possibilidade do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, vir à sua posse, o que 
dependeria de outros compro-
missos que possam existir no 
dia 1º de janeiro. “Eu fi caria 
muito honrado”. Ele pretende 
ir aos Estados Unidos nos pri-
meiros meses de seu governo. 

Confirmou, porém, que a 
primeira viagem ao exterior 
que fará como presidente terá 
três países da América do Sul 
no roteiro: Paraguai, Argentina 
e Chile (ANSA/ABr).

Xi Jinping e Trump durante encontro em Pequim,

em novembro de 2017.

Começa hoje (30) a 10ª 
Cúpula de Líderes do G20, 
grupo que reúne 19 das maiores 
economias do mundo e a União 
Europeia, em Buenos Aires. No 
centro das discussões, estará 
a guerra fi scal entre Estados 
Unidos e China, que tem efeitos 
na economia global. O Brasil, 
assim como os demais países da 
América Latina, tenta recupe-
rar o ritmo de crescimento da 
economia e será coadjuvante. 

Os temas ofi ciais divulgados 
são o futuro do trabalho, a 
infraestrutura para o desen-
volvimento e o futuro alimen-
tar sustentável, que serão 
debatidos por líderes políticos 
e ministros de fi nanças dos 
países-membros, além de mais 
de 50 reuniões entre políticos 
e organizações sociais, mesas 
de trabalho e discussões entre 
membros permanentes e con-

Em seminário promovido 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), a 
procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, disse ontem 
(29) que a judicialização da 
saúde é tema desafi ante, que 
assumiu grande relevo dentro 
do sistema de administração 
de Justiça e exige diálogo 
entre vários órgãos governa-
mentais. “Se há um assunto 
que interessa, preocupa e é 
priorizado pelos brasileiros há 
muitas décadas é exatamente a 
difi culdade de acesso à saúde”, 
avaliou.

Dodge se declarou defensora 
do SUS, mas destacou que há 
“mazelas” que precisam ser 
resolvidas. Trata-se de um 
sistema de ampla cobertu-
ra, mas com difi culdades na 
acessibilidade, na cobertura 

Radar das privatizações
O presidente eleito, Jair Bolsona-

ro, disse ontem (29) que a Caixa e o 
Banco do Brasil não estão no radar 
das privatizações. “Qualquer priva-
tização tem que ser responsável. 
Não é jogar pra cima e fi car livre. 
Algumas privatizações ocorrerão. 
Outras estratégicas, não. BB e Caixa 
não estão no nosso radar”. Informou 
ainda que pretende propor uma 
outra Reforma da Previdência.

A maior expectativa de vida 

foi a de Santa Catarina,

de 79,4 anos.

Rio - A expectativa de vida 
ao nascer subiu para 76,0 anos 
no Brasil em 2017, segundo 
as Tábuas Completas de Mor-
talidade, divulgadas nesta 
quinta-feira, 29, pelo IBGE. 
O resultado representa um 
aumento de três meses e 11 
dias em relação à esperança 
de vida média de quem nasceu 
em 2016. A expectativa de 
vida dos homens aumentou de 
72,2 anos em 2016 para 72,5 
anos em 2017, enquanto a das 
mulheres passou de 79,4 anos 
para 79,6 anos.

A taxa de mortalidade infantil 
foi de 12,8 óbitos por mil nasci-
mentos em 2017. A probabili-
dade de um recém-nascido do 
sexo masculino não completar 
o primeiro ano de vida era de 
13,8 a cada mil nascimentos em 
2017. Para as recém-nascidas, 
a chance era de 11,8 meninas 
a cada mil. A mortalidade de 
crianças menores de cinco 
anos de idade diminuiu de 15,5 
meninos e meninas a cada mil, 
em 2016, para 14,9 em cada 
mil, em 2017.

Entre as Unidades da Federa-
ção, a maior expectativa de vida 
foi a de Santa Catarina, de 79,4 
anos, e a menor a do Maranhão, 
com média de 70,9 anos. Uma 
pessoa idosa que completasse 
65 anos em 2017 teria a maior 
expectativa de vida, de 20,3 
anos a mais, no Espírito Santo. 

Twitter/John Bolton
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aySão Paulo - O ex-ministro 
Antônio Palocci Filho deixou na 
tarde de ontem (29), a prisão, 
na sede da Polícia Federal em 
Curitiba, o berço da Operação 
Lava Jato. Palocci, que citou 
Lula e Dilma Rousseff em sua 
delação premiada, passou na 
sede da Justiça Federal para 
instalar o equipamento de 
monitoramento judicial em 
seu tornozelo. Dois anos e três 
meses depois de ser preso, 
condenado a 9 anos e 10 dias de 
prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro, ele passará para 
o regime prisional semiaberto 
domiciliar, sob monitoramento.

