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BOLSAS
O Ibovespa: +0,84% Pontos: 
85.087,86 Máxima de +1,39% 
: 85.553 pontos Mínima de 
-0,02% : 84.357 pontos Volu-
me: 7,53 bilhões Variação em 
2018: 11,37% Variação no mês: 
-0,31% Dow Jones: +2,84% Pon-
tos: 24.202,60 Nasdaq: +3,26% 
Pontos: 7.220,54 Ibovespa 

CÂMBIO
 Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3088 Venda: R$ 3,3093 
Variação: -0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: -0,38% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3028 Venda: R$ 
3,3034 Variação: -0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4500 Variação: 
-0,38% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.355,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 144,000 
Variação: -0,69%.

Cotação: R$ 3,3075 Variação: 
-0,17% - Euro (17h39)  Compra: 
US$ 1,2451   Venda: US$ 1,2451 
Variação: +0,8% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1170 Venda: R$ 
4,1190 Variação: +0,51% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0700 Ven-
da: R$ 4,2900 Variação: +0,3%.

Futuro: +0,62% Pontos: 85.530 
Máxima (pontos): 85.935 Míni-
ma (pontos): 84.610. Global 40 
Cotação: 862,422 centavos de 
dólar Variação: -0,33%.

“Como as plantas, 
a amizade não 
deve ser muito nem 
pouco regada”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1897)
Poeta brasileiro

zero a 100 pontos e, quando 
estão abaixo de 50 pontos, 
mostram queda da atividade 
e do emprego. A Sondagem 
Indústria da Construção foi 
feita entre 1º e 13 de março 
com 599 empresas (AE).

Os empresários da 
indústria da cons-
trução apostam na 

recuperação do setor nos 
próximos seis meses, se-
gundo aponta a Sondagem 
Indústria da Construção, 
divulgada ontem (26), pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Segundo 
a pesquisa, o índice de 
confiança dos empresá-
rios da construção (Icei-
-Construção) subiu para 
57 pontos em março, ante 
56,3 pontos de fevereiro. 
Entre os componentes do 
Icei-Construção, o Indica-
dor de percepção sobre as 
condições atuais ficou em 
50,3 pontos, acima da linha 
divisória dos 50 pontos. 

Empresários da construção 
apostam na recuperação 
nos próximos meses

Segundo a Sondagem, isso 
mostra que os negócios pa-
raram de piorar. 

O indicador de expectativa 
aumentou 0,7 ponto em re-
lação a fevereiro, atingindo 
60,5 pontos, ‘mostrando que 
os empresários estão otimis-
tas com o desempenho do se-
tor nos próximos seis meses’. 
“A retomada da economia e a 
queda da taxa básica de juros 
são essenciais para a recupe-
ração do setor e contribuem 
para as perspectivas positi-
vas dos empresários”, diz a 
economista da CNI, Flávia 
Ferraz. A pesquisa também 
aponta que os empresários 
apostam no aumento do nível 
de atividade, na contratação 
de novos empreendimentos e 

serviços, no crescimento das 
compras de matérias-primas 
e insumo e do número de 
empregados nos próximos 
seis meses. 

Todos esses indicadores 
fi caram acima dos 50 pontos 
em março. Já com relação a 
investimentos, por outro lado, 
os empresários continuam 
pouco dispostos a investir. 
O indicador de intenção de 
investimento caiu 1 ponto em 
relação a fevereiro e fi cou em 
31,1 pontos em março. Esse in-
dicador também varia de zero 
a 100 pontos e quanto menor o 
indicador, menor é a propen-
são para o investimento. 

