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BOLSAS
O Ibovespa: -0,2% Pontos: 
85.483,55 Máxima estável: 
85.653 pontos Mínima de 
-1,47% : 84.397 pontos Volu-
me: 10,84 bilhões Variação em 
2018: 11,89% Variação no mês: 
0,15% Dow Jones: -0,33% Pon-
tos: 24.801,36 Nasdaq: +0,34% 
Pontos: 7.397,30 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2425 Venda: R$ 3,2435 
Variação: +0,95% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +1,28% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2312 Venda: R$ 
3,2318 Variação: +0,22% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2030 
Venda: R$ 3,3900 Variação: 
+1,1% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,54% ao 
ano. - Capital de giro, 9,64% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.327,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,57% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,070 
Variação: -0,45%.

Cotação: R$ 3,2520 Variação: 
+1,07% - Euro (18h29) Compra: 
US$ 1,241  Venda: US$ 1,2411 
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0220 Venda: R$ 
4,0240 Variação: +1,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0400 Ven-
da: R$ 4,1770 Variação: +0,97%.

Futuro: +0,03% Pontos: 86.130 
Máxima (pontos): 86.300 Míni-
ma (pontos): 84.990. Global 40 
Cotação: 882,460 centavos de 
dólar Variação: +0,55%.

“O importante para nós é 
maximizar a velocidade 
do crescimento da renda,
da criação de empregos, 
da absorção de 
tecnologia. O resto é 
sentimentalismo”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

teto de gastos, que estabele-
ce a infl ação do ano anterior 
como limite para o crescimen-
to dos gastos da União no ano 
vigente. Para este ano, o limite 
do crescimento em relação a 
2017 é de 3% (ABr).

O Brasil precisa me-
lhorar a produtivi-
dade para que volte 

a crescer, dizem relatórios 
divulgados ontem (7) pelo 
Banco Mundial. Caso man-
tenha a taxa atual, o Brasil 
terá crescimento restrito a 
1,8% ao ano. Com melhora na 
produtividade, o país poderia 
chegar à taxa de 4,4% ao ano, 
acrescentam os estudos.  A 
produtividade é um indicador 
de efi ciência técnica que de-
monstra como as empresas, 
indústrias, setores ou o país 
transforma insumos medidos 
na produção de bens e servi-
ços. No Brasil, a produtividade 
do trabalho vem aumentando 
cerca de 0,7% ao ano desde 
meados da década de 90, e o 

Aumento de produtividade 
geraria crescimento de 4,4% 
ao ano, diz Banco Mundial

crescimento da produtivida-
de total dos fatores está em 
declínio.

Segundo o Banco Mundial, 
hoje, um trabalhador médio 
no Brasil é apenas cerca de 
17% mais produtivo do que 
há 20 anos. Entre trabalhado-
res médios de países de alta 
renda, o aumento no perído 
foi de 34%. “O crescimento da 
produtividade é fundamental 
para gerar empregos melhores 
e aumentar o padrão de vida 
das pessoas ao reduzir preços e 
elevar a qualidade dos produtos 
consumidos”, diz.

O Banco Mundial, ressaltan-
do que gerar empregos é impor-
tante para que Brasil mantenha 
as conquistas obtidas até 2010, 
uma vez que dois terços da 

redução da pobreza do Brasil 
de 2000 até 2010 deram-se pela 
geração de empregos.

Segundo o banco, o aumento 
do salário pode ter impacto na 
contratação de jovens. Estudos 
citados na publicação mostram 
que os aumentos do salário 
mínimo reduzem em 3% a 
probabilidade de trabalho dos 
adolescentes e que um au-
mento do salário mínimo como 
proporção do salário médio de 
10% está associado a um de-
clínio da formalidade de 3% a 
4% em média. No entanto, e de 
acordo com a OCDE, em 2015, 
enquanto o Brasil tinha um 
salário mínimo de US$ 1,12 por 
hora, países como a Austrália 
atingiam um valor de US$ 9,54 
por hora; Estados Unidos, US$ 

Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o diretor do Banco Mundial para o Brasil,

Martin Raiser, no lançamento de relatórios da instituição sobre emprego e crescimento.

