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BOLSAS
O Ibovespa: -0,25% Pontos: 
84.767,88 Máxima de +0,61% 
: 85.499 pontos Mínima de 
-0,92% : 84.197 pontos Volu-
me: 9,99 bilhões Variação em 
2018: 10,95% Variação no mês: 
-0,69% Dow Jones: -2,93% Pon-
tos: 23.957,89 Nasdaq: -2,43% 
Pontos: 7.166,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3078 Venda: R$ 3,3083 
Variação: +1,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: +1,36% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3027 Venda: R$ 
3,3033 Variação: +0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4570 Variação: 
+1,17% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.327,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,45% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 140,151 
Variação: +0,11%.

Cotação: R$ 3,3075 Variação: 
+0,98% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,2308  Venda: US$ 1,2309  
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0710 Venda: R$ 
4,0730 Variação: +0,99% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0530 Ven-
da: R$ 4,2500 Variação: +0,95%.

Futuro: -0,85% Pontos: 84.795 
Máxima (pontos): 85.945 Míni-
ma (pontos): 84.515. Global 40 
Cotação: 866,076 centavos de 
dólar Variação: -0,38%.

“O macaco 
melhorou ou foi 
o homem que 
piorou?” 
Carlos Heitor Cony (1926/2018)
Escritor brasileiro

da média da série histórica 
(47,9 pontos) e 6,7 pontos 
acima do registrado em março 
de 2017 (AI/CNI).

Os empresários da 
indústria seguem oti-
mistas em relação 

ao aumento do número de 
trabalhadores nos próximos 
seis meses, de acordo com 
a Sondagem Industrial, 
divulgada ontem (22) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice 
de expectativa do número 
de empregados atingiu 51,4 
pontos em março, pratica-
mente estável em relação a 
fevereiro, quando alcançou 
51,2 pontos. Pelo terceiro 
mês consecutivo, o índice es-
teve acima da linha divisória 
de 50 pontos, o que indica 
perspectiva de expansão do 

Expectativa da indústria 
de aumento do emprego 
é positiva pelo 3º mês

emprego industrial.
O emprego efetivo na in-

dústria também permaneceu 
estável em fevereiro. O índice 
de evolução do número de em-
pregados registrou 49,6 pontos 
em fevereiro, fi cando pratica-
mente sobre a linha divisória de 
50 pontos. Mesmo assim, é um 
dado positivo, pois é a segunda 
vez, desde outubro de 2013, 
que o indicador revela estabili-
dade em postos de trabalho. “A 
manutenção do emprego, após 
um longo período de recuo, já 
é um indício importante que a 
retomada da indústria está em 
curso”, afi rma o economista da 
CNI Marcelo Azevedo.

A indústria também está oti-

mista com relação à demanda, 
às exportações e às compras 
de matérias-primas. Em mar-
ço, o índice de expectativa de 
demanda atingiu 59 pontos, 
uma evolução em relação a 
fevereiro (58,3 pontos). O 
indicador de quantidade ex-
portada fi cou estável em 55,3 
pontos (eram 55,4 pontos no 
mês passado), semelhante ao 
índice de compras de matérias-
-primas, que alcançou 56,7 
pontos. “Todos os índices de 
expectativas mostram cresci-
mento moderado do otimismo 
para os próximos seis meses”, 
mostra o documento.

Além disso, a intenção de in-
vestimento encontra-se acima 

A manutenção do emprego, após um longo período de recuo, já é um indício

importante que a retomada da indústria está em curso.

da média da série histórica, 
apontando que os empresários 
estão propensos a investir. Esse 
indicador passou de 53,6 pon-

tos em fevereiro para 53,3 em 
março. Apesar da leve queda, 
a pesquisa destaca que o índice 
encontra-se 5,4 pontos acima 

O governo dos Estados 
Unidos anunciou ontem (22) 
que vai proteger uma lista de 
aliados, incluindo a Europa, 
Austrália, Coreia do Sul, Ar-
gentina e Brasil, das tarifas 
sobre o aço e alumínio que 
entrarão em vigor hoje (23). A 
informação foi confi rmada pelo 
representante comercial norte-
-americano, Robert Lighthizer, 
de acordo com a Bloomberg.

“O presidente Donald Trump 
decidiu suspender a imposição 
de taxas sobre esses países”, 
disse ele, durante Comitê de 
Finanças do Senado. “Nós 
temos dois países do NAFTA 
e sabemos quais são [Canadá 
e México]. Temos Europa, 
Austrália, Argentina, Brasil e, 
obviamente, a Coreia do Sul 
com quem estamos negocian-
do”, acrescentou Lighthizer. 

