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BOLSAS
O Ibovespa: -0,44% Pontos: 
87.449,50 Máxima de +0,39% 
: 88.184 pontos Mínima de 
-0,83% : 87.106 pontos Volu-
me: R$ 10,64 bilhões Variação 
em 2018: 14,46% Variação no 
mês: -2,3% Dow Jones: -2,08% 
(às 18h32) Pontos: 24.086,89 
Nasdaq: -1,98% (às 18h32) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9061 Venda: R$ 3,9066 
Variação: +0,58% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,98 Venda: R$ 4,08 
Variação: +0,66% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9084 Venda: R$ 
3,9090 Variação: +0,77% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8770 
Venda: R$ 4,0500 Variação: 
+0,67% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.241,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,48% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,650 
Variação: -0,06%

Cotação: R$ 3,9185 Variação: 
+0,66% - Euro (às 18h32) Compra: 
US$ 1,1306 Venda: US$ 1,1307 
Variação: -0,45% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4130 Venda: R$ 
4,4150 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3500 Ven-
da: R$ 4,5870 Variação: estável

Pontos: 6.930,59 Ibovespa 
Futuro: -0,58% Pontos: 88.050 
Máxima (pontos): 89.045 Míni-
ma (pontos): 87.755 Global 40 
Cotação: 819,513 centavos de 
dólar Variação: -0,13%

“Aprendi que um 
homem só tem o 
direito de olhar um 
outro de cima para 
baixo para ajudá-lo a 
levantar-se”. 
Gabriel García Marquez (1927/2014)
Escritor colombiano

Terminou sem qualquer 
tipo de acordo a última 
rodada de negocia-

ções entre o Mercosul e a 
União Europeia. Na ausência 
de uma aproximação das 
posições entre os dois blo-
cos, um eventual acordo fi ca 
adiado para 2019 e caberá ao 
governo de Jair Bolsonaro 
tomar uma decisão sobre 
o destino do processo. O 
fracasso na negociação frus-
trou a esperança do governo 
Temer de deixar o país com 
um tratado de dimensões 
importantes. 

Acordo entre Mercosul e 
UE fracassa e negociação 
dependerá de Bolsonaro

Mas o Mercosul considerou 
que a UE não fez qualquer 
gesto signifi cativo para abrir 
seu mercado. Com a eleição de 
Bolsonaro, a Comissão Euro-
peia se mobilizou para tentar 
fechar um entendimento com 
o Mercosul antes do fi nal do 
ano. Reuniões proliferaram 
e delegações dos dois lados 
do Atlântico foram enviadas 
para tentar encontrar uma 
aproximação. Mas os objeti-
vos de Bruxelas foram rapi-
damente frustrados, diante 
de uma pressão de governos 
como o da França, da Irlanda 

e de alguns outros do Leste 
Europeu, refratários a uma 
abertura de seus mercados 
para os bens agrícolas do 
Mercosul.

Também foi recebida como 
uma ducha de água fria o 
alerta que o presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
lançou durante o G-20, apon-
tando que apenas assinaria 
um acordo com o Mercosul 
se Bolsonaro seguisse no 
Acordo Climático de Paris. 
Mesmo assim, as delegações 
dos dois blocos decidiram 
tentar uma “última chance” 

UE refratária a uma abertura de seus mercados para os bens agrícolas.

nesta semana em Montevidéu. 
Mas, segundo o Mercosul, os 
europeus uma vez mais não 
apresentaram propostas de 
abertura sufi cientes. 

Se houvesse uma sinalização 
positiva, os grupos técnicos 

anunciariam uma reunião mi-
nisterial para, então, realizar a 
fase fi nal das concessões. Mas 
nada disso ocorreu. Em meio 
ao processo, a chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, se 
mostrou preocupada e alertou, 

no Parlamento em Berlim, que 
o “tempo estava se esgotando” 
para um acordo com o Mer-
cosul. Para ela, um processo 
sob a gestão de Bolsonaro e 
do chanceler Ernesto Araújo 
seria mais difícil (AE).

A música do século XX 
Lançada em 1975, “Bohemian 

Rhapsody”, do Queen, se tornou a 
música do século XX mais escutada 
da história, segundo afi rmou o Uni-
versal Music Group. Passados 43 
anos desde o lançamento, a música 
teve um pico de popularidade neste 
ano, coincidindo com a estreia do 
fi lme de mesmo nome que narra 
a trajetória da banda britânica e 
do vocalista, Freddie Mercury. A 
música superou a marca de 1,6 bi-
lhão de reproduções em streaming.

O ministro do STF, Luiz 
Fux, afirmou na sexta-feira 
(14) que ordenar a prisão 
imediata do italiano Cesa-
re Battisti foi uma decisão 
“eminentemente técnica”. A 
extradição de Battisti para a 
Itália não pode ser feita por-
que “um presidente, que é o 
representante do Brasil nas 
suas relações internacionais, 

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse na sexta-
-feira (14) que um eventual 
rompimento comercial com 
os países árabes e a China, em 
razão de disputas geopolíti-
cas, pode ser prejudicial para 
o agronegócio no país. “Não 
temos condições de ser o líder 
do mundo, então porque vamos 
fazer enfrentamentos nessa 
ordem?”, alertou o ministro, 
lembrando que quase 50% 
das exportações brasileiras de 
frango têm como destino os 
países do Oriente Médio. “Criar 
um ambiente ruim de negócios, 
signifi ca problemas para nossas 
empresas, e que vai bater por 
último lá no campo, nos nossos 
produtores”, afi rmou.