6,26 e Japão, US$ 5,52. 
O ministro da Casa Civil, 

Eliseu Padilha, disse que o 
governo tem adotado medidas 
para equilibrar as contas e 
incentivar o crescimento. Ele 
deu, como exemplo, a reforma 

do ensino médio, que oferecerá 
aos estudantes opções de iti-
nerários formativos, entre eles 
a formação técnica, como um 
fator positivo que poderá me-
lhorar a formação dos jovens. 
Citou também a defi nição do 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Vacinação em novos bairros
A Secretaria Municipal da Saúde 

decidiu incluir os distritos de Itaim 
Bibi e do Morumbi, na segunda 
fase da campanha de vacinação 
contra a febre amarela, após a 
confi rmação da morte de primatas 
não-humanos (epizootia) causada 
pela doença nos distritos de Santo 
Amaro e Campo Grande. A vacina 
estará disponível nas UBS: Real 
Parque, Dr. José de Barros Magaldi 
e Meninópolis. É preciso retirar 
senha na recepção das unidades.

Presidente Temer na reunião 

com prefeitos, no Palácio

do Planalto.

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem (7) 
em Nova York que não há risco 
de o governo precisar descum-
prir em 2018 a regra de ouro, 
que estabelece que o governo 
não pode se endividar para 
fi nanciar despesas correntes, 
mas que será preciso promover 
alterações legislativas para que 
a ela possa ser obedecida em 
2019.

Segundo o ministro, para o 
ano de 2018, “com algumas al-
ternativas internas do governo, 
não há problema, como, por 
exemplo, a liberação do dinhei-
ro do BNDES e a recuperação 
de recursos do fundo soberano. 
Agora, para 2019, realmente há 
difi culdades”.

Ainda assim, segundo ele, 
“não seria nem viável, nem 
sufi ciente e nem está em dis-
cussão” discutir um aumento 
de impostos para solucionar a 
questão no ano que vem. “Não 
será possível cumprir o total 
para 2019 , e nós precisaremos 
de alguma alteração legislativa 
para que o governo possa man-
ter o funcionamento normal 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Ministério vai 
acompanhar de 
perto fi scalização 
de frigorífi cos

O Ministério da Agricultura 
confi rmou ontem (7) que a fi s-
calização dos frigorífi cos brasi-
leiros, que fi ca sob incumbência 
estadual, será acompanhada 
mais de perto pelo governo fe-
deral. A declaração do ministro 
Blairo Maggi foi feita durante 
a apresentação de um sistema 
de aprimoramento da macro-
logística agropecuária. 

Maggi disse que a medida 
referente às inspeções é “um 
compromisso” assumido após 
a primeira fase da Operação 
Carne Fraca. O intuito é “di-
minuir ou extinguir qualquer 
possibilidade de interferências 
políticas”, esclareceu.

“O país foi dividido em 10 
regiões e, para cada uma delas, 
foi determinado um número 
de frigorífi cos que fi cará su-
bordinado a uma pessoa do 
Sipoa [Serviço de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal], 
e ele terá a responsabilidade 
de conversar diretamente com 
os fi scais dessas unidades e 
também com o público privado, 
que é o que demanda o serviço”, 
acrescentou o ministro (ABr).