Ainda de acordo com a publi-
cação, não está claro se Trump 
vai oferecer isenção perma-
nente ou se será provisória, 
apenas enquanto ocorrem as 

Representante comercial norte-

americano, Robert Lighthizer.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, esta-
beleceu novas sanções e tarifas 
comerciais contra a China, em 
uma medida que chega a US$ 
60 bilhões por ano. O anúncio 
foi feito ontem (22), na Casa 
Branca. O governo dos EUA 
acusa Pequim de roubar “segre-
dos tecnológicos e comerciais”, 
privando a sociedade norte-
-americana de “bilhões de dó-
lares e acabando com milhares 
de postos de trabalho”.

As medidas atingirão impor-
tações de produtos chineses em 
cerca de uma centena de catego-
rias comerciais, além de impor 
restrições aos investimentos do 

país asiático nos Estados Unidos 
- a lista dos produtos afetados 
deve ser divulgada dentro de 
duas semanas. 

No entanto, Trump disse que 
tem um “respeito enorme” em 
relação ao presidente da China, 
Xi Jinping, e que vê o país como 
“um amigo”, mas ressaltou que 
o défi cit comercial norte-ame-
ricano com a nação asiática é 
“muito alto” - atualmente, esse 
valor chega a US$ 375 bilhões. 
As medidas anunciadas, assim 
como a sobretaxação do aço e 
do alumínio, podem defl agrar 
uma guerra comercial no mun-
do, já que a China prometeu 
reagir (ANSA).

Trump e Xi Jinping: a medida pode defl agrar uma guerra 

comercial no mundo.

O ministro-chefe da Se-
cretaria de Governo, Carlos 
Marun, disse ontem (22) que o 
montante de R$ 1 bilhão, que 
será destinado à intervenção 
federal no Rio de Janeiro, 
deverá ser liberado em breve. 
Ele acrescentou que, se houver 
necessidade de mais recursos, 
isso será analisado.

“Não sei se há de hoje para 
amanhã tempo sufi ciente para 
o cumprimento das formali-
dades, o importante é que a 
decisão já está tomada e isso 
atende às reivindicações pelo 
menos momentâneas. Se fu-
turamente mais necessidade 
houver, uma nova análise em 
relaçao às solicitações será 
realizada e, se necessário for, 
outros recursos empregados”, 
disse.

Marun acrescentou que o 
valor independe da aprovação 
do projeto que trata da redu-
ção das renúncias fi scais sobre 
folhas de pagamento e prevê o 
fi m da desoneração de deter-
minados setores da economia. 
O ministro Henrique Meirelles 
havia dito que os recursos 
poderiam vir dessa fonte. “A 
guerra ao banditismo e a luta 
contra a criminalidade é prio-
ridade. Os recursos não estão 
a nada condicionados a não ser 
ao tempo para [que se cupram] 

Ministro-chefe da Secretaria 

de Governo, Carlos Marun.

Síndrome de Down
O Plenário da Câmara dos Depu-

tados aprovou o regime de urgên-
cia para os projetos do deputado 
Odorico Monteiro (PSB-CE), que 
inclui as pessoas com síndrome 
de Down entre as benefi ciárias 
da isenção do IPI na compra de 
automóvel novo; e do deputado 
Mandetta (DEM-MS), que amplia a 
proporção de recursos do Fundeb 
destinados à educação especial.

Gilson Abreu/FIEP
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São José dos Campos - O 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, afi rmou ontem (22), 
que o Brasil pode chegar ao 
fi nal de 2018 com 94 milhões de 
pessoas trabalhando. O número 
seria atingido caso se confi rme 
a previsão de criar mais 2,5 
milhões de novos postos de 
trabalho. Hoje são 91,7 milhões 
de pessoas ocupadas, segundo 
a Pnad Contínua referente ao 
trimestre encerrado em janeiro.

Para o ministro, o crescimen-
to experimentado hoje pela 
economia brasileira “é resul-
tado das reformas que foram 
feitas”. “Os problemas maiores 
que impediam o crescimento 
agora estão sendo resolvidos 
gradualmente”, disse Meirelles. 
Ele participa de evento do Lide 
(Grupo de Líderes Empresa-

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Brasília - O presidente do 
BNDES, Paulo Rabello de 
Castro, confi rmou ontem (22), 
que deixará o comando da 
instituição até 7 de abril para 
ser candidato à Presidência da 
República. Este é o prazo fi nal 
estabelecido pela legislação 
eleitoral para que detentores de 
cargos públicos que disputarão 
o pleito de outubro deixem o 
governo.

“Estou decidido a disputar 
as eleições. O País aspira por 
cumpridores de missão. Acho, 
modestamente, que posso ser 
um”, afi rmou Rabello de Castro. 
A declaração marca a primeira 
vez que o executivo assumiu 
publicamente que deixará o 
cargo para disputar o Palácio 
do Planalto, embora a saída 
dele do comando do banco já 
fosse esperada no meio político.

