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BOLSAS
O Ibovespa: -1,22% Pontos: 
80.678,34 Máxima estável: 
81.676 pontos Mínima de -1,41% 
: 80.524 pontos Volume: 1,98 
bilhões Variação em 2018: 5,6% 
Variação no mês: 5,6% Dow Jones: 
+0% (18h30) Pontos: 26.215,33 
Nasdaq: +0,63% (18h30) Pon-
tos: 7.454,93 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2354 Venda: R$ 3,2359 
Variação: +0,84% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +1,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2243 Venda: R$ 
3,2249 Variação: +0,99% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,3900 Variação: 
+0,89% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,78% ao 
ano. - Capital de giro, 10,06% ao ano. 
- Hot money, 1,10% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.336,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,36% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,800 
Variação: +1,39%.

ro) Cotação: R$ 3,2410 Variação: 
+1,06% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,2288 Venda: US$ 1,2289 
Variação: +0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9710 Venda: R$ 
3,9730 Variação: +1,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9000 Ven-
da: R$ 4,1230 Variação: +1,23%.

-1,25% Pontos: 80.860 Máxi-
ma (pontos): 81.970 Mínima 
(pontos): 80.750. Global 40 
Cotação: 893,949 centavos de 
dólar Variação: +0,57%.

“O sol nasce para 
todos. 
A sombra para quem é 
mais esperto”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (23) que 

o crescimento do PIB do 
Brasil poderá superar os 3% 
previstos pelo governo para 
2018. “Estamos em uma si-
tuação em que se consolidou 
a trajetória de recuperação, 
de crescimento”, afi rmou. 
O ministro participa, em 
Davos, do Fórum Econômi-
co Mundial, onde concedeu 
entrevista. O FMI divulgou 
estimativa de que o PIB 
brasileiro deve crescer 1,9% 
neste ano, o que representa 
aumento de 0,4 ponto per-
centual na projeção anterior, 
divulgada em outubro pela 

Em Davos, Meirelles diz 
que Brasil pode superar 
crescimento de 3% em 2018

instituição.
“O FMI sempre é mais 

conservador, como deve ser, 
normal. Mas, evidentemente, 
os analistas brasileiros têm 
mais informação a respeito. 
Acredito que o crescimento 
[do PIB] vai estar mais pró-
ximo de 3% ou até superar 
os 3%”, ressaltou. Segundo 
Meirelles, há crescente in-
teresse de estrangeiros em 
investir no Brasil. “É normal 
que, em período eleitoral,  
muitos investidores passem 
a ter um pouco mais cautela, 
aguardando o desenrolar dos 
acontecimentos”, disse. “Mas 
o interesse é grande e tende 
a crescer”.

Informe da Conferência 
da ONU para o Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad) 
mostra o Brasil em sétimo 
lugar como destino de US$ 60 
bilhões estrangeiros. A Aus-
trália aparece em sexto, no 
relatório, também com US$ 60 
bilhões. Em 2016, quando re-
cebeu cerca de US$ 50 bilhões, 
de acordo com o relatório, o 
Brasil ocupou sozinho o sexto 
lugar. Meirelles chegou a di-
zer que o país poderá chegar 
este ano ao patamar dos US$ 
70 bilhões. “Vamos aguardar, 
ainda é prematuro.”

Ao ser indagado se seria fa-
vorável a uma possível privati-
zação da Petrobras, o ministro 

Para Meirelles, a privatização da Eletrobras é tão ou mais importante que

a privatização da telefonia na década de 1990.

afi rmou que por princípio é a 
favor da privatização. “Tenho 
expressa essa posição já há 
muitos anos. Evidentemente 
que tudo isso tem que ser feito 
paulatinamente. Nós temos 
um desafi o enorme, agora, que 
é a privatização da Eletrobras, 
que já está sendo questionada 
no Congresso. Vai ser um de-

safi o muito grande. Não acho 
momento adequado para criar 
ruído sobre a Petrobras.”

