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BOLSAS
O Ibovespa: -0,82% Pontos: 
86.935,43 Máxima de +0,21% 
: 87.839 pontos Mínima de 
-1,19% : 86.613 pontos Volu-
me: 9,83 bilhões Variação em 
2018: 13,79% Variação no mês: 
2,38% Dow Jones: -1,16% Pon-
tos: 25.410,03 Nasdaq: -1,23% 
Pontos: 7.330,35 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2487 Venda: R$ 3,2492 
Variação: +0,71% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2377 Venda: R$ 
3,2383 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
+0,38% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,61% ao 
ano. - Capital de giro, 10,31% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.318,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,07% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,000 
Variação: +1,37%.

Cotação: R$ 3,2540 Variação: 
+0,9% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,2228  Venda: US$ 1,2228  
Variação: -0,69% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9730 Venda: R$ 
3,9750 Variação: +0,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9300 Ven-
da: R$ 4,1330 Variação: estável.

Futuro: -1,06% Pontos: 87.560 
Máxima (pontos): 88.660 Míni-
ma (pontos): 87.380. Global 40 
Cotação: 881,098 centavos de 
dólar Variação: +0,22%.

“Era um deputado 
conservador. 

Seu único programa 
político era conservar 
sua cadeira na Câmara”.
Agrippino Grieco (1888/1973)
Crítico literário brasileiro

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (27) 
que a transferência 

do Departamento da Polícia 
Federal do Ministério da 
Justiça para o recém-criado 
Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública não vai 
interromper os trabalhos da 
Operação Lava Jato.

“Isso aí tem sido tranqui-
lamente levado adiante. Não 
há um movimento sequer 
com vistas à interrupção 
[da Lava jato]. Aliás, vamos 
registrar o fato: segurança 
pública é combater a cri-
minalidade. Que tipo de 
criminalidade? Aquela diga-
mos mais evidenciada como 

Temer: transferência da PF 
para Ministério da Segurança 
não interrompe Lava Jato

tráfi co de drogas, bandidagem 
em geral, e, evidentemente, 
a corrupção. Essa é a função 
do Ministério Extraordinário 
da Segurança Pública”, disse 
Temer, após a posse de Raul 
Jungmann como ministro da 
nova pasta.

Depois da intervenção do 
governo federal na segurança 
pública do estado do Rio de 
Janeiro, o presidente Michel 
anunciou a criação de um mi-
nistério específi co para cuidar 
da segurança. A medida pro-
visória (MP) que cria o órgão 
foi publicada ontem (27) no 
Diário Ofi cial da União e pre-
cisa, agora, ser aprovado pelos 
parlamentares. A estrutura 

do ministério será composta 
pelo Departamento de Polícia 
Federal; pelo Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal, 
o Departamento Penitenciário 
Nacional, o Conselho Nacio-
nal de Segurança Pública, o 
Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, e a 
Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública, órgão respon-
sável pela Força Nacional de 
Segurança Pública.

Temer afirmou, em uma 
rápida entrevista após a 
cerimônia de posse de Raul 
Jungmann como ministro da 
Segurança, que vai avaliar 
“caso a caso” ajuda para se-
gurança pública para outros 

Cerimônia de Posse do Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública,

Raul Jungmann.

estados além do Rio e pediu 
que a população se engaje 
para também denunciar cri-
minosos. Ao ser questionado 
sobre o papel do ministério 

da Segurança em relação ao 
comando a Polícia Federal e 
a possibilidade de atrapalhar 
o trabalho da operação Lava 
Jato, Temer disse que isso 

“vem sendo tranquilamente 
levado a adiante”. “Não há 
um movimento sequer com 
vistas à interrupção da ope-
ração”, completou (ABr).

Juros do cheque 
especial sobem para 
324,7% ao ano

A taxa de juros do cheque 
especial continua subindo e 
chegou a 324,7% ao ano, em 
janeiro, de acordo com dados 
do Banco Central (BC), divul-
gados ontem (27), em Brasí-
lia. Em relação a dezembro, 
o aumento foi de 1,7 ponto 
percentual. Outra alta taxa de 
juros é a do rotativo do cartão 
de crédito, que atingiu 241% ao 
ano em janeiro, com aumento 
de 7,1 pontos percentuais em 
relação a dezembro. Essa é a 
taxa para quem paga pelo me-
nos o valor mínimo da fatura 
do cartão em dia.

Já a taxa cobrada dos consu-
midores que atrasaram o paga-
mento mínimo da fatura, crédito 
rotativo, caiu 14,6 pontos, indo, 
em janeiro, para 387,1% ao ano. 
Com isso, a taxa média fi cou 
em 327,9% ao ano, com queda 
de 6,9 pontos percentuais em 
relação a dezembro. A taxa do 
crédito parcelado aumentou 3 
pontos percentuais para 171,5% 
ao ano, no primeiro mês do ano. 
A taxa média de juros para as 
famílias subiu 0,7 ponto per-
centual para 55,8% ao ano, em 
janeiro. 