Segundo o documento da 
CNI, uma das causas para a 
baixa intenção de investir é a 

Os negócios pararam de piorar, mostrando que os empresários estão otimistas

com o desempenho do setor nos próximos seis meses.

elevada ociosidade do setor. 
O nível de utilização da capa-
cidade instalada na indústria 
da construção fi cou em 57% 
em fevereiro, ante 60% em 
janeiro. Ainda de acordo com 
a pesquisa, a atividade e o 

emprego na construção conti-
nuaram caindo em fevereiro. O 
indicador de nível de atividade 
fi cou em 46,2 pontos e o de 
número de empregos chegou 
a 44,1 pontos. Nesse caso, os 
índices também variam de 

A Oitava Turma do TRF4 
decidiu ontem (26), em Porto 
Alegre, por 3 votos a 0, rejeitar 
o embargo de declaração do 
ex-presidente Lula, seu último 
recurso na segunda instância 
da Justiça Federal. O julgamen-
to foi rápido, pois não houve 
sustentação oral de defesa ou 
acusação, apenas breves votos 
dos desembargadores João 
Pedro Gebran Neto, relator da 
Lava Jato no TRF4, Leandro 
Paulsen e Victor Laus.

Com o recurso, a defesa pre-
tendia reverter a condenação, 
mesmo que o embargo de de-
claração não preveja mudança 
de um julgamento, apenas 
esclarecimentos sobre seu re-
sultado. Logo após a publicação 
da decisão, em um prazo de até 
10 dias, a rejeição do embargo 
deve ser comunicada ao juiz 
Sérgio Moro, responsável pela 
Lava Jato na primeira instância 
e que condenou Lula.

Em tese, a defesa de Lula 
ainda pode apresentar um novo 
embargo no TRF4, mas os de-
sembargadores, nesses casos, 

TRF4 rejeitou o embargo

de declaração do

ex-presidente Lula.

Resultados do P-Fies
O MEC divulgou ontem (26) o 

resultado da pré-seleção do P-Fies, 
uma das modalidades do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
Os estudantes já podem consul-
tar o status do pedido na página 
(http://fi esselecao.mec.gov.br/). O 
P-Fies é destinado a candidatos 
com renda mensal de até cinco 
salários mínimos por pessoa da 
família. São oferecidas 75 mil vagas 
na modalidade.

O Banco Central (BC) quer 
incentivar o maior uso do cartão 
de débito, afi rmou ontem (26), 
o diretor de Política Monetária, 
Reinaldo Le Grazie, ao anunciar 
medidas para tentar baratear os 
custos de uso das maquininhas 
pelos lojistas. O BC criou uma 
limitação para a chamada tarifa 
de intercâmbio, que é paga pelo 
credenciador (empresas que 
disponibilizam as máquinas de pa-
gamento) ao emissor do cartão de 
débito (bancos e cooperativas). 

A partir de 1º de outubro de 
2018, essa tarifa será limitada 
a 0,50% do valor da compra no 
débito, em média. E a tarifa má-
xima foi fi xada em 0,80% do valor 
da transação. A medida poderá 
benefi ciar os consumidores ao 
reduzir custos para o comércio. 
Atualmente, os lojistas pagam 
um percentual de cada venda às 
instituições fi nanceiras que fi cam 
com uma parte e repassam outra 
parte para as credenciadoras. 

Segundo o BC, a taxa de inter-
câmbio dos cartões de débito é 
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Brasília - O presidente Michel 
Temer sancionou, sem nenhum 
veto, a lei que regulamenta 
os aplicativos de transporte 
privado de passageiros, como 
Uber, Cabify e 99. O texto da 
nova lei deve ser publicado no 
Diário Ofi cial da União (DOU) 
de hoje (27). A lei é resultado de 
projeto aprovado na Câmara no 
fi m de fevereiro e é considerada 
uma vitória para as empresas 
que administram os aplicativos 
e uma derrota para taxistas.

O texto original do projeto, 
aprovado em abril do ano passado 
na Câmara, era visto como favorá-
vel aos taxistas. Há quatro meses, 
no entanto, o Senado aprovou 
uma versão com mudanças que 
favorecem as empresas dos 
aplicativos. A obrigatoriedade 
do uso de placas vermelhas, a 
imposição de que somente o 
dono do veículo poderia dirigi-
-lo e a restrição de circulação 
apenas na cidade onde o carro 
é registrado foram derrubadas 
pelos senadores, decisão que foi 
mantida pela Câmara.