O ministro se referiu a decla-
rações do presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, que disse que pre-
tendia transferir a embaixada 
brasileira em Israel de Tel Aviv 

Ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi.

A Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás confi rmou que o 
Tribunal de Justiça de Goiás aca-
tou o pedido do Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) e determinou 
a prisão do médium goiano João 
Teixeira de Faria, o João de Deus. 
Ele é alvo de denúncias de abusos 
sexuais. Como o processo tramita 
em sergredo de Justiça, o MP-GO 
não vai se manifestar. 

Até a última quinta-feira 
(13), a força-tarefa criada pelo 
MP estadual para apurar as 
acusações de abusos sexuais 
contra João de Deus, havia 
recebido 330 mensagens e con-
tatos por telefone de mulheres 
que afi rmam ser vítimas de 
crimes sexuais praticados pelo 
médium. Promotorias de Justi-
ça Criminais do MP de outros 
estados também estão rece-
bendo denúncias e auxiliando 

Médium goiano João Teixeira 

de Faria, o João de Deus.

Calendário de leilões de 
petróleo está mantido

Rio - O futuro ministro de Mi-
nas e Energia, almirante Bento 
Costa Lima de Albuquerque 
Júnior, afi rmou na sexta-feira 
(14), que o calendário de lei-
lões de áreas de exploração 
de petróleo e gás já anunciado 
pela ANP será mantido no fu-
turo governo Jair Bolsonaro. 
O almirante Bento destacou a 
importância de dar previsibili-
dade para o mercado. 

“Quem participa de um leilão 
quer saber se vai ter um leilão 
hoje, se vai ter outro amanhã e 
outro depois. É disto que a gente 
precisa, dar previsibilidade”, afi r-
mou o futuro ministro, antes de 
ser questionado se o calendário 
de leilões seria mantido. “Está 
mantido”, respondeu. Ele parti-
cipou de uma entrevista coletiva 
sobre o lançamento ao mar do 
submarino Riachuelo, em Itaguaí, 
região metropolitana do Rio.

Atualmente, o almirante Bento 
é diretor-geral de Desenvolvi-
mento Nuclear e Tecnológico 
da Marinha. O futuro ministro 
evitou responder a perguntas 
sobre o trabalho no ministério. 
Limitou-se a dizer que a ideia é 
dar continuidade ao trabalho do 
governo Temer. Após a coletiva, 
o almirante reforçou a afi rmação. 
“Temos um governo legalmente 
constituído no País. Vamos 
aperfeiçoá-lo, como deve ser, 
dada a nova administração, pro-
curando dar a sua contribuição, 
aperfeiçoando a governança, a 
gestão, e dando previsibilidade 
para o mercado” (AE).
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O presidente Michel Temer 
e o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, participaram na 
manhã de sexta-feira (14) da 
cerimônia de lançamento ao 
mar do submarino Riachuelo, 
no Complexo Naval de Itaguaí 
(RJ). O Riachuelo é o primeiro 
do Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos, que 
tem parceria com a França. A 
primeira-dama Marcela Temer, 
madrinha do Riachuelo, batizou 
o submarino quebrando uma 
garrafa contra o casco e pediu 
a bênção ao submarino e aos 
marinheiros que o navegarem.

“País de vocação pacífi ca, o 
Brasil constrói seu submarino, 
não para ameaçar quem quer 
que seja, não para perturbar a 
tranquilidade das águas inter-
nacionais. O Brasil constrói seus 
submarinos, porque um país com 
mais de 7 mil km de costa, não 
pode prescindir de instrumentos 

Presidente Temer e o presidente eleito Bolsonaro participam da 

Cerimônia de Lançamento do Submarino Riachuelo.

O grupo editorial da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Gráfica (Abigraf) criou na 
sexta-feira (14) um grupo de 
trabalho para auxiliar na reor-
ganização da cadeia produtiva 
do livro. O objetivo é minimizar 
os refl exos da crise gerada 
pelas grandes livrarias no se-
tor gráfi co. A Abigraf sinaliza 
ao mercado a disposição dos 
empresários em colaborar. As 
medidas propostas vão do rea-
juste de preços até a exigência 
de que as editoras ofereçam 
garantias de pagamento para 
novas impressões.

“Existe no mercado de livros 
duas crises muito distintas. A 
primeira é a que assola o Brasil 
como um todo e afetou todos 
os segmentos. A segunda, 
paralela a isso, é bem pontual: 
é a recuperação judicial tanto 
da Livraria Cultura quanto 
da Saraiva, que é a que está 
afetando a indústria gráfi ca, 
com as editoras que venderam 
a essas duas grandes redes. 
Algumas grandes têm milhões 
para receber e a grande maioria 
das editoras de médio porte 
fi cou com seu caixa zerado, não 
recebeu”, explicou diretor do 
segmento editorial da Abigraf, 
João Scortecci.