A taxa média das empresas 
também cresceu 0,7 ponto 
percentual: agora é de 22,3 % ao 
ano. A inadimplência do crédito, 
considerados atrasos acima de 
90 dias, para pessoas físicas, 
fi cou estável em 5,2% (ABr).

Amanhã STF deve 
julgar recurso contra 
prisão de Lula

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) marcou para 
amanhã (1º) o julgamento de 
mérito do recurso, com o qual 
o ex-presidente Lula pretende 
evitar sua prisão após conde-
nação na segunda instância da 
Justiça. A data consta da mais 
recente atualização sobre o 
andamento do processo. Em 
janeiro, o vice-presidente 
do STJ, ministro Humberto 
Martins, que na ocasião era 
o responsável pelo plantão 
judicial, negou um pedido 
de liminar feito no mesmo 
recurso. 

Agora, o mérito fi nal da 
apelação, um habeas corpus 
preventivo, será julgado pela 
Quinta Turma da Corte Su-
perior, composta por cinco 
ministros. A defesa do ex-
-presidente busca impedir 
preventivamente a eventual 
execução provisória da conde-
nação, mesmo que um último 
recurso de Lula, um embargo 
de declaração, ainda esteja 
pendente de julgamento pelo 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4), em Porto 
Alegre.

No habeas corpus preven-
tivo, a defesa de Lula alega 
que o entendimento do STF 
sobre a prisão após a segunda 
instância não é vinculante, ou 
seja, de aplicação obrigatória 
(ABr).

O líder da Coreia do Norte, 
Kim Jong-un, e seu pai, Kim 
Jong-il (1941-2011), usaram 
passaportes brasileiros para ob-
ter vistos de países ocidentais 
nos anos 1990. A informação foi 
publicada pela agência “Reu-
ters”, que cita “cinco fontes de 
segurança europeias”. O veícu-
lo divulgou até uma imagem de 
um passaporte com a foto de 
Kim Jong-un ainda jovem e com 
o nome fi ctício de “Josef Pwag”. 
Já o de Kim Jong-il estava em 
nome de “Ijong Tchoi”.

Segundo os documentos, 
expedidos pela Embaixada do 
Brasil em Praga, na República 
Tcheca, o líder norte-coreano 
e seu pai nasceram em 1983 
e 1940, respectivamente, em 
São Paulo. Ambos são assina-
dos pelo conselheiro consular 
Antonio José Maria de Souza 
e Silva, hoje responsável pela 

Passaporte com a foto de Kim 

Jong-un ainda jovem e com o 

nome fi ctício de “Josef Pwag”.
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rs Ao tomar posse ontem (27), 

em cerimônia no Palácio do 
Planalto, no Ministério Extraor-
dinário da Segurança Pública, 
Raul Jungmann declarou que a 
nova pasta vai “combater dura-
mente o crime organizado” sem 
desrespeitar a democracia e os 
direitos humanos. Ele adiantou 
que o trabalho do ministério 
será também o de valorizar os 
profi ssionais que trabalham na 
área de segurança e ressaltou 
que o governo federal amplia, a 
partir de agora, o protagonismo 
nas ações de segurança do país, 
antes relegadas majoritaria-
mente pela Constituição aos 
estados e municípios.

“A União precisa ampliar suas 
responsabilidades e coordenar 
e promover a interação entre 
os entes federativos, estados 
e municípios. Este ministério, 
como aqui dito, vai coordenar 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.
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Convocação da seleção
A comissão técnica da seleção 

brasileira de futebol adiou para 12 
de março a convocação dos joga-
dores para os amistosos contra a 
Rússia e a Alemanha. Inicialmente, 
a convocação estava marcada para 
sexta-feira (2). A seleção foi adiada 
por dez dias, devido à necessidade 
de observar atletas que estão ma-
chucados, como o atacante Neymar 
Jr e o lateral Marcelo. A comissão 
aproveitará esse tempo para fazer 
mais observações técnicas. 

Rio - O diretor-geral do 
Operador Nacional do Sistema 
(ONS), Luiz Barata, prevê que 
os reservatórios das hidrelétri-
cas do Sudeste e do Nordeste 
do País vão chegar ao fi nal do 
ano bem melhor do que em 
2017, atingindo cerca de 30% 
da capacidade em cada região, 
contra os menos de 18% ob-
servados no Sudeste no ano 
passado e os menos de 15% 
no Nordeste.

“Estou mais tranquilo, mais 
confortável este ano, vamos 
chegar com condições muito 
melhores do que no ano pas-
sado”, disse a jornalistas após 
evento sobre o setor elétrico 
na Associação Comercial do 

O diretor da ONS defendeu a construção de mais

hidrelétricas no País.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, rebateu a decla-
ração do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, feita durante 
o primeiro evento da série ‘A Re-
construção do Brasil’ do Fórum 
Estadão realizado ontem (27), 
em São Paulo, de que gover-
nos que não são fortes apelam 
para militares. “Talvez se em 
95 o Brasil tivesse cuidado da 
segurança pública, a gente não 
estaria passando os problemas 
que a gente passa hoje e talvez 
a gente não tivesse 60 mil mor-
tes por homicídio, por mortes 
violentas”, declarou Maia. 

