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BOLSAS
O Ibovespa: +3,27% Pontos: 
83.542,84 Máxima de +3,56% : 
83.782 pontos Mínima estável: 
80.901 pontos Volume: 24,46 
bilhões Variação em 2018: 9,35% 
Variação no mês: -1,61% Dow 
Jones: +1,04% 
(18h43) Pontos: 24.897,26 
Nasdaq: +1,86% (18h43) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2203 Venda: R$ 3,2208 
Variação: -2,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -2,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2531 Venda: R$ 
3,2536 Variação: -0,87% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,3730 Variação: 
-2,32% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,63% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.358,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,000 
Variação: -0,36%.

Cotação: R$ 3,2275 Variação: 
-2,23% - Euro (18h43) Compra: 
US$ 1,2447  Venda: US$ 1,2447  
Variação: +0,79% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0030 Venda: R$ 
4,0050 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9630 Ven-
da: R$ 4,1600 Variação: -0,72%.

tos: 7.144,04 Ibovespa Futuro: 
+2,89% Pontos: 83.260 Máxi-
ma (pontos): 83.290 Mínima 
(pontos): 82.390. Global 40 
Cotação: 875,843 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Sim e não são 
as palavras mais 
fáceis de serem 
pronunciadas e 
também as que 
exigem maior 
refl exão”.
Charles Talleyrand (1754/1838)
Político francês

Com o fi m do carnaval, 
os líderes de partidos 
da base governista se 

preparam para retomar as 
articulações para a votação 
da reforma da Previdência. A 
poucos dias da data marcada 
para início das discussões 
no plenário da Câmara, o 
governo ainda busca votos 
para alcançar o quórum mí-
nimo para aprovar a emenda 
constitucional no Congresso. 
A votação está prevista para 
começar na próxima terça-
-feira (20). No entanto, a pro-
posta ainda não reúne os 308 
votos necessários entre os 513 
deputados para ser aprovada 

Base governista intensifi ca 
articulação pela reforma 
da Previdência Social

em dois turnos de votação na 
Câmara.

O texto que deve ser discuti-
do em plenário foi apresentado 
pelo relator, o deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), na semana pas-
sada. A expectativa é de que a 
proposta, mais fl exível do que a 
apresentada inicialmente, pos-
sa atrair mais apoio em torno 
da reforma. Entre os pontos 
alterados está a manutenção 
da pensão integral a viúvas 
de policiais civis, federais e 
rodoviários federais mortos 
durante o trabalho. Para o líder 
do governo na Câmara, Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), no fi m 
de semana será feita uma ava-

liação com o presidente Temer, 
Rodrigo Maia e Eunício Oliveira 
para defi nir estratégias sobre 
o rito que deve ser seguido na 
próxima semana. 

“A minha avaliação é que a 
gente tem que colocar em vo-
tação com a garantia de votos. 
A gente não pode ir pra um 
risco. Não é nem uma questão 
de governo, é uma questão do 
Estado brasileiro. Você impor 
uma derrota a uma matéria 
como essa não é uma derrota 
do governo, é uma derrota que 
acaba repercutindo mal para 
o país todo e acaba impondo 
sanções que talvez sejam muito 
graves num momento como 

Relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

esse”, ressaltou Ribeiro.
Ele explicou que tanto a con-

tabilidade quanto a avaliação 
de novas demandas em torno 
do texto devem se intensifi car 

a partir de agora, quando a 
base for “reaglutinada” depois 
do feriado prolongado. O vice-
-líder do governo na Câmara, 
Beto Mansur (PRB-SP), disse 

que empresários ainda estão 
em negociação com governa-
dores e prefeitos e que a base 
continua trabalhando pela 
aprovação da proposta (ABr).

O papa Francisco enviou 
uma mensagem ontem (14) ao 
Brasil para marcar o início da 
Campanha da Fraternidade, e 
propôs uma refl exão sobre a 
importância do perdão. O tema 
escolhido para a ação neste ano 
é “Fraternidade e Superação da 
Violência” e, por isso, o Pontífi -
ce pediu para que os católicos 
sejam arautos e construtores 
da paz. “Uma paz que é fruto 
do desenvolvimento integral 
de todos, uma paz que nasce 
de uma nova relação também 
com todas as criaturas. A 
paz é tecida no dia a dia com 
paciência e misericórdia, no 
seio da família, na dinâmica 
da comunidade, nas relações 
de trabalho, na relação com 
a natureza”, escreveu Jorge 
Mario Bergoglio.

Segundo o líder católico, 
o “perdão é das ofensas a 
expressão mais eloquente do 
amor misericordioso e, para nós 
cristãos, é um imperativo que 
não podemos prescindir”. No 
entanto, ele reconhece que “às 
vezes” é “difícil perdoar” e que, 
é nesse momento, que todos de-
vem perceber que o “perdão é o 
instrumento colocado nas nos-
sas frágeis mãos para alcançar a 
serenidade do coração, a paz”. 
No fi m do texto, o Papa invoca 
“a proteção de Nossa Senhora 

Pontífi ce destacou importância 

do perdão para os cristãos.