Às 10h55 o sistema eletrôni-
co processual da 12.ª Vara da 
Justiça Federal em Curitiba, 
responsável pela execução 
provisória da pena de Palocci, 
registrou o recebimento da ata 
da sessão de julgamento do 
TRF-4 - a segunda instância 
da Lava Jato -, em que foram 
concedidos os benefícios ao 
ex-ministro previstos em sua 
delação premiada, fechada com 
a PF. O principal deles, o direito 
de deixar a cadeia.

Palocci foi levado na viatura 
da PF para o prédio da Justiça 
Federal, em Curitiba, pela 
última vez. A equipe policial 
deixou o delator com seus 
advogados para uma audiência 
com o juízo e para instalação da 

Palocci na sede da Polícia 

Federal em Curitiba.
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G20 terá Brasil como coadjuvante e 
‘guerra’ entre EUA e China

quebra patentes e não cumpre 
compromissos de abertura de 
mercado. 

O Brasil chega à reunião em 
um momento de transição, 
com a expectativa sobre como 
será a política externa do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro. 
Ao chegar ao poder, em 2016, 
Temer sofreu resistência e não 
assumiu papel de liderança 
na América do Sul. “Quando 
houve o impeachment, boa 
parte dos analistas, empresas 
e países se manifestaram con-
tra, mas isso foi realinhado. 
Ninguém deixou de receber o 
Temer, nem de fazer negócios 
com o Brasil”, explica Matias 
Spektor. Para o professor, a 
crise econômica que atinge 
todo o continente faz com 
que nenhum país exerça a 
liderança local (Fernando 
Otto/ANSA).

vidados. Ao fi nal das tratativas, 
a cúpula redigirá uma declara-
ção fi nal em que os líderes se 
comprometerão a cumprir os 
acordos fi rmados.

Em 2017, os países do G20 
se comprometeram a limitar 
o protecionismo na econo-
mia, defender um sistema 
de comércio internacional 
regulado e favorecer políticas 

que repartam os benefícios da 
globalização. Pelo menos com 
relação ao protecionismo, esse 
não foi o caminho adotado pelo 
presidente norte-americano, 
Donald Trump. Desde a metade 
do ano, ele está em atrito com 
a China e já impôs sobretaxas 
a US$ 250 bilhões em impor-
tações de produtos do país 
asiático, alegando que Pequim 

John Bolton convida 
Bolsonaro para visitar os EUA

Palocci deixa a prisão para 
cumprir pena em casa

tornozeleira eletrônica. De lá, 
o ex-ministro seguiu por conta 
para São Paulo, onde reside.

Desde 26 de setembro de 
2016 ele estava detido em Curi-
tiba, alvo da fase da Lava Jato 
batizada de Operação Omertà. 
Em julho de 2017 o ex-juiz fede-
ral Sérgio Moro condenou o ex-
-petista em uma primeira ação 
julgada contra ele a 12 anos e 
dois meses de reclusão. A 8.ª 
Turma Penal do TRF-4 julgou o 
recurso de Palocci e por maioria 
os desembargadores reduzi-
ram a pena do ex-ministro, 
reconheceram a efetividade da 
delação premiada fechada com 
a Polícia Federal e concederam 
o benefício da progressão de 
pena (AE).

Expectativa de vida do 
brasileiro é de 76,0 anos

Por outro lado, em Rondônia, 
uma pessoa que completasse 65 
anos em 2017 teria expectativa 
de vida de mais 16 anos. 

Considerando a população 
idosa masculina, os homens 
capixabas de 65 anos teriam 
mais 18,3 anos de vida, en-
quanto as mulheres dessa 
idade teriam mais 22,0 anos. Os 
homens idosos do Piauí tinham 
a menor expectativa de vida, 
mais 14,6 anos, e as mulheres 
de Rondônia com 65 anos de 
idade tinham mais 17,2 anos 
de vida, em média. As informa-
ções são usadas como um dos 
parâmetros para determinar o 
fator previdenciário no cálculo 
das aposentadorias (AE). 

Dodge: “Há mazelas no SUS 
que precisam ser resolvidas”

e na qualidade dos serviços 
prestados. “Ao contrário do 
que se esperava – que houvesse 
uma política pública de saúde 
no país desenhada de modo a 
evitar a judicialização – isso 
acabou não acontecendo”.

“O que se espera é que a políti-
ca pública seja efi ciente a ponto 
de dispensar a judicialização 
desses temas e da necessidade 
de implementação dos direitos”, 
disse. “As mazelas têm sido 
reclamadas com razão pela 
população que, desassistida 
no momento em que necessita, 
precisa recorrer ao Judiciário”, 
completou, ao citar a falta de 
medicamentos e de assistência 
especializada na rede pública.

Dodge defendeu que o Poder 
Judiciário passe a priorizar a 
tramitação de ações judiciais 
que tratam da saúde (ABr).


