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BOLSAS
O Ibovespa: +1,01% Pontos: 
85.209,66 Máxima de +2,12% 
: 86.148 pontos Mínima de 
+0,02% : 84.374 pontos Volu-
me: 13,25 bilhões Variação em 
2018: 11,53% Variação no mês: 
-0,18% Dow Jones: +0,99% Pon-
tos: 24.505,22 Nasdaq: +0,49% 
Pontos: 7.076,55 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3400 Venda: R$ 3,3405 
Variação: +0,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51 
Variação: +0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3190 Venda: R$ 
3,3196 Variação: -1,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2900 
Venda: R$ 3,4800 Variação: 
estável - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,38% 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$ 1.328,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,87% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,500 
Variação: -1,25%.

Cotação: R$ 3,3460 Variação: 
+0,31% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,2238  Venda: US$ 1,2239  
Variação: -0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0860 Venda: R$ 
4,0880 Variação: -0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0400 Ven-
da: R$ 4,2530 Variação: -0,4%.

Futuro: +0,46% Pontos: 85.390 
Máxima (pontos): 86.620 Míni-
ma (pontos): 85.170. Global 40 
Cotação: 832,509 centavos de 
dólar Variação: -0,72%.

“O pior não é 
morrer de fome 
num deserto: é não 
ter o que comer na 
Terra Prometida”.
José Lins do Rego (1901/1957)
Escritor brasileiro

quase 55% das importações 
de Pequim. Os americanos 
exportaram 33 milhões de 
toneladas, 34% do mercado 
chinês e o menor volume 
desde 2006 (AE).

O ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, 
disse que ainda não 

há um cálculo do efeito 
que a taxação da China aos 
produtos norte-americanos 
pode ter para o Brasil, mas 
é importante destacar que o 
Brasil é “amigo” do país asiá-
tico. “Em termos de valores 
ainda não temos um cálculo”, 
afi rmou, após participar de 
cerimônia de Erradicação 
Plena da Aftosa no Brasil 
e do Lançamento do Selo 
Brasil Livre de Aftosa. 

Governo ainda não tem 
um cálculo do efeito das 
taxações da China X EUA

“O Brasil é um país confi ável 
para o fornecimento de alimen-
tos para a China. Não temos 
disputas comerciais”, comple-
tou. A guerra comercial entre 
China e Estados Unidos ganhou 
mais um capítulo, na quarta-
-feira (4), com o governo chinês 
impondo novas tarifas sobre 
106 produtos americanos. Em 
resposta ao protecionismo do 
presidente norte-americano, 
Donald Trump, a China elevou 
as tarifas sobre a soja produ-
zida nos EUA, abrindo mais 
espaço para outros países 

exportadores da oleaginosa, 
principalmente o Brasil.

A China é o maior importador 
mundial de soja. No ano passa-
do, comprou 95,5 milhões de 
toneladas - aproximadamente 
US$ 40 bilhões. Cerca de 30% 
do grão cultivado nos EUA é 
exportado para a China, onde 
é transformado em óleo e o 
resíduo do processamento, o 
farelo de soja, é usado como in-
grediente para ração de suínos, 
frangos, gado e peixes. Com a 
nova tarifa de 25%, a previsão 
do Ministério do Comércio da 

A guerra comercial entre China e Estados Unidos ganhou mais um capítulo,

com o governo chinês impondo novas tarifas sobre 106 produtos americanos.

China é de que esse mercado 
seja ainda mais ocupado pelo 
produto brasileiro - que já tem 
uma participação relevante. 