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
lançou, ontem (14), a Cam-
panha da Fraternidade 2018, 
com o tema ‘Fraternidade e 
Superação da Violência’. O 
documento aponta formas e 
tipos de violência no Brasil, 
dando destaque às praticadas 
contra os negros, os jovens e as 
mulheres. “Os grupos sociais 
vulneráveis são as maiores 
vítimas da violência”, disse o 
presidente da entidade, car-
deal Sérgio da Rocha.

“A Igreja sempre tem aler-
tado sobre a perda de direitos 
sociais. Não podemos admitir 
que os mais pobres arquem 
com sacrifícios maiores. Pre-
cisamos de políticas públicas 
para nos ajudar a superar e 
a assegurar os direitos fun-
damentais que as pessoas 
têm”, defendeu o cardeal. O 
presidente da CNBB listou 
também como prática violen-

Presidente da CNBB, 

dom Sérgio da Rocha, na 

abertura da Campanha da 

Fraternidade 2018.

Brasileiros das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste deverão 
atrasar seu relógio em uma hora, a 
partir da 0h do próximo domingo 
(18), quando encerra o período 
de horário de verão 2017/2018, 
que entrou em vigor desde 15 
de outubro. Além do DF, dez 
estados precisarão adaptar seus 
ponteiros: Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Espírito Santo. 

Segundo balanço do Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), em 2013 o 
Brasil, com essa providência, 
economizou R$ 405 milhões, 
ou 2.565 megawatts (MW). 
No ano seguinte, essa eco-
nomia baixou para R$ 278 
milhões (2.035 MW) e, em 
2015 caiu ainda mais, para 
R$ 162 milhões. Em 2016, o 
valor sofreu nova queda, para 
R$147,5 milhões. Essa menor 
infl uência observada pode ser 
explicada pelo fato de parcelas 
signifi cativas das zonas sujeitas 
à medida têm intensifi cado o 

Chamada do ProUni
Resultado da primeira chama-

da do ProUni está em (http://
siteprouni.mec.gov.br/). Os pré-
-selecionados têm até o próximo 
dia 23 para apresentar nas insti-
tuições de ensino os documentos. 
O candidato deve verificar na 
instituição os horários e o local de 
comparecimento para apresentar 
as informações necessárias. Para 
quem não foi pré-selecionado 
ainda haverá a segunda chamada 
a ser divulgada no dia 2 de março.

Venezuela e Líbia 
perdem direito a 
voto na ONU

Nova York - Venezuela e Líbia 
tiveram seus direitos de voto 
suspensos na Assembleia Geral 
da ONU pela terceira vez em 
três anos por causa de dívidas 
pendentes no valor de milhões 
de dólares com a entidade in-
ternacional. O secretário-geral 
da ONU, António Guterres, in-
formou à Assembleia no fi m de 
janeiro que 14 países estavam 
em atraso, incluindo Venezuela e 
Líbia. Segundo carta de Guter-
res, a Venezuela precisa pagar 
cerca de US$ 25,2 milhões para 
restaurar seus direitos e a Líbia, 
em torno de US$ 6,6 milhões. 
A Venezuela enfrenta uma 
grave crise econômica e polí-
tica, enquanto a Líbia lida com 
dois governos rivais, cada qual 
apoiado por militantes distintos.

Comores, Guiné-Bissau, São 
Tomé e Príncipe e Somália 
tiveram seu poder de voto 
preservado, apesar de também 
estarem em atraso, segundo 
resolução da Assembleia (AE)

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, informou ontem 
(14) que o governo vai instituir 
emergência social em Roraima 
devido ao alto fl uxo de migra-
ção de venezuelanos, por meio 
de uma medida provisória a ser 
editada pelo presidente Temer. 
Jungmann participou ontem de 
reunião com Temer e ministros 
no Palácio da Alvorada para 
discutir a situação da região.

As Forças Armadas passarão 
a coordenar toda a ação do 
governo federal em Roraima 
e o efetivo militar para apoio 
às questões humanitárias será 
duplicado, passando de 100 
para 200 homens. As medidas 
estarão previstas na MP que 
será editada entre hoje (15) e 
amanhã (16). Segundo o minis-
tro da Justiça, Torquato Jardim 
“uma medida provisória sobre 
o fundamento da emergência 
social para garantir os meios 
e os recursos necessários da 
ajuda federal”, disse. 

Outra medida informada pelo 
ministro Raul Jungmann foi o 
envio de um hospital de cam-
panha para o estado com salas 
de atendimento e cirurgia para 
dar reforço ao atendimento na 
área de saúde. O ministro da 
Defesa acrescentou que serão 
criados mais postos de controle 
no interior de Roraima e será 

Temer se reuniu com 

ministros para discutir 

medidas relativas à situação 

de venezuelanos em Roraima.

