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BOLSAS
O Ibovespa: +0,24% Pontos: 
86.610,49 Máxima de +1,01% 
: 87.274 pontos Mínima es-
tável: 86.400 pontos Volume: 
R$ 11,87 bilhões Variação em 
2018: 13,36% Variação no mês: 
-3,23% Dow Jones: +0,17% 
(às 18h30) Pontos: 23.633,50 
Nasdaq: -0,12% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9031 Venda: R$ 3,9036 
Variação: +0,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,98 Venda: R$ 4,08 
Variação: +0,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8991 Venda: R$ 
3,8997 Variação: -0,32% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8830 
Venda: R$ 4,0500 Variação: 
+0,32% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,14% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,400 
Variação: +0,26%

Cotação: R$ 3,9130 Variação: 
+0,33% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1356 Venda: US$ 1,136 
Variação: +0,11% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4370 Venda: R$ 
4,4390 Variação: +0,27% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3870 Ven-
da: R$ 4,6100 Variação: +0,28%

Pontos: 6.745,73 Ibovespa 
Futuro: +0,2% Pontos: 87.325 
Máxima (pontos): 88.060 Míni-
ma (pontos): 87.140 Global 40 
Cotação: 815,201 centavos de 
dólar Variação: -0,32%

“O Natal já foi festa, 
já foi um profundo 
gesto de amor. 
Hoje, o Natal é um 
orçamento”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

Os consumidores de 
energia elétrica terão 
que pagar R$ 17,187 

bilhões para cobrir o custo 
dos subsídios do setor em 
2019. O valor foi aprovado 
pela Aneel para que seja 
possível cobrir o orçamento 
da Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), 
taxa embutida na conta de 
luz que banca programas 
sociais, descontos tarifários 
e empréstimos subsidiados 
para o setor. O orçamento da 
CDE neste ano deve somar R$ 
20,208 bilhões, mas o fundo 
setorial contará com fontes 
de receita próprias de R$ 
3,021 bilhões. 

Consumidores pagarão
R$ 17,187 bilhões em
subsídios de energia elétrica

O défi cit da conta, portanto, 
é de R$ 17,187 bilhões, que 
serão repassados aos consumi-
dores, por meio da conta de luz. 
No ano passado, o orçamento 
geral da CDE atingiu R$ 20,053 
bilhões. Neste ano, portanto, 
as despesas aumentariam em 
R$ 155 milhões, ou 1%. 

Os subsídios na conta de luz 
benefi ciam diversos grupos 
de interesse. Na prática, o 
consumidor residencial paga 
um valor adicional para per-
mitir que outros possam ter 
descontos tarifários. Todos os 
grupos benefi ciados têm seus 
descontos assegurados por lei 
ou decreto.

Para pagar a CDE 2019, a 

Aneel prevê que as tarifas vão 
subir 1,45% em todo o País, em 
média. Para clientes do Norte e 
Nordeste, a alta seria de cerca 
de 0,82%. Para os das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
o aumento seria de 1,74%. 
Por nível de tensão, no Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, os 
consumidores de alta tensão 
terão aumento de 2,37% nas 
tarifas; os de média tensão, 
1,78%; e os de baixa tensão, 
1,30%. No Norte e Nordes-
te, o impacto médio será de 
1,25% na alta tensão; 0,72% 
na média tensão; e 0,54% na 
baixa tensão.

A CDE é um fundo setorial 
que concede benefícios a diver-

Na prática, o consumidor residencial paga um valor adicional para permitir

que outros possam ter descontos tarifários.

sos grupos, como a tarifa social 
da baixa renda e o programa 
Luz para Todos; descontos para 
diversos grupos, como agricul-
tores, irrigantes e empresas de 

saneamento; subsídios para 
produtores e consumidores de 
energias renováveis; subsídios 
para a compra de carvão mine-
ral; empréstimos subsidiados 

para as distribuidoras da Ele-
trobras; compra de combustí-
vel para usinas termelétricas 
em regiões isoladas, entre 
outros (AE).

Itália descarta 
recompensa por 
captura de Battisti

O vice-premier da Itália e 
ministro do Interior, Matteo 
Salvini, descartou ontem (18) 
a possibilidade de oferecer uma 
recompensa em dinheiro para 
quem informar o paradeiro 
de Cesare Battisti - foragido 
desde semana passada, quando 
o ministro Luiz Fux, do STF, 
ordenou sua prisão, abrindo 
caminho para uma extradição. 
“Não colocaremos nenhuma 
recompensa. Deixaremos isso 
aos fi lmes. Mas estou confi ante 
que o caso possa ser resolvido 
positivamente”, disse Salvini. 

“Reafi rmo o que disse ao 
presidente brasileiro: em qual-
quer momento, caso ele seja 
preso, estou disponível para 
embarcar no primeiro avião e 
acompanhá-lo pessoalmente 
à Itália”.