“A privatização da Eletro-
bras é tão ou mais importante 
que a privatização da telefonia 
na década de 1990. Eu acho 
que vai ser aprovada, mas 
é uma luta grande. Vamos 
vencer essa batalha”, diz. O 

Fórum Econômico Mundial 
prossegue até o dia 26. Esta 
edição tem a participação 
recorde de chefes de Esta-
do e de representantes de 
organizações internacionais, 
além de lideranças das áreas 
de negócios, sociedade civil, 
mundo acadêmico, artes e 
mídia (ABr).

O Zoológico de São Paulo, o 
Jardim Botânico e o Zoo Safari, 
na zona sul da capital, foram fe-
chados ontem (23), para evitar 
o risco de contaminação por 
febre amarela. A Secretaria Es-
tadual de Saúde, confi rmou que 
um macaco bugio encontrado 
morto na região tinha o vírus 
da doença. A mesma medida 
havia sido tomada em relação a 
três parques estaduais na zona 
norte da cidade, que fi caram 
sem receber visitantes por mais 
de dois meses, sendo reabertos 
no último dia 10.

Macacos doentes, embora 
não transmitam a doença, são 
um indicativo da circulação 
do vírus. Os primatas são os 
principais hospedeiros do ví-
rus, mas os únicos vetores de 
transmissão são os mosquitos. 
No meio silvestre, os mosquitos 
picam o macaco que, depois de 
infectado pelo vírus, pode ser 
picado por outro vetor e este, 
por sua vez, transmitir a doença 
para o homem.

A prefeitura começou ontem 
a distribuição domiciliar de 
senhas para vacinação em 16 
distritos das zonas sul e leste 
da cidade. Com as senhas, os 
moradores poderão ir às uni-
dades básicas de saúde para 
serem imunizados. Nesta fase, 
as doses fracionadas da vacina, 
que garantem proteção por 

Um macaco bugio encontrado 

morto na região tinha o vírus 

da doença.

O comandante do Exército 
Brasileiro, general Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, 
afirmou ontem (23) que a 
existência de setores da socie-
dade que pedem intervenção 
militar no Brasil, sinaliza a 
gravidade dos problemas que 
o país enfrenta. “Isso é um 
termômetro da gravidade do 
problema que estamos vivendo 
no país. Intervenção militar 
seria um enorme retrocesso”, 
disse Villas Bôas, em palestra 
no Seminário Brasil: Imperativo 
Renascer, realizado na Escola 
de Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro.

O general Villas Bôas citou 
uma pesquisa de opinião que 
apontava o apoio de mais 
40% da população à ideia de 
intervenção, e disse que tal 
adesão, por outro lado, refl ete 
a confi ança desses setores da 

Comandante do Exército, 

general Eduardo Dias da 

Costa Villas Bôas.

Preenchimento da Rais
Começou ontem (23) o prazo para 

o preenchimento da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) de 
2017. Empresários poderão enviar 
dados até o dia 23 de março, por 
meio de formulário online. Todas as 
pessoas jurídicas com CNPJ ativo na 
Receita em qualquer período do ano 
passado, com ou sem empregado, 
bem como todos os estabelecimen-
tos com Cadastro Específi co do INSS 
(CEI) com funcionários, devem 
repassar as informações. 

O presidente Temer afi rmou 
ontem (23) que o julgamento do 
recurso do ex-presidente Lula, 
marcado para hoje (24) no TRF 
da 4ª Região, em Porto Alegre, 
será um “evento natural” e 
que não deve gerar nenhuma 
instabilidade política. Ques-
tionado sobre qual poderia ser o 
impacto do julgamento, Temer 
disse que o fato “talvez roube a 
cena” da abertura do fórum, mas 
que não deve provocar nenhuma 
preocupação institucional. “É um 
evento natural”, afi rmou.

