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BOLSAS
O Ibovespa: +1,78% Pontos: 
85.365,56 Máxima de +2,19% : 
85.708 pontos Mínima estável: 
83.874 pontos Volume: 10,86 
bilhões Variação em 2018: 
11,73% Variação no mês: 0,01% 
Dow Jones: +1,07% Pontos: 
24.103,11 Nasdaq: +1,64% 
Pontos: 7.063,45 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3028 Venda: R$ 3,3033 
Variação: -0,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: -0,95% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3232 Venda: R$ 
3,3238 Variação: -0,43% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2800 
Venda: R$ 3,4430 Variação: 
-0,98% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% 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$ 1.322,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,450 
Variação: -1,43%.

Cotação: R$ 3,3240 Variação: 
+0,09% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,23  Venda: US$ 1,2301  
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0620 Venda: R$ 
4,0640 Variação: -0,78% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0470 Ven-
da: R$ 4,2370 Variação: -0,94%.

turo: +1,91% Pontos: 85.705 
Máxima (pontos): 86.040 Míni-
ma (pontos): 84.320. Global 40 
Cotação: 836,232 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

“Com vinte anos 
todos têm o rosto que 
Deus lhes deu; com 
quarenta, o rosto que 
lhes deu a vida; e com 
setenta, o rosto que 
merecem”.
Albert Schweitzer (1875/1965)
Nobel da Paz, 1952

a mudanças regulatórias e ao 
diálogo com o setor. “Desde 
a Rodada 1, esta foi a rodada 
de maior sucesso, e entendo 
isso como uma resposta da 
indústria internacional e da 
nossa Petrobras” (ABr/AE).

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, comemorou 
o resultado da 15ª Rodada 
de Licitação de blocos para 
exploração e produção de pe-
tróleo em bacias sedimenta-
res brasileiras. Oddone disse 
que a rodada foi espetacular, 
pela diversidade geográfi ca 
dos blocos arrematados e pelo 
interesse do mercado na Bacia 
de Campos.

“Mostra o potencial que 
temos no Brasil para atrair 
investimento e gerar arreca-
dação e riqueza quando faze-

Com bônus de R$ 8,014 bilhões, 
leilão de petróleo foi considerado 
um sucesso pela ANP

mos as coisas certas”, afi rmou 
Oddone. “A grande notícia do 
ponto de vista de interesse das 
companhias é a diversidade 
de operadores e o interesse 
pela Bacia de Campos”. A re-
tomada dos investimentos na 
Bacia de Campos começou na 
14ª Rodada e é uma “notícia 
extraordinária” para o estado 
do Rio de Janeiro.

Ele defendeu a possibilidade 
de ofertar permanentemente 
blocos que estejam localizados 
no polígono do pré-sal e já te-
nham sido ofertados em leilão. 
Atualmente, esses blocos não 
podem ser disponibilizados em 
oferta permanente, e a mudan-

ça necessitaria de aprovação do 
Conselho Nacional de Política 
Energética. Para Oddone, essa 
possibilidade aceleraria a reto-
mada na Bacia de Campos, que 
era considerada uma área em 
declínio.

“Uma das grandes conclu-
sões desse leilão é o interesse 
das principais companhias do 
mundo para a exploração da 
Bacia de Campos e traz para 
o Rio de Janeiro um protago-
nismo que o estado já teve e 
que esperamos que recupere”. 
O leilão dos blocos marítimos 
rendeu R$ 8,014 bilhões em 
bônus de assinatura e teve 47% 
dos blocos arrematados. As 

A rodada foi espetacular pela diversidade geográfi ca dos blocos arrematados

e pelo interesse do mercado na Bacia de Campos.

empresas estrangeiras tiveram 
forte presença na 15ª Rodada, 
que atraiu algumas gigantes 
como a ExxonMobil, a Shell, a 
Repsol e a Statoil.