Indústria paulista 
mantém tendência 
de recuperação

A indústria de transformação 
paulista teve o seu melhor de-
sempenho no acumulado de 12 
meses para um mês de janeiro 
desde 2013, com alta de 7,6% 
no Indicador de Nível de Ativi-
dade (INA). Em 2013, a variação 
havia sido de 6,5%. Em janeiro 
sobre dezembro, a taxa recuou 
0,9% descontando-se os efeitos 
sazonais do período e, sem con-
siderar esses ajustes, apresentou 
elevação de 2,6%. Os dados foram 
divulgados ontem (7) pela Fiesp/
Ciesp. De acordo com o levanta-
mento, as vendas reais fi caram 
estáveis em janeiro, enquanto as 
horas trabalhadas apresentaram 
ligeira queda (-1,1%).

O segundo vice-presidente 
da Fiesp, José Ricardo Roriz 
Coelho, afi rmou que a tendên-
cia de recuperação da atividade 
industrial paulista está manti-
da. “Não vamos ter um forte 
ritmo de crescimento, mas um 
ritmo de crescimento possível”. 
Entre os setores destacados 
está o de celulose, papel e 
produtos de papel (ABr).

O ministro extraordinário 
da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, anunciou ontem (7) 
que o governo vai destinar R$ 
100 milhões do orçamento da 
pasta para ações de combate à 
violência e projetos de preven-
ção a crimes, principalmente os 
que são cometidos contra as 
mulheres. O anúncio foi feito 
pelo ministro depois da reunião 
entre a equipe do governo e 
prefeitos de 23 capitais para 
tratar de segurança.

Jungmann enfatizou que 
os recursos devem priorizar 
programas de prevenção e não 
apenas de repressão à crimi-
nalidade. O ministro relatou 
ainda que durante a reunião 
foi confi rmado aos prefeitos o 
acesso a uma linha de fi nan-
ciamento de R$ 10 bilhões do 
BNDES para investimento na 
área de segurança pública. Os 
prefeitos avaliaram o a medida 
como positiva e “um ponto de 
partida”, mas alguns ressalta-
ram que também necessitam 

R
ep

ro
du

çã
o/

G
lo

bo
N

ew
s

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

Antonio Cruz/ABr

Brasília - O DEM divulga hoje 
(8), dia em que realiza sua con-
venção nacional, um manifesto 
no qual elenca suas prioridades 
na área econômica e social para 
o País. Intitulado “O Brasil que 
vai dar certo”, o documento 
ignora a reforma da Previdência, 
uma das principais bandeiras do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, que será oficialmente 
lançado pré-candidato à Presi-
dência da República pela sigla 
durante a convenção e que, 
segundo integrantes da legenda, 
tem no manifesto as principais 
diretrizes de seu futuro plano 
de governo.

No documento, DEM tam-
bém faz críticas aos governos 
do PT, ao dizer que, quando era 
oposição, enfrentou a “arrogân-
cia e a ambição hegemônica” 
dos então ocupantes do poder. 
Sem fazer qualquer menção 
do governo Temer, dirá que os 
brasileiros buscam “um novo 
rumo” e que a legenda está 
pronta para ter um presidenci-
ável. “Estamos prontos para co-
locar em prática nossas ideias 
e nosso projeto para o País já a 

Rodrigo Maia será lançado 

pré-candidato à Presidência 

da República.

A defi nição dos preços da 
gasolina e do gás pela Petro-
bras é autônoma e baseada na 
realidade de mercado, mas o 
governo estuda mudanças na 
tributação sobre os combustí-
veis. A afi rmação foi feita ontem 
(7) pelo ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, em Nova 
York, em conversa com jor-
nalistas, antes de participar 
de café da manhã com líderes 
empresariais, organizado pelo 
Council of the Americas.