Com um desfi le sobre in-
justiças sociais, a Beija-Flor 
sagrou-se campeã do Grupo 
Especial do Carnaval do Rio 
de Janeiro. Em uma apuração 
acirradíssima, a escola de 
Nilópolis superou Paraíso do 
Tuiuti e Salgueiro por apenas 
um décimo.

A Beija-Flor levou para a 
avenida o enredo “Monstro é 
aquele que não sabe amar. Os 
fi lhos abandonados da pátria 
que os pariu”. No desfi le, a 
escola fez alusões ao escândalo 
de corrupção na Petrobras, ao 
casal Sérgio Cabral e Adriana 
Ancelmo e à violência nas co-
munidades do Rio de Janeiro. 
Além disso, a Beija-Flor abor-

dou a homofobia e colocou 
como um de seus destaques a 
cantora Pabllo Vittar. 

Temas como racismo, xenofo-
bia e brigas de torcidas também 
foram levados à Sapucaí pela 
escola de Nilópolis que somou 
269,6 pontos, apenas um décimo 
a mais que a Paraíso do Tuiuti, 
que fez um desfi le com fortes 
críticas à reforma trabalhista, 
ao presidente Temer - retratado 
como um vampiro. Na sequência 
aparecem Salgueiro (269,5), 
Portela (269,4), Mangueira 
(269,3) e Mocidade Independen-
te de Padre Miguel (269,3). Por 
outro lado, Grande Rio (266,8) 
e Império Serrano (265,6) foram 
rebaixadas (ANSA).

A Beija-Flor fez um desfi le atípico.
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Gabriel Nascimento / Riotur

Ao lançar Campanha da Fraternidade, 
CNBB diz que corrupção é violência

forma de violência contra o 
ser humano, a miséria”.

“Queremos superar também 
formas de violência como as 
representadas pela miséria e 
pela falta de vida digna”, argu-
mentou o religioso, que criticou 
também os políticos que vêm 
adotando em seu discurso o 
uso da violência como forma de 
combate à violência. Segundo o 
cardeal, a Igreja Católica vem 
atuando no sentido de escla-
recer seus seguidores sobre 
o risco desse tipo de política. 
“A igreja está orientando os 
eleitores, ajudando-os a formar 
sua consciência e a identifi car 
quais candidatos estão compro-
metidos com a paz”.

A presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia, em declara-
ção durante o lançamento da 
campanha, disse que a inicia-
tiva dá a “tônica à imperativa 
mudança que se impõe, de que 
o irmão é um aliado” (ABr).

ta, a corrupção. “A corrupção 
é uma forma de violência, e 
ela mata”, disse, aduzindo 
que “ao desviar recursos que 
deveriam ser usados em favor 
da população, os políticos aca-
bam promovendo uma outra 

Beija-Flor vence Carnaval 
do Rio com críticas sociais

Papa envia mensagem 
aos brasileiros

da Conceição Aparecida sobre 
o povo brasileiro, concedendo a 
Benção Apostólica”. A carta foi 
enviada aos líderes católicos no 
Brasil em 27 de janeiro, mas foi 
divulgada pelo Vaticano apenas 
nesta quarta.

Desde que assumiu o Pontifi -
cado, o Pontífi ce envia sempre 
uma mensagem ao país no início 
da Campanha da Fraternidade, 
que é liderada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Criada em 1962, a 
ação tem um tema específi co 
de refl exão durante o período 
da Quaresma, os 40 dias que an-
tecedem a Páscoa católica, e é 
apresentada sempre na Quarta-
-Feira de Cinzas (ANSA).

MP para instituir emergência 
social em Roraima

ampliado o controle da fron-
teira na cidade de Pacaraima. 

O ministro Torquato Jar-
dim explicou que o objetivo 
das medidas não é proibir a 
entrada de venezuelanos no 
Brasil, o que seria contrário 
aos tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o 
país é signatário. “Seria fazer 
uma seleção para saber quem 
está chegando e que tipo de 
ajuda cada um precisa. Uns 
precisam de ajuda médica, ou-
tros já estão mais qualifi cados 
para conseguir um emprego”, 
explicou (ABr).

Horário de verão termina no 
próximo domingo

uso de equipamentos como o 
ar condicionado, como forma 
de aplacar o calor, elevando a 
demanda pela energia elétrica. 

No fi nal do ano passado, o 
governo federal sinalizou para 
a possibilidade de abolir o ho-
rário de verão, por não haver 
consenso quanto à relação 
com a economia de energia 
elétrica. Apesar disso, acabou 
apenas abreviando o período 
2018/2019 em duas semanas, 
a pedido do TSE, para facili-
tar a apuração dos votos das 
eleições. Com isso, o horário 
de verão de 2018 passará a ser 
adotado no primeiro domingo 
de novembro (ABr).