O secretário do Ministério de 
Minas e Energia, Márcio Félix, 

considerou o leilão o melhor 
entre todos os realizados pela 
ANP. Admitiu que sua expec-
tativa estava reduzida depois 
da retirada de dois blocos do 
leilão, por decisão do TCU, e 
atribuiu o resultado do certame 

O Banco Central (BC) mante-
ve a previsão do crescimento da 
economia este ano. A projeção 
para a expansão do PIB segue 
em 2,6%, de acordo com o Re-
latório de Infl ação, divulgado na 
quinta-feira (29), em Brasília. 
A estimativa para a produção 
da agropecuária é de recuo de 
0,3% no ano, ante estimativa de 
contração de 0,4%, divulgada 
em dezembro, após crescimen-
to de 13% em 2017 – resultado 
recorde. A projeção para o 
desempenho da indústria foi 
elevada de 2,9% para 3,1%.

Para os investimentos, a pre-
visão subiu de 3% para 4,1%. 
Segundo o BC, a melhora na 
projeção para os investimentos 
está “associada à trajetória fa-
vorável nos índices de confi an-
ça dos empresários, à redução 
do endividamento das empre-
sas no sistema fi nanceiro e aos 
efeitos do ciclo de fl exibilização 
na política monetária [redução 
da taxa básica de juros, a Selic, 
o que estimula a economia]”.

A previsão para o cresci-
mento do consumo do governo 
fi cou em 0,5%, ante projeção de 
1% em dezembro. A projeção 
para o consumo das famílias foi 
mantida em 3%, “em linha com 
expectativa de evolução favorá-
vel da massa salarial ampliada e 
do crédito à pessoa física”. As 

Projeção para o desempenho 

da indústria subiu de 2,9% 

para 3,1%.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
que as prisões feitas na Opera-
ção Skala, da Polícia Federal, 
não enfraquecem o governo e 
defendeu o Decreto dos Portos. 
Questionado se as prisões de 
pessoas ligadas ao presidente 
Temer enfraquecem o governo, 
Marun negou e reafi rmou a 
certeza de que o presidente não 
tem relação com concessão de 
nenhum benefício à Rodrimar, 
empresa investigada por supos-
to favorecimento pelo decreto.

“A prisão de dois amigos do 
presidente é uma situação em 
relação a qual nós ainda não 
temos um conhecimento espe-
cífi co dos motivos que levaram 
a ela”, disse. E completou: 
“Quero antes de mais nada ter 
conhecimento dos motivos 
[das prisões] e tenho a certeza 
de que se isso não for tratado 
com parcialidade, com sensa-
cionalismo, não enfraquece o 
governo porque o presidente 
Temer nada tem a ver com 
isso. O decreto não benefi cia 
a Rodrimar”, disse o ministro.

Entre os presos temporários 
estão o advogado José Yunes, 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

TJLP cai para 6,60% 
A Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP) para o segundo trimestre 
de 2018 será de 6,60% ao ano, 
informou o BC. A taxa atual é 
6,75% ao ano. A TJLP, por deter-
minação legal, não pode mais ser 
utilizada em novos contratos de 
fi nanciamento, valendo apenas 
para as operações já contratadas. 
Para substituir a taxa, foi criada 
no ano passado a Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TLP).

Ao inaugurar na última 
quinta-feira (29), o novo ae-
roporto da cidade de Vitória, 
o presidente Temer disse que 
ao assumir o governo resolveu 
dar andamento a obras que 
estavam paralisadas, apesar da 
recessão econômica que o país 
enfrentava. “E, sem embargo 
da recessão, conseguimos 
caminhar por duas vertentes, 
uma que era retomar as obras 
e levarmos adiante e recupe-
rar a economia do país”, disse 
citando a retomada da obra do 
aeroporto de Vitória que fi cou 
paralisada durante anos.