Ao defender o governo Mi-
chel Temer, o presidente da 
Câmara disse que talvez FHC 
esteja com “um pouquinho de 
inveja da decisão correta” to-
mada. Ao discordar do tucano, 
Maia disse que não se trata de 
uma intervenção militar, mas 
da escolha de um militar como 
interventor que conhece o Rio 
de Janeiro. “É uma intervenção 
democrática, está prevista na 
Constituição e o Congresso 
aprovou”, afi rmou.

Maia também defendeu a 
criação do Ministério da Segu-
rança e que o governo Temer 
tomou a decisão correta. Temer 
teve a “coragem que outros 
presidentes não tiveram” ao 
criar o ministério. “Para o pre-
sidente Fernando Henrique, 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Jungmann: combate duro a 
criminalidade respeitando a democracia

combatem o crime através da 
barbárie, o afastamento e a 
desconsideração das leis. 

O estado e a sociedade não 
podem se equiparar ao crime 
organizado, sob pena de a ele 
se igualar. Temos que combatê-
-lo dentro da lei e do respeito 
aos direitos. Disso não abrimos 
mão, embora o façamos por 
meio de novas leis, de mudan-
ças, mas sempre através da 
vontade soberana e expressa 
dos mandamentos do Estado 
Democrático de Direito”, disse.

No longo discurso de posse, 
Jungmann apresentou dados 
estatísticos da violência e da 
superlotação do sistema car-
cerário. É no sistema prisional 
“que surgiram as grandes qua-
drilhas que nos aterrorizam”, 
defendendo que o sistema peni-
tenciário deveria ter a “máxima 
presença do Estado” (ABr).

e integrá-los em uma política 
efetiva de segurança pública 
nacional. Combater duramen-
te, enfatizo, duramente o crime 
organizado, mas sem jamais 
desconsiderar a lei e os direitos 
humanos. Existem aqueles que 

Kim Jong-un tinha passaporte
emitido pelo Brasil

anônima à “Reuters”.
De acordo com o mesmo 

informante, isso mostra o 
desejo da família por viagens, 
mas também a tentativa de 
construir uma possível rota 
de fuga. Procurada pela agên-
cia, a Embaixada do Brasil na 
Coreia do Norte se recusou a 
comentar a denúncia, enquanto 
o Itamaraty afi rmou que o caso 
está sendo investigado. Uma 
fonte anônima brasileira de-
clarou à “Reuters” que os dois 
passaportes eram documentos 
legítimos quando foram envia-
dos a consulados, ainda com os 
espaços em branco. 

Os documentos foram usados 
para obter vistos de ao menos 
dois países ocidentais, mas não 
se sabe quais. Além disso, eles 
podem ter sido utilizados em 
viagens ao Japão, a Hong Kong 
e ao próprio Brasil (ANSA).

Embaixada em Myanmar. 
“Eles usaram esses passapor-
tes brasileiros, que mostram 
claramente fotos de Kim Jong-
-un e Kim Jong-il, para tentar 
obter vistos de embaixadas 
estrangeiras”, disse uma fonte 

Maia: FHC está com 
‘inveja da decisão correta’

para o presidente Lula e para 
presidente Dilma, foi melhor a 
omissão neste tema do que a 
responsabilização sobre esse 
tema. É uma decisão difícil, 
porque a partir de agora o go-
verno federal será demandado 
pela sociedade e pelos gover-
nadores”, comentou. 

O deputado elogiou a escolha 
de Raul Jungmann para o novo 
ministério. Em sua avaliação, o 
ministro “sai na frente” porque 
já domina o tema. Maia disse 
que na reunião mais cedo 
com o presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, foi discutida 
a fi nalização do projeto que 
trata do Sistema Integrado de 
Segurança Pública. De acordo 
com Maia, a ideia é votar o tema 
na próxima semana.

Reservatórios do Sudeste 
e Nordeste vão fechar 

2018 melhor que 2017

Rio de Janeiro (ACRJ). Além 
de um volume de chuvas maior 
este ano, Barata destacou a 
entrada em operação de hidre-
létricas de grande porte, como 
Belo Monte e a conclusão das 
usinas do Rio Madeira (Santo 
Antonio e Jirau), e o aumen-
to da geração das energias 
renováveis. 

Ele defendeu ainda a cons-
trução de mais hidrelétricas 
no País, inclusive as previstas 
para o Rio Tapajós. “O projeto 
do Tapajós não é só para gerar 
energia elétrica, o projeto é 
logístico, de levar o desen-
volvimento para o Norte do 
País”, disse a jornalistas após 
o evento AE).