Segundo ele, está havendo 
um efeito dominó, com as 
gráfi cas sendo a última peça da 
fi leira, já que muitas editoras 
estão pedindo renegociação de 
suas dívidas com as gráfi cas 
porque não conseguem pagar, 

O volume de livros impressos 

no Brasil se mantém na casa 

dos 350 milhões por ano.
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Temer e Bolsonaro participaram de 
lançamento do submarino Riachuelo

em conjunto pelo presidente 
Temer, pelo comandante da 
Marinha, almirante de esquadra 
Leal Ferreira e pelo presidente 
eleito,Bolsonaro. 

Bolsonaro não discursou. O 
comandante da Marinha desta-
cou que o projeto contou com 
troca de conhecimento com a 
França e capacitação de profi s-
sionais e empresas brasileiras. 

O ministro da Defesa, Joaquim 
Silva e Luna, lembrou ao discur-
sar que o Brasil é o 10º país com 
maior área marítima e possui 
riquezas inestimáveis nesse 
território, batizado de Amazônia 
Azul, como 95% da produção de 
petróleo nacional. “Hoje é dia 
a ser celebrado, sem ufanismo, 
mas com muito otimismo e 
muito orgulho”, afi rmou Silva 
e Luna. O ministro acrescentou 
que o programa requer perseve-
rança, continuidade de esforços 
e investimentos (ABr).

para defesa de sua soberania e 
suas riquezas marinhas”, disse 
Temer, que descerrou a placa.

Dirigindo-se a Bolsonaro, Te-
mer disse ter a “mais absoluta 
convicção” que o presidente 
eleito e sua equipe farão um 

“extraordinário governo”. “Não 
só pelo que revelaram nas suas 
falas, mas pela história do pre-
sidente Bolsonaro e daqueles 
que compõem a sua equipe”. O 
elevador de lançamento ao mar, 
com 34 guinchos, foi acionado 

Justiça de Goiás determina 
prisão de João de Deus

o MP de Goiás na apuração, 
colhendo os depoimentos das 
denunciantes que não moram 
em Goiás (ABr).

Maggi: rompimento comercial com 
árabes e China prejudicará o agronegócio

que sugeriu que, logo após 
a posse, a ministra faça uma 
viagem para esse países.

“Tem que transmitir a eles 
que Brasil os quer como 
nossos parceiros, que somos 
confi áveis, nós não fi camos 
disputando hegemonia mundial 
da economia, da política, de 
território, de nada. O Brasil 
é um país que deve seguir o 
seu ritmo, se transformando 
no maior produtor agrícola do 
mundo, de pecuária e que deve 
garantir a qualidade dessas 
mercadorias e a frequência 
dessas mercadorias”, disse.

De acordo como ministro, 
em 2018, as exportações do 
agronegócio devem ultrapassar 
a barreira dos US$ 100 bilhões. 
“Será a primeira vez que o 
agronegócio vai ultrapassar a 
barreira dos US$ 100 bilhões. 
Já exportamos US$ 99 bilhões 
em 2013” (ABr).

para Jerusalém e de críticas ao 
avanço da China em negócios 
no país. As declarações não 
foram bem recebidas pelos 
países. Maggi disse que já con-
versou com a futura ocupante 
da pasta, Tereza Cristina, para 
manter o trabalho de abertura 
de novos mercados para os 
produtos brasileiros. Ele disse 

Decisão sobre Battisti teve ‘critério técnico’
não pode ficar impedido de 
extraditar um estrangeiro 
pelo fato de o presidente 
anterior não ter o mesmo 
ponto de vista”. 

O ministro do STF ainda 
explicou que para “evitar 
o açodamento”, recebeu o 
pedido do italiano como um 
habeas corpus e deu uma 
liminar para ele não ser 

extraditado imediatamente, 
além de instruir o processo.

“Nós verifi camos que o presi-
dente Temer demonstrou o de-
sejo de extraditá-lo. O STF já 
tinha autorizado a extradição, 
só que a entrega fi ca sujeita ao 
presidente. Por esta razão, eu 
julguei improcedente o pedido 
dele de não ser extraditado”, 
fi nalizou Fux (ANSA).

Grupo vai reorganizar 
cadeia produtiva do livro

por não receberem das livra-
rias. “Fora isso temos mão de 
obra e os impostos, que não há 
como fugir, e o papel. Hoje te-
mos dois grandes fornecedores 
que não negociam. Ou seja, se 
não pagar, não tem mais papel. 
Toda a cadeia está interessada 
em negociar, parcelar, encon-
trar uma sobrevivência para 
isso, mas quando chega na 
indústria gráfi ca para porque 
não tem matéria prima para 
trabalhar”.

Segundo Scortecci, não há 
uma crise livreira no país, 
porque o Brasil ainda tem 23 
milhões de leitores. Para ele, o 
potencial do mercado livreiro 
é muito grande e é preciso 
atender aos leitores com ho-
nestidade, bons preços, e com 
produto nas prateleiras (ABr).