Temer citou que os resultados 
positivos da economia como a 
queda da infl ação e a geração 
de  empregos têm repercussão 
para as pessoas que vivem em 
situação de maior vulnerabilida-
de. “Isso dá estabilidade para o 
país. O salário passa a ter mais 
valor, o alimento não cresce de 
preço, então, as pessoas passam 

Temer na cerimônia de 

inauguração do novo 

aeroporto de Vitória, no 

Espírito Santo.

Geórgia expulsa 
diplomata da Rússia

Moscou - A ex-república 
soviética da Geórgia informou 
que expulsará um diplomata 
russo, em solidariedade ao 
Reino Unido. A decisão está 
relacionada ao envenenamento 
de um ex-espião russo e da fi lha 
dele na Inglaterra, um caso em 
que, segundo o governo britâni-
co, há envolvimento do governo 
do presidente Vladimir Putin.

O anúncio é feito após a ex-
pulsão de mais de 150 diploma-
tas russos por países da União 
Europeia, dos Estados Unidos, 
da Otan e de outras nações, em 
resposta ao episódio de 4 de 
março contra o ex-espião Ser-
gei Skripal e sua fi lha. A Geórgia 
rompeu laços diplomáticos 
com a Rússia, após uma breve 
guerra na república separatista 
da Ossétia do Sul. Diplomatas 
russos, porém, têm operado 
a partir da sessão especial de 
interesses da embaixada russa 
na capital georgiana, Tbilisi, 
desde 2009 (AE).
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A Agência Nacional de Cine-
ma (Ancine) anunciou que o 
edital do Concurso Produção 
para Cinema 2018 passará a 
incluir cotas para diretores ne-
gros e indígenas e também para 
cineastas mulheres. A decisão 
foi tomada pelo comitê gestor 
do Fundo Setorial do Audiovi-
sual, após ouvir as demandas 
de entidades e associações do 
setor e levando em considera-
ção um amplo diagnóstico feito 
sobre gênero e raça na produ-
ção cinematográfi ca brasileira.

O Concurso Produção para 
Cinema 2018 prevê a destina-
ção de R$100 milhões a projetos 
de longas-metragens indepen-
dentes de fi cção, documentário 
ou animação. Pelo menos 35% 
desse total deverá ser desti-
nado a propostas que tenham 
diretoras mulheres, incluindo 
mulheres transexuais e traves-
tis. Além disso, no mínimo 10% 
do montante será reservado a 
projetos com diretores negros 
e indígenas.

Os R$100 milhões são pro-
venientes do Fundo Setorial 
de Audiovisual, gerido por 
representantes da Ancine, do 

A cota atende demandas de 

entidades e associações

do setor.

Brasília e São Paulo - O mi-
nistro Luís Roberto Barroso 
apontou a possibilidade de 
estar em andamento, desde 
há mais de 20 anos até hoje 
em dia, um esquema de con-
cessão de benefícios públicos 
no setor dos portos em troca 
de recursos privados para fi ns 
pessoais e eleitorais. Essa é 
uma das principais justifi ca-
tivas para a Operação Skala, 
realizada na quinta-feira (29), 
apontadas pelo ministro relator 
do inquérito que investiga o 
“Decreto dos Portos”, assinado 
por Michel Temer em 2017. 

Essa avaliação vem de infor-
mações que faziam parte de um 
inquérito já arquivado pelo STF, 
que foi resgatado para a investi-
gação atual. O ministro apontou 
que, de acordo com o que foi 
apurado até agora, há “indícios 
que demonstram a possibili-
dade de se estar diante de um 
esquema contínuo de concessão 
de benefícios públicos em troca 
de recursos privados, para fi ns 
pessoais e eleitorais, que per-
sistiria por mais de vinte anos 
no setor de portos, vindo até os 
dias ele hoje”.