Em 2012, o País superou os 
americanos e passou a ser o 

maior exportador do produto 
para o mercado chinês. Em 
2017, as vendas brasileiras para 
lá atingiram um recorde, com 
o embarque de 53,7 milhões 
de toneladas. Isso representou 

Loterias da Caixa
As loterias da Caixa arrecadaram 

no primeiro trimestre mais de R$ 3,3 
bilhões, um aumento de 19,2% na 
comparação com o mesmo período 
de 2017, que foi de R$ 2,7 bilhões. 
Em março a arrecadação atingiu R$ 
1,1 bilhão, crescimento de quase 
16% em relação a março do ano 
passado. A Mega-Sena continua 
liderando, com R$ 456,7 milhões; 
a Lotofácil vem em segundo, com 
R$ 336,8 milhões; e a Quina em 
terceiro, com R$ 192,8 milhões.

A produção de veículos 
cresceu 14,6% nos primeiros 
três meses do ano em compa-
ração com o período de janeiro 
a março de 2017. Segundo 
balanço divulgado ontem (5) 
pela Associação Nacional de 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), foram 
fabricadas 699,6 mil unidades 
no primeiro trimestre de 2018, 
enquanto a produção no mes-
mo período do ano passado 
fi cou em 610,7 mil veículos. 
Em março, foram montadas 
267,5 mil unidades, uma alta 
de 13,5% em relação ao mesmo 
mês de 2017 e 25,3% maior do 
produzido em fevereiro.

A venda de automóveis 
e veículos comerciais leves 
registrou alta de 13,7% no 
primeiro trimestre do ano em 
comparação com a comercia-
lização verifi cada de janeiro 
a março de 2017. De acordo 
com o balanço, foram vendidas 
464,7 mil unidades no período. 
O setor teve ainda alta de 7,7% 
na comparação entre o último 
março e o mesmo mês do ano 
passado, com 156,2 mil auto-
móveis vendidos. Os caminhões 
tiveram elevação de 53,5% nas 
vendas do primeiro trimestre. 
No ano passado, as fabricantes 
de veículos empregavam 126,9 
mil pessoas, enquanto agora 
tem um quadro total de 131,2 
mil funcionários.

Foram fabricadas 699,6 mil

unidades no primeiro 

trimestre de 2018.

Tribunal nega tirar 
tornozeleira de doleira

São Paulo - Os desembarga-
dores da 8.ª Turma do TRF-4, o 
Tribunal da Lava Jato, negaram 
recurso da doleira Iara Galdino 
da Silva, que atuava no grupo de 
operadores de Alberto Youssef 
e mantiveram o monitoramento 
por tornozeleira eletrônica. Iara 
foi condenada na Lava Jato por 
evasão de divisas, operação de 
instituição fi nanceira irregular, 
corrupção ativa e organização 
criminosa a 11 anos e 9 meses 
de reclusão, mas fez acordo de 
delação premiada e cumpre 
pena em regime aberto.

A defesa requeria ao tribunal 
a retirada do equipamento, 
alegando “violação ao princípio 
da dignidade humana e traumas 
físicos”.

Segundo o juiz federal Ni-
valdo Brunoni, a tornozeleira 
eletrônica “é uma forma de 
controle e garantia de que 
as condições estipuladas no 
acordo de colaboração serão 
cumpridas, sendo desneces-
sária sua referência expressa 
no documento” (AE).

Brasília - A procuradora-geral 
Raquel Dodge disse ontem 
(5), que “o Ministério Público 
seguirá fi rme em seu dever de 
promover a justiça e aplicação 
da lei para todos, de modo a 
dar segurança jurídica e nutrir 
confi ança nas instituições”. As 
informações sobre a avaliação 
de Raquel foram divulgadas 
pela Secretaria de Comunicação 
Social da PGR. Ela disse que “o 
País tem sede de justiça”.

“É importante que a justiça 
seja feita de acordo com a lei e 
por meio do Poder Judiciário, 
para não ensejar vingança priva-
da, nem impunidade”, defendeu 
Raquel. Desde o fi m do ano 
passado, a procuradora tem se 
manifestado contra a possibi-
lidade de o Supremo mudar o 
entendimento, tomado em de-
zembro de 2016 em repercussão 
geral, de que é constitucional 
o início da execução da pena 
após decisão condenatória de 
segunda instância.