O presidente disse ainda 

que o julgamento evidencia 
que “as instituições brasileiras 
estão funcionando com toda 
tranquilidade”, e isso pode 
dar segurança para potenciais 
investidores no país. Reafi rmou 
que seus encontros no fórum 
são todos de natureza empre-
sarial e que sua expectativa é 
que investidores se interessem 
cada vez mais pelo Brasil.

Temer ressaltou que vai 
apresentar um “novo Brasil”, 
além de destacar a agenda de 
reformas empreendida pelo 
governo federal (ABr).

O presidente Temer ao desembarcar na Suíça, onde participa na 

cidade de Davos do Fórum Econômico Mundial.

Neil Diamond revela 
que tem Parkinson

O cantor norte-americano Neil 
Diamond, de 76 anos, anunciou 
o cancelamento de sua turnê 
mundial por ter sido diagnos-
ticado com mal de Parkinson. 
O anúncio foi feito em seu site, 
na última segunda-feira (22). 
De acordo com a nota emitida 
pela página, a doença difi culta 
as viagens e performances do 
músico. Mas ele continuará a 
“compor, gravar e desenvolver 
novos projetos”.

Diamond, que completa 77 
anos hoje (24), promovia uma 
turnê em comemoração pelos 50 
anos de sua carreira, chamada 
“Diamond’s 50th Anniversary 
Tour”. Os locais afetados serão 
a Austrália e a Nova Zelândia 
- onde ele se apresentaria em 
março. “É com grande relutância 
e desapontamento que eu anun-
cio minha retirada dos shows. 
Eu me sinto honrado por ter 
levado minhas apresentações 
ao público nos últimos 50 anos”, 
disse Diamond (ANSA).
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Beto Barata/PR

Davos - Hoje (24) é um dia 
que trará mudanças na história 
política recente do País, afi r-
mou o prefeito da cidade de São 
Paulo, João Doria, referindo-se 
ao julgamento do ex-presidente 
Lula. Ele é um dos que acredi-
tam que, em termos políticos, 
seria melhor que o petista 
concorresse à eleição de 2018 
para que sua saída do cenário 
seja por meio dos votos.

“Compartilho dessa corrente. 
Acredito na condenação e na 
punição do presidente Lula, 
mas, politicamente, o ideal seria 
ele ser candidato e derrotá-lo 
nas eleições de outubro para 
enterrarmos o mito Lula e 
aprisionarmos o Luiz Inácio”, 
declarou. A condenação, na 
visão do prefeito, impõe uma 
“marca dura” ao ex-presidente 
Lula e ao PT. “Um partido já cri-
minalizado, com seis processos, 
ter uma condenação de forma 
mais clara, terá mais difi cul-
dade em fazer um discurso de 
salvação do Brasil, de éticas, de 
princípios e de gestão. Creio que 
o ex-presidente Lula vai seguir 
sua candidatura, vai usar dos 
subterfúgios que a legislatura 

Prefeito João Doria

Após a morte de um maca-
co bugio por febre amarela 
na região sul de São Paulo, 
que levou ao fechamento do 
Zoológico, do Zoo Safári e do 
Jardim Botânico ontem (23), 
o governador Geraldo Alckmin 
antecipou a meta de vacinação 
em todo o Estado de São Paulo 
para o fi nal deste semestre. O 
tucano havia dito, na semana 
passada, que toda a população 
paulista estaria vacinada até o 
fi m do ano. 

Alckmin afi rmou ainda, on-
tem, que a reabertura dos par-
ques ocorrerá dez dias após a 
imunização de toda a região sul 
da capital. “Poderemos termi-
nar a vacinação em todo Estado 
ainda no primeiro semestre. É 
possível fazê-lo”, disse Alckmin 
durante inauguração da esta-
ção Higienópolis-Mackenzie, 
da Linha 4-Amarela do Metrô. 
A campanha de imunização 
fracionada que tem início ama-
nhã (25), nas zonas sul e leste 
da capital, além de cidades do 
interior, pretende vacinar 9 
milhões de pessoas. Até o dia 
20, o governo estadual prevê 
ter imunizado 20 milhões. 