As articulações para substi-
tuição de Rabello já começaram 
desde fevereiro. O líder do go-
verno no Senado, Romero Jucá 
(MDB-RR), quer indicar o atual 
ministro do Planejamento, Dyo-
go Oliveira, para a presidência 
do BNDES. Caso consiga, Jucá 
considera o atual secretário-
-executivo do Planejamento, 
Esteves Colnago Júnior, como 
“substituto automático” de 
Dyogo.

Presidente do BNDES,

Paulo Rabello de Castro.

Ovos de Páscoa 
com maconha

Porto Alegre - Quatro pes-
soas foram presas em fragrante 
ontem (22), por estarem envol-
vidas na produção e na venda 
de ovos de chocolate com ma-
conha adicionada ao produto. 
As prisões foram pela manhã 
em uma residência de Gravataí, 
na Grande Porto Alegre. 

No local, policiais apreende-
ram 16 caixas de ovos de Páscoa, 
tamanho grande, preparados à 
base de maconha. Os produtos 
estavam prontos para serem dis-
tribuídos para outras regiões do 
Estado. Para a clientela, consi-
derada VIP, cigarros de maconha 
já preparados para o consumo 
eram entregues junto com o ovo 
de Páscoa como uma espécie 
de brinde. O recheio de “trufa”, 
por exemplo, era composto com 
manteiga de maconha, leite con-
densado e uma pequena dose de 
absinto (bebida destilada) (AE).
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Meirelles: 94 milhões de pessoas 
trabalhando no fi m de 2018

gerou recursos para as em-
presas investirem e também 
para o consumo da famílias”, 
afirmou. “E o investimento 
cresce de forma mais rápida 
que o consumo, que o PIB, 
reagiu principalmente no fi m 
de 2017”, declarou.

Meirelles afi rmou que o pro-
jeto de simplifi cação tributária 
está praticamente pronto e que 
“proximamente” vai enviá-lo 
para a Casa Civil. “Esperamos 
que possa ser encaminhado 
para o Congresso e que possa 
ser aprovado este ano”, disse. 
O ministro afi rmou também que 
espera que o próximo presidente 
da República, seja ele quem for, 
não volte atrás com as reformas 
já aprovadas no governo Temer, 
como o teto dos gastos, a traba-
lhista e a do ensino médio (AE).

riais), em São José dos Campos, 
interior de São Paulo.

Meirelles ressaltou também 
que, enquanto o governo re-
duz os seus gastos, o consumo 
privado tem crescido. “No 
momento em que controlamos 
as despesas do governo, isso 

Trump impõe US$ 60 bilhões 
em novas tarifas à China

EUA isentará Brasil e Europa 
de taxa sobre aço e alumínio

negociações para uma solu-
ção. A medida foi anunciada 
por Trump no início do mês e 
impõe uma tarifa de 25% sobre 
o aço importado e 10% sobre 
o alumínio.  

Na quarta-feira (21), o presi-
dente Temer anunciou que os 
EUA iriam retirar a sobretaxa. 
No entanto, não havia nenhuma 
confi rmação ofi cial do governo 
norte-americano (ANSA).

Recursos para intervenção 
no Rio de Janeiro serão 
liberados ‘em breve’

as formalidades”, disse.
O valor ainda não atinge o 

total divulgado pelo interven-
tor federal, general Walter 
Braga Netto, ao dizer que a 
intervenção precisa de R$ 3,1 
bilhões para cobrir dívidas 
com fornecedores e botar os 
salários em dia na área de 
segurança pública. A conta foi 
apresentada por Braga Netto 
em reunião com deputados 
federais do Rio. O interventor 
apresentou a necessidade de 
obter R$ 1,5 bilhão para as 
ações necessárias para este ano 
e R$ 1,6 bilhão para passivos já 
existentes na segurança públi-
ca do estado (ABr).

Rabello confi rma que 
deixará BNDES para 

disputar eleição

Mesmo antes do anúncio 
ofi cial, Rabello já vinha in-
tensifi cando os preparativos 
para viabilizar sua candidatura 
à Presidência. Intensificou 
viagens pelo País, “profi ssio-
nalizou” seu perfi l no Twitter, 
iniciado em julho de 2017. As 
fotos postadas por ele em even-
tos ofi ciais aparecem com uma 
logomarca “Paulo Rabello”. Em 
uma das imagens, aparece ao 
lado de uma artesã em Teresina. 
“Momento de carinho e alegria 
com dona Raimundinha, líder 
da comunidade de artesãos de 
Teresina”, escreveu (AE).