O ministro diz que “esta per-
cepção decorre, dentre outros 
elementos de prova, da análise 
do que foi colhido nos autos do 
Inquérito 3105, do STF” - in-

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.
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Temer: queda da infl ação e geração 
de empregos dão estabilidade ao país

e terá capacidade para movi-
mentar 8,4 milhões de passa-
geiros por ano. Atualmente, 
a capacidade operacional do 
atual terminal é 3,5 milhões 
de passageiros por ano. O 
complexo inclui o terminal de 
passageiros com 29,5 mil m², 
pista de pouso e decolagem 
com 2.058 metros de extensão, 
além das pistas de taxiamento 
de aeronaves. O número de 
pontos comerciais no aeroporto 
foram ampliados de 35 para 71 
e as vagas no estacionamento 
passaram de 592 para 1,7 mil. 
O novo aeroporto também terá 
mais balcões para check-in que 
serão 31 ante os 25 anteriores.

As obras do aeroporto foram 
iniciadas em 2005 e paralisadas, 
sendo retomadas em 2015 
após novo processo licitatório. 
Temer disse que a Presidência 
é um trabalho “difi cílimo” e 
sujeito a “bombardeios” cons-
tantes (ABr).

a ter um padrão de vida muito 
melhor. Essa é a razão pela 
qual derrubar a infl ação e os 
juros foi algo importante para 
o país”, disse.

O novo Aeroporto Eurico de 
Aguiar Salles recebeu investi-
mentos de R$ 559,4 milhões 

Marun: prisões da PF não 
enfraquecem governo Temer

ex-assessor do presidente 
Temer; o ex-ministro da Agri-
cultura e ex-presidente da 
estatal Codesp, Wagner Rossi; o 
presidente do Grupo Rodrimar, 
Antônio Celso Grecco. A polí-
cia apura as suspeitas de que 
agentes públicos favoreceram 
empresas do setor portuário 
com a publicação de um de-
creto assinado pelo presidente 
Temer em maio do ano passado, 
o chamado Decreto dos Portos.

Marun disse ainda que a “ab-
soluta inocência” do presidente 
Temer será esclarecida (ABr).

Possível 'esquema' de mais 
de 20 anos nos portos

quérito que investigava Temer 
e havia sido arquivado pelo STF 
por decisão do relator Marco 
Aurélio Mello. As informações 
desse inquérito arquivado fo-
ram resgatadas e trazidas para 
a investigação atual.

Sobre o Decreto dos Portos, 
em si, que é o motivo da inves-
tigação, Barroso apontou que 
as medidas de prisão e buscas 
e apreensão têm por objetivo 
esclarecer pontos centrais da 
investigação da qual é relator, 
“notadamente quanto à natu-
reza, nexo de subordinação 
existente, entre os envolvidos 
e, principalmente, se os inves-
tigados receberam vantagens 
indevidas” (AE).

BC mantém projeção de 
crescimento do PIB em 2,6%

exportações e as importações 
de bens e serviços devem variar 
4,9% e 6,8% em 2018, diante de 
projeções respectivas de 4% e 
6% do Relatório de Infl ação de 
dezembro.

“A elevação na projeção 
para as exportações refl ete 
o desempenho positivo nos 
primeiros meses do ano, em 
certa medida explicado por 
exportação de plataforma de 
petróleo, e as perspectivas mais 
favoráveis de vendas externas 
de produtos primários”, diz o 
relatório do Banco Central. Já 
o aumento das importações de-
corre da melhora nas projeções 
de crescimento da indústria e 
dos investimentos (ABr).

Cotas de gênero e raça 
para produção de fi lmes

Ministério da Cultura, de agen-
tes fi nanceiros credenciados e 
da indústria audiovisual. 

Segundo a Ancine, uma pes-
quisa detectou que 75,4% dos 
fi lmes lançados em 2016 foram 
dirigidos por homens brancos. 
Daí a necessidade de se criar 
medidas voltadas para am-
pliar a representatividade de 
mulheres, negros e indígenas 
no setor. A defesa de medidas 
específicas para o financia-
mento de fi lmes dirigidos por 
mulheres, negros e indígenas é 
uma bandeira que vem sendo 
levantada nos últimos anos por 
atuantes no setor (ABr).