“A política de preços da Pe-
trobras é autônoma, baseada 
na efi ciência corporativa, na 
realidade do mercado”, disse o 
ministro, ao ser questionado so-
bre uma entrevista dada à Rádio 
CBN de Ribeirão Preto, na qual 
informou que o governo está 
discutindo com a Petrobras 
uma nova política de reajuste 
de preços dos combustíveis. 
Ele não pretende mudar a 
forma como a Petrobras defi ne 
os preços, baseada na cotação 
internacional. Ressaltou, en-
tretanto, que “existem diversos 
fatores que adicionam preço”. 
Ele citou a margem de lucro 
das distribuidoras, no caso do 
gás, e disse que há possibilidade 
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Governo confi rma crédito de R$ 10 bi 
para municípios investirem em segurança

Não, mas é um começo, nós 
não podemos deixar de re-
conhecer. Há também agora 
uma tarefa dos prefeitos de 
apresentarem projetos para ter 
acesso a esses fi nanciamentos, 
começar a utilizar esses recur-
sos e, caso esses recursos se 
mostrem insufi cientes depois, 
as prefeituras buscarem mais”, 
explicou o prefeito de Salvador, 
ACM Neto. 

O prefeito de São Paulo, João 
Dória, afi rmou que utilizará o 
fi nanciamento para investir em 
tecnologia, armamento e em um 
programa de uso de drones no 
monitoramento de áreas sensí-
veis e de risco onde há concen-
tração de comércio ambulante 
ou consumo de entorpecentes. 
Mais cedo, Temer sugeriu aos 
prefeitos que mobilizem as guar-
das municipais para reforçar as 
ações de segurança das cidades. 
Pela legislação, as guardas 
municipais são responsáveis 
pela segurança patrimonial dos 
municípios (ABr).

de apoio para manter o custeio 
fi xo da segurança das cidades. 

Eles sinalizaram também que 
o governo se mostrou aberto 
a ampliar o valor ao longo do 
ano, caso os recursos sejam 
insufi cientes para atender os 
projetos que serão apresenta-
dos pelas prefeituras. “Esses 
R$ 10 bilhões são sufi cientes? 

Difícil cumprir regra de ouro 
em 2019, diz Planejamento

das despesas que tem que ser 
pagas”, afi rmou.

Diogo Oliveira está nos Esta-
dos Unidos para participar de 
um evento sobre investimentos 
estrangeiros no Brasil e se 
reuniu com lideranças empre-
sariais. Também participaram 
das reuniões o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, da 
Secretaria-Geral da Presidên-
cia, Moreira Franco, de Minas 
e Energia, Fernando Bezerra 
Coelho Filho, e de Transportes, 
Maurício Quintella (ABr). Governo estuda mudança na tributação 

de combustíveis, diz Meirelles

depois se ajusta.
Meirelles, afi rmou que nos 

próximos dias dedicará suas 
atenções a encontros com 
investidores e empresários em 
Nova York, e deixará a questão 
de sua eventual candidatura a 
presidente da República para 
quando retornar ao País na 
próxima semana. “Voltando 
ao Brasil, retomamos conver-
sas com os partidos, e até o 
fi m do mês vamos tomar uma 
decisão”, disse. “São duas, na 
realidade: que partido e se vou 
de fato ser candidato à Presi-
dência” (ABr/AE)

de ação do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade)”.

Ainda “existe uma tributação 
grande” sobre os combustíveis, 
e o governo está começando a 
fazer uma avaliação sobre a ne-
cessidade, ou não, de “melhora 
na estrutura de impostos”, mas 
não há prazo para conclusão, 
acrescentou o ministro. Ques-
tionado sobre a oscilação no 
preço das ações da Petrobras 
depois da entrevista que deu 
ontem, Meirelles respondeu 
que foi uma reação “normal” do 
mercado, que busca “ganhar” e 

DEM ignora Previdência e se diz 
preparado para a Presidência

partir da eleição desse ano. O 
Democratas se sente preparado 
para apresentar um candidato 
a presidente da República que 
lidere a reconstrução desse 
novo Brasil”.

Outrora considerado de 
direita, o DEM se defi ne no 
manifesto como partido de 
“centro democrático”. A sigla 
afi rma que rejeita extremis-
mos, radicalismos, demagogia 
e populismo, “venham de onde 
vierem” (AE). 