No julgamento do habeas do 
ex-presidente, embora a decisão 
valha apenas para o caso de 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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Reprodução

Brasília - O ministro da Agri-
cultura, Blairo Maggi, disse 
ontem (5) que o presidente 
Michel Temer vai no dia 20 de 
maio a Paris para participar da 
Assembleia Geral da Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal 
(OIE), na qual o País deverá 
ser reconhecido como livre da 
doença, com vacinação. 

Maggi afi rmou que o reba-
nho bovino nacional está livre 
da aftosa, com vacinação (a 
exceção é o Estado de Santa 
Catarina, que já não precisa 
vacinar o gado) e, em breve, 
“comemorará sem vacinação 
também”. “Tudo que inves-
timos no passado é para nos 
colocar numa posição de van-
guarda no futuro”, disse, em 
cerimônia com a participação 
de Temer, na sede da Embrapa, 
em Brasília.

Maggi destacou que o Brasil 
tem mercado fi rme mas que, 
com a declaração de livre de 
aftosa, o País vai “começar 

Ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi.
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Brasília - O Ministério da 
Educação anunciou ontem (5), 
o congelamento de vagas de 
Medicina no País. A abertura 
de novos cursos está suspensa. 
Cursos que já estão em anda-
mento também estão proibidos 
de aumentar o número de va-
gas. A medida vale tanto para 
escolas públicas quanto par-
ticulares. Mesmo instituições 
estaduais, que, pela regra atual, 
têm autonomia para criação de 
vagas, fi carão sujeitas às regras 
de suspensão. 

Mendonça afi rmou que duas 
portarias serão publicadas hoje 
(6), sobre o assunto. Numa delas, 
há regras específi cas para vin-
cular as instituições estaduais à 
proibição de abertura de vagas. 
O ministro classifi cou a medida 
como uma espécie de “freio de 
arrumação” do setor. Mendon-
ça afi rmou que em 15 anos o 
número de escolas de Medicina 
dobrou no País. “Essa é uma 
parada necessária para assegu-
rar que todos os cursos tenham 
a qualidade necessária”, disse.

A medida, no entanto, vale 
para todos os cursos, mesmo 
para aqueles que estão muito 
bem avaliados. Pesquisas sobre 
distribuição de médicos indicam 
haver ainda no País bolsões onde 
a oferta de profi ssionais é muito 
precária. Questionado se a sus-
pensão de abertura de vagas não 
difi cultaria ainda mais o provi-

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho: “freio de 

arrumação” do setor.
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Confi rmada ida de Temer a 
Paris para Assembleia da OIE

de gado. Com isso, o produtor 
pode deslocar esse espaço para 
a produção agrícola. “Há uma 
simbiose entre agricultura e 
pecuária”, afi rmou. 

Maggi ressaltou, ainda, que o 
setor tem feito um trabalho com 
o Legislativo, inclusive para 
ajustes nas questões ambien-
tais. “Ninguém do setor agrícola 
quer defender coisas erradas, 
mas quer regras claras”, des-
tacou. “O que o povo quer é 
produto de boas qualidade a 
preços competitivos.” 

Em abril, o Brasil completa 12 
anos sem ocorrência de casos 
de febre aftosa no rebanho. 
Em maio, Amazonas, Roraima, 
Amapá e parte do Pará deverão 
receber o reconhecimento in-
ternacional da OIE, passando 
a integrar todo o território 
brasileiro na condição de livre 
de febre aftosa, com vacinação. 
Santa Catarina está um nível 
acima, livre de febre aftosa, 
sem vacinação (AE).

a acessar outros mercados, 
que pagam melhor”. “Isso tem 
um simbolismo importante”, 
acrescentou, ao salientar que os 
pecuaristas trabalharam muito 
para chegar ao dia de hoje. “O 
ato de hoje é resultado de uma 
política que está sendo desen-
volvida há muito anos”, afi rmou 
ao destacar a redução da ne-
cessidade de área por cabeça 