“Um delinquente conde-
nando à prisão perpétua por 
quatro homicídios... acredito 
que seja justo que ele passe 
seus últimos anos na cadeia, 
na Itália, e não nas praias 
brasileiras ou nas fl orestas 
bolivianas”, pontuou o vice-
-premier. Salvini afi rmou que 
“não pode entrar em deta-
lhes” sobre as investigações 
para encontrar Battisti, mas 
“espera que as autoridades 
brasileiras consigam fazer o 
que o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, comprometeu-se 
pessoalmente a fazer” (ANSA)

2,3 trilhões de impostos
O Impostômetro da Associação 

Comercial de São Paulo atinge, às 
22h30 de hoje (19) (pela primeira 
vez desde a implantação do pai-
nel, em 2005) a marca de R$ 2,3 
trilhões. O valor corresponde ao 
total de impostos, taxas, multas 
e contribuições que a população 
brasileira pagou desde o início de 
2018. Para todo o ano a projeção 
é de que o montante chegue a R$ 
2,388 trilhões.

A Primeira Turma do STF 
decidiu ontem (18) absolver 
um homem que foi condenado 
por estupro somente com base 
no reconhecimento da vítima. 
A decisão foi tomada a partir 
de um recurso da Defensoria 
Pública do Rio Grande do 
Sul. Por maioria de votos, 
o colegiado entendeu que a 
palavra da vítima pode não 
ser sufi ciente para justifi car 
uma condenação por crime 
sexual. A decisão da Turma 
foi aplicada somente ao caso 
concreto, e ainda cabe recurso 
por parte do Ministério Públi-
co Federal (MPF).

De acordo com as informa-
ções do processo, o acusado 
entrou na casa de uma mu-
lher e usou uma faca para 
ameaçá-la e estuprá-la, além 
de roubar objetos do local. O 
caso aconteceu em 2008, em 
Lajeado, Rio Grande do Sul. O 
réu foi condenado pela Justiça 
a 11 anos e 6 meses de prisão 
com base no reconhecimento 
da vítima. No recurso, a De-
fensoria Pública alegou que 
houve erro judiciário na con-
denação pelo fato de a perícia 
técnica não ter encontrado o 
DNA do acusado na cena do 

O relator, ministro

Marco Aurélio.
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A assessoria do governo 
de transição informou que a 
defi nição de questões que en-
volvam demarcações de terras 
indígenas e outros confl itos 
fundiários serão submetidas a 
um conselho interministerial, 
a partir do ano que vem. Se-
gundo nota divulgada ontem 
(18), o conselho, “em processo 
de criação”, reunirá as pastas 
da Agricultura, Defesa, Meio 
Ambiente, Direitos Humanos 
e Gabinete de Segurança 
Institucional .

“A Secretaria Especial de 
Assuntos Fundiários será 
responsável pela defi nição de 
políticas fundiárias do país. 
A execução dessas políticas 
caberá ao Incra, inclusive 
relativas a questões indígenas 
e quilombolas, por exemplo. 
A Funai, que integrará o Mi-
nistério da Mulher, Família e 

Caberá ao Incra as questões indígenas e quilombolas.
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O presidente Temer disse 
ontem (18), ao participar da 
sessão plenária da 53ª Cúpula 
dos Chefes de Estado do Mer-
cosul e Estados Associados, em 
Montevidéu, que a ideia de fra-
ternidade permeia a integração 
do bloco sul-americano. “No 
caso particular do Mercosul, 
de pessoas que enaltecem a de-
mocracia, enaltecem os direitos 
individuais, os direitos huma-
nos, o diálogo como sintoma 
de composição de interesses. 
E esta é a fraternidade que 
nós pudemos construir, penso 
eu, aqui no Mercosul”, afi rmou.

Ao lembrar que é a última cú-
pula do bloco de que participa 
como presidente da Repúbli-
ca, agradeceu “a convivência 
fraterna” com os líderes do 
grupo, que reúne Brasil, Pa-
raguai, Uruguai, Argentina e 
Venezuela, que está suspensa 
no momento. “Recolocamos o 
bloco a serviço de nossos reais 
valores. Eu começo pelo plano 
econômico, porque nós, afi nal, 
respondemos sempre com mais 
comércio e mais investimentos. 
Respondemos com mais inte-
gração, que é exatamente nisso 
que nós acreditamos”.

O encontro encerrou a pre-
sidência pro tempore uruguaia 
do Mercosul, exercida durante 

Presidente Temer em sua 

última cúpula no bloco.
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Brasília - O secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, disse que a mudança 
na metodologia de pagamento 
de despesas do órgão faz parte 
de um esforço para aumentar 
a transparência nas contas 
públicas brasileiras. De acordo 
com o secretário, para evitar 
pressão por aumento de gasto, 
foi guardada “a sete chaves” a 
modifi cação, que, na prática, 
acaba com uma tradicional 
pedalada fiscal em que os 
gestores davam ordens de 
pagamento no fi m do ano que 
só teriam pagamento efetivo 
no ano seguinte. 