O Parque Estadual Fontes 
do Ipiranga foi fechado ontem 
(23), após ser confi rmada a 
morte de um bugio por febre 
amarela no Zoológico de São 
Paulo. Maior área de Mata 
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Intervenção militar seria enorme 
retrocesso, diz comandante do Exército

De acordo com o general, a 
Marinha, o Exército e a Aero-
náutica são também “guardiões 
da identidade nacional”, que ele 
considera estar em um caminho 
de fragmentação.

Villas Bôas destacou que 
o tema defesa não teve rele-
vância nas últimas campanhas 
políticas. Para tentar inverter 
esse cenário, o general disse 
que o Exército tem dialogado 
com candidatos à Presidência 
da República. Na visão do co-
mandante do Exército, existe 
no país uma percepção de que 
a soberania nacional não sofre 
ameaças, o que faz com que o 
debate sobre defesa não tenha 
apelo na sociedade. “Somos 
o único grande país não be-
ligerante. Este é o lado ruim 
de uma coisa boa. Nos falta 
o sentimento de um projeto 
nacional” (ABr).

população nas Forças Armadas. 
“Interpreto também aí uma 
identifi cação da sociedade com 
os valores que as Forças Arma-
das expressam, manifestam e 
representam”, acrescentou. 

Julgamento de Lula é 
“evento natural”, diz Temer

Saúde fecha Zoológico 
e Jardim Botânico

no mínimo oito anos, só serão 
aplicadas após as visitas casa 
a casa dos agentes de saúde.

A campanha, que começaria 
em fevereiro, foi antecipada na 
cidade para amanhã (25), dia 
do aniversário de São Paulo 
e feriado municipal. Na zona 
leste, a vacinação vai ocorrer 
em oito distritos: Cidade Líder, 
Cidade Tiradentes, Guaiana-
ses, Iguatemi, José Bonifácio, 
Parque do Carmo, São Mateus 
e São Rafael. Na zona sul, tam-
bém serão oito regiões: Capão 
Redondo, Cidade Dutra, Gra-
jaú, Jardim São Luís, Pedreira, 
Socorro, Campo Limpo e Vila 
Andrade (ABr).

Doria: melhor seria ‘enterrar 
o mito Lula’ nas urnas

brasileira confere”, disse.
O prefeito falou com jornalis-

tas ao chegar para o almoço do 
Itaú em Davos, onde participa 
pela primeira vez do Fórum 
Econômico Mundial. O princi-
pal palestrante do evento foi o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, potencial candidato a 
presidente, assim como o prefei-
to, que negou a possibilidade. 
“Não, eu venho como prefeito 
da cidade de São Paulo. Não sou 
candidato nem um, nem outro”, 
disse, quando questionado sobre 
se poderia concorrer ao governo 
do Estado ou à Presidência da 
República (AE).

É possível vacinar todo 
o Estado até junho

Atlântica dentro do perímetro 
urbano da região metropolitana 
de São Paulo, reúne a Fundação 
Parque Zoológico (que inclui 
o zoológico e o Zoo Safari), o 
Jardim Botânico e o Parque 
de Ciência e Tecnologia (Cien-
Tec), da USP. 

O diagnóstico de febre ama-
rela foi confi rmado na segunda-
-feira (22), pela Secretaria de 
Estado da Saúde. O bugio que 
teve febre amarela foi encon-
trado em 10 de janeiro perto 
do bosque das aves africanas, 
dentro do próprio zoológico, 
embora fosse um “animal de 
vida livre”.
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Governador Geraldo Alckmin 

na inauguração da estação 

Higienópolis-Mackenzie.