Raquel Dodge diz que 
País ‘tem sede de justiça’

Lula, as discussões alcançaram a 
tese que é objeto de duas Ações 
Declaratórias de Constituciona-
lidade (ADCs), que aguardam 
apreciação. Raquel assinala. 
“Para que ninguém esteja acima 
da lei, o País deve buscar sempre 
um ambiente social em que pre-
valeça o estado de direito com o 
cumprimento da lei e proteção 
das vítimas de crimes. Sempre 
que isto ocorre, o número de 
crimes cai, porque inibe os infra-
tores. A justiça não pode tardar, 
senão falhará” (AE). MEC anuncia congelamento 

de vagas de Medicina

mento de postos médicos nesses 
locais, Mendonça afi rmou: “A 
demanda será atendida com os 
cursos já criados. A abertura de 
postos já superou a demanda”, 
disse. Atualmente, há 302 cursos 
de Medicina no Brasil. 

Mendonça já havia anunciado 
a decisão de fazer uma morató-
ria para abertura de cursos de 
Medicina no fi m do ano passado. 
Como ele havia dito na ocasião, 
a suspensão de vagas tem duas 
exceções: cursos de Medicina já 
autorizados para funcionar em 
dois editais formulados pelo 
MEC (no total de 67) vão poder 
expandir as vagas e cursos fe-
derais que já estão em processo 
de implantação (AE).

Produção de veículos cresceu 
14,6% no 1º trimestre

Para o presidente da Anfavea, 
Antonio Megale, os resultados 
apresentados  são satisfatórios 
e estão dentro das previsões. 
“Os números são bons, mas 
poderiam ter sido melhores. 
Nós acreditamos que serão 
melhores nos próximos meses”, 
afi rmou, durante a apresenta-
ção dos dados. Sobre o setor 
de caminhões, Megale disse 
que as fabricantes precisam 
manter o desempenho para 
conseguir recuperar as perdas 
dos últimos anos. “Nós temos 
uma capacidade ociosa ainda 
muito grande”, enfatizou, sobre 
as montadoras ainda estarem 
trabalhando muito abaixo da 
capacidade instalada (ABr).

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou ontem  (5) á tarde 
a prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Conforme 
a decisão, Lula terá até as 17h 
de hoje (6) para se apresentar 
à Polícia Federal.

“Relativamente ao condena-
do e ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva,  concedo-lhe, 
em atenção à dignidade cargo 
que ocupou, a oportunidade de 
apresentar-se voluntariamente 
à Polícia Federal em Curitiba 
até as 17h do dia 06/04/2018, 
quando deverá ser cumprido 
o mandado de prisão”, decidiu 
Moro.

A medida foi tomada após a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que negou um 
habeas corpus protocolado pela 
defesa para mudar o entendi-
mento fi rmado pela Corte em 

2016, quando foi autorizada a 
prisão após o fi m dos recursos 
naquela instância. Lula foi con-
denado a 12 anos e um mês na 
ação penal do tríplex do Gua-
rujá, na Operação Lava Jato.

Sérgio Moro também deter-
minou à Polícia Federal que 
não sejam utilizadas algemas 
em “qualquer hipótese”. O juiz 
também determinou que Lula 
terá direito a cela especial. 
“Esclareça-se que, em razão da 
dignidade do cargo ocupado, 
foi previamente preparada uma 
sala reservada, espécie de Sala 
de Estado Maior, na própria Su-
perintência da Polícia Federal, 
para o início do cumprimento da 
pena, e na qual o ex-presidente 
ficará separado dos demais 
presos, sem qualquer risco para 
a integridade moral ou física”, 
diz o mandado de prisão (ABr).

Juiz federal Sérgio Moro.

Sérgio Moro determina 
prisão do ex-presidente Lula

Marcelo Camargo/ABr