A partir de janeiro, as or-
dens bancárias e o pagamento 
ocorrerão no mesmo dia - ideia 
que partiu do governo, mas 
teve o apoio de órgãos como 
TCU e CGU. A mudança abre 
um espaço de cerca de R$ 
32,9 bilhões no teto de gastos 

Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.
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AGU: combate à 
corrupção está 
institucionalizado

A ministra Grace Mendonça, 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), assegurou, ontem  (18), 
que as ações de combate à cor-
rupção e à improbidade adminis-
trativa estão institucionalizadas e 
que não há riscos de retrocessos. 
“Não teremos qualquer tipo de 
descontinuidade nesse trabalho. 
Esse trabalho está institucionali-
zado”, disse a ministra ao explicar 
a jornalistas os detalhes do acor-
do de leniência que a empresa 
Andrade Gutierrez assinou com 
a AGU e com a CGU.

Perguntada como as autori-
dades têm transmitido as infor-
mações relativas aos acordos 
que estão sendo negociados aos 
membros da equipe do futuro 
governo, Grace garantiu que tudo 
está sendo informado com “ab-
soluta lealdade e transparência”, 
respeitando o caráter sigiloso de 
alguns detalhes. “A transição é 
muito tranquila. Não temos ne-
nhuma ruptura neste processo 
de transferência de informações 
que estão sendo repassadas”.

“Não corremos riscos de 
darmos passos para trás neste 
processo de engrandecimento 
da própria democracia do país, 
passando o país a limpo nesta 
perspectiva de irregularidades 
que acabou tocando várias em-
presas que estão instaladas e 
que desenvolvem suas atividades 
no país”, disse Grace Mendonça 
(ABr).

Mudança na forma de pagamento 
guardada a sete chaves

afi rmou o secretário. 
Segundo Almeida, o Banco 

do Brasil foi informado da 
modificação há oito meses. 
Um dos efeitos da nova regra é 
que o banco, responsável pela 
conta única da União, deixará 
de fi car com o dinheiro dos 
pagamentos nesse meio tem-
po entre a emissão da ordem 
bancária e a saída do dinheiro 
da conta, o que representava 
uma remuneração de R$ 35 
milhões por ano. 

O secretário frisou que 
estão sendo adotadas outras 
ações para aumentar a trans-
parência, como mudanças na 
página do Tesouro na internet 
para incluir mais estatísticas 
e dados e o lançamento de 
novos relatórios. O governo 
deverá divulgar um relatório 
de despesas comparando os 
gastos brasileiros a outros 54 
países (AE).

deste ano e, por isso, a equipe 
econômica temia que houvesse 
uma ampliação de despesas. 
Foi acordado com os órgãos de 
controle, porém, que não serão 
autorizadas novas despesas por 
conta da alteração. “Pressão 
para gasto vem de todos os 
lados e de todos os governos”, 

Criação de conselho interministerial 
para confl itos de terras

Direitos Humanos, continuará 
a atuar nos assuntos ligados 
aos índios”, diz um trecho 
da nota.

Mais cedo, a equipe da fu-
tura ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, anunciou 
mudanças na estrutura da 
pasta, com a criação de três 
novas secretarias que passam 

a absorver unidades que esta-
vam abrigadas em outras áreas 
do governo federal, incluindo 
a Secretaria Especial de As-
suntos Fundiários, que será 
comandada pelo empresário 
Luiz Antônio Nabhan Garcia, 
técnico em zootecnia, e presi-
dente da União Democrática 
Ruralista (UDR) (ABr).

Com discurso de 
união, Temer se 

despede do Mercosul

o segundo semestre deste ano, 
que foi transmitida à Argentina. 
Em seu discurso, o presidente 
argentino, Mauricio Macri, pe-
diu a seus pares que continuem 
apostando no Mercosul e defen-
deu “a restituição da democracia 
na Venezuela”. Após ressaltar 
que a região enfrenta “uma crise 
humanitária”, Macri instou os 
países a unirem esforços imedia-
tos para resguardar “os direitos 
de milhões de venezuelanos que 
escapam da fome, da violência, 
da falta de oportunidades e da 
dura repressão de seu próprio 
governo” (ABr).

STF absolve condenado 
por estupro com base 

em DNA

crime, mas o sangue de um 
corréu no processo.

Ao julgar o caso, por maioria 
de 3 votos a 2, o colegiado se-
guiu voto do relator, ministro 
Marco Aurélio, para absolver 
o condenado por estupro por 
entender que a palavra da 
vítima não pode prevalecer 
sobre as provas do processo, 
no qual ficou comprovado 
que o sangue encontrado no 
local do estupro era de outro 
acusado. Antes de o caso 
chegar, por meio de recurso 
ao Supremo, a condenação 
foi mantida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul 
(ABr).