Os deputados também con-
cordaram que o motorista 
dos aplicativos não precisará 

Indústria de 
eletrônicos abriu 
4,1 mil vagas 

São Paulo - O emprego na 
indústria nacional de eletro-
eletrônicos vem dando sinais 
de recuperação, ainda que 
longe de recuperar todas as 
vagas fechadas durante a crise. 
Segundo balanço da Abinee, 
entidade que representa o se-
tor, 4,1 mil postos de trabalho 
foram criados nas fábricas de 
produtos elétricos e eletrônicos 
nos dois primeiros meses deste 
ano, 50% a mais do que as 2,7 
mil vagas abertas no primeiro 
bimestre do ano passado.

Para o presidente da Abinee, 
Humberto Barbato, o dado re-
fl ete a recuperação gradual na 
atividade do setor e a tendência 
ao restante do ano é positiva. 
Nos últimos 12 meses, a in-
dústria eletroeletrônica abriu 
2,8 mil vagas, o que levou a 
ocupação total no setor para 
238,3 mil trabalhadores no 
fi m de fevereiro. O número, 
contudo, ainda está bem abaixo 
de dezembro de 2014, quando 
essa indústria empregava 294 
mil pessoas (AE).

TRF4 nega recurso de Lula contra 
a condenação em 2ª instância

dimento estabelecido em 2016 
pelo STF, que, em três ocasiões 
naquele ano, assentou que con-
denados em segunda instância 
podem começar de imediato 
a cumprirem suas penas. O 
plenário do STF, entretanto, 
emitiu na semana passada um 
salvo-conduto que garante a 
liberdade de Lula ao menos 
até o dia 4 de abril, quando 
está marcado o julgamento de 
um habeas corpus preventivo 
do ex-presidente, com o qual 
ele pretende não ser preso 
enquanto recorre a instâncias 
superiores, como o STJ. 

Pela Lei da Ficha Limpa, 
sancionada pelo próprio Lula 
em 2010, aquele que for con-
denado por órgão colegiado, 
como é o caso do TRF4, por 
determinados crimes, entre 
eles, o de lavagem de dinheiro, 
fi ca sujeito à inelegibilidade por 
oito anos, a contar da data da 
publicação do acórdão. Fica a 
cargo do TSE decidir a respeito 
da aplicação da lei no momento 
em que for solicitado o registro 
de candidatura (ABr).

costumam considerar esse tipo 
de recurso como protelatório. 
No acórdão (sentença do cole-
giado) em que confi rmou a con-
denação de Lula e aumentou sua 
pena de 9 anos e 6 meses para 12 
anos e 1 mês de prisão, a Oitava 
Turma do TRF4 determinou 
também que, após o julgamento 
do embargo, Moro fosse notifi -
cado para que pudesse ordenar 
a execução provisória de pena 
pelo ex-presidente.

A determinação citou enten-

Temer sanciona, sem vetos, 
lei que regulamenta Uber

solicitar autorização específi ca 
das prefeituras para trabalhar. 
Além disso, pelo projeto apro-
vado e agora sancionado, o 
veículo utilizado no serviço terá 
de atender aos requisitos de 
idade máxima e as característi-
cas exigidas pela autoridade de 
trânsito e pelo poder municipal. 
Será exigido ainda contratação 
de seguro de acidentes pessoais 
para os passageiros e o moto-
rista terá de apresentar certi-
dão negativa de antecedentes 
criminais para poder trabalhar 
no sistema (AE).

Presidente Michel Temer
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BC quer incentivar uso 
de cartão de débito

de 0,82%, na média, e a máxima 
chega a 1,12%, por transação. 
Com a limitação dessa taxa, 
haverá redução na taxa de 
desconto, que inclui todos os 
valores cobrados pelo uso do 
cartão de débito por bandeiras, 
credenciadoras e instituições 
fi nanceiras. Essa taxa está em 
1,45%, segundo o diretor.

Le Grazie afirmou que a 
Febraban deve apresentar em 
abril “um novo modelo de negó-
cios” para esse tipo de crédito. 
O diretor, que não deu detalhes 
da medida, disse apenas que as 
mudanças não dependem de 
regulação do BC (ABr).

São Paulo - As muitas con-
trovérsias que vêm surgindo 
com aplicação da reforma 
trabalhista têm levado juízes 
de segunda instância cassa-
rem decisões confi rmadas na 
Justiça Trabalhista de primeira 
instância por todo País. Exem-
plo disso aconteceu na última 
quinta-feira (22), quando os 
desembargadores do TRT-3, 
em Minas Gerais, suspenderam 
a obrigatoriedade do Grupo 
Bauminas Mineração de des-
contar de seus funcionários 
um dia de trabalho em março a 
título de contribuição sindical.

Os desembargadores do TRT-3 
julgaram procedente mandado de 
segurança, com pedido liminar 
de urgência, impetrado naquela 
vara pela advogada trabalhista 
Cláudia Securato, contra decisão 
do juiz Luiz Olympio Brandão 
Vidal, da Vara do Trabalho de 
Cataguazes (MG), que declarou 
inconstitucional a facultatividade 
da contribuição sindical, estabe-
lecida pela reforma trabalhista. 

A sentença do juiz na primei-
ra instância atendeu a pleito do 

A decisão do TRT-3 abre um 

grande precedente para que 

outra empresas recorram 

também.
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TRT derruba cobrança 
de imposto sindical

Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Prospecção. 

Os desembargadores do TRT-
3 entenderam que a decisão 
do juiz na primeira instância 
“mostrou-se como clara violação 
ao direito líquido e certo da 
Empresa”, visto que, contraria-
mente ao que fora fundamen-
tado pelo Magistrado, não há 
qualquer impedimento jurídico 
referente à aplicação da Lei 
13.467/2017 no que diz respeito 
à necessidade de autorização 
prévia e expressa do empregado 
para a efetivação dos descontos 
relativos à contribuição sindical 
em seus holerites (AE).

Francisco Beltrão (PR) - A 
equipe de segurança do ex-presi-
dente Lula agrediu o repórter do 
jornal O Globo na tarde de ontem 
(26), em Francisco Beltrão, onde 
o petista esteve para caravana. O 
repórter fi lmava a abordagem de 
dois homens ligados à caravana 
petista a um carro de manifestan-
tes, quando um dos seguranças o 
abordou agredindo com um soco 
no rosto. Dois homens do Exér-
cito que fazem a escolta pessoal 
do ex-presidente intervieram e 
afastaram o agressor, que não foi 
identifi cado. 

O ataque ao repórter ocorreu 
no acesso ao aeroporto, onde o 
ex-presidente havia acabado de 
embarcar rumo a Foz do Iguaçu. 
Desde que chegou na cidade, a 
caravana de Lula é alvo de mani-
festações. Grupos bloquearam 
a passagem da caravana que o 
petista faz pela região Sul em 
Francisco Beltrão. Lula, porém, 
conseguiu driblar o bloqueio em 
um carro particular enquanto 
os manifestantes se concentra-
vam nos ônibus que integram 
a caravana.

D
av

i M
ag

al
hã

es
/F

ut
ur

a 
Pr

es
s

Segurança do ex-presidente 
Lula agride repórter

Um pouco antes da agressão 
ao repórter, o mesmo seguran-
ça abordou um carro de um 
dos manifestantes e retirou o 
motorista do veículo agressiva-
mente com tapas e empurrões. 
No veículo, foram encontrados 
quatro pneus e uma garrafa 
de querosene. A passagem do 
ex-presidente pelo sul do País 
tem sido marcada por mani-
festações, às vezes violentas, e 
tentativas de bloqueio à comi-
tiva petista. Em Passo Fundo 
(RS), na última sexta-feira, 
manifestantes conseguiram 
impedir a entrada de Lula na 
cidade (AE).


