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BOLSAS
O Ibovespa: +0,06% Pontos: 
85.824,25 Máxima de +0,33% 
: 86.059 pontos Mínima de 
-0,68% : 85.197 pontos Volume: 
10,72 bilhões Variação em 2018: 
12,33% Variação no mês: 0,54% 
Dow Jones: -0,34% Pontos: 
24.664,89 Nasdaq: -0,78% 
Pontos: 7.238,06 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,3901 Venda: R$ 
3,3906 Variação: +0,29% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,47 Venda: 
R$ 3,57 Variação: +0,66% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,3971 
Venda: R$ 3,3977 Variação: 
+0,39% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,3500 Venda: R$ 3,5300 
Variação: +0,37% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,33% 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$ 1.348,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,35% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,301 
Variação: +0,69%.

(maio) Cotação: R$ 3,3945 
Variação: +0,33% - Euro (17h31) 
Compra: US$ 1,2348  Venda: US$ 
1,2348  Variação: -0,24% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,1840 
Venda: R$ 4,1860 Variação: 
+0,05% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,1370 Venda: R$ 4,3370 
Variação: estável.

Futuro: +0,2% Pontos: 86.390 
Máxima (pontos): 86.730 
Mínima (pontos): 85.850 . Global 
40 Cotação: 799,586 centavos 
de dólar Variação: -0,16%.

“Democracia é a 
forma de governo 
em que o povo 
imagina estar no 
poder”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1897/1902)
Poeta brasileiro

diz a mensagem de Temer, 
aduzindo que, em muitas partes 
do Brasil os militares são a 
única manifestação concreta 
da presença do Estado, levando 
ações de saúde, educação e 
saneamento (ABr).

Cerca de 380 pessoas, 
entre eles, militares, 
ministros de Estado, 

ministros do STF e parla-
mentares, receberam ontem 
(19) a Ordem do Mérito Militar 
e a Medalha Exército Brasileiro 
em cerimônia de comemoração 
ao Dia do Exército com a 
participação do presidente 
Temer.  Na cer imônia , 
mensagem do comandante 
do Exército, general Eduardo 
Villas Bôas, destacou que a 
violência, a banalização da 
corrupção e impunidade são 
as reais ameaças à democracia 
do país e podem prejudicar a 
estabilidade.

“Não é possível ficar 
indiferente ao número de 
homicídios que acontecem no 

Comandante do Exército diz 
que ‘banalização da corrupção’ 
é ameaça à democracia

país, à banalização da corrupção, 
à impunidade, à insegurança 
ligada ao crescimento do crime 
orga nizado e à ideologização 
dos problemas nacionais”, disse 
o comandante na Ordem do 
Dia, lida durante a cerimônia. 
“São essas as reais ameaças 
a nossa democracia e contra 
as quais precisamos nos unir 
efetivamente para que não 
retardem o desenvolvimento 
e prejudiquem a estabilidade. 
O momento requer equilíbrio, 
conciliação, respeito, pon-
deração e muito trabalho”, 
registrou.

A Ordem do Dia assinada 
pelo general também citava as 
eleições de outubro. “Quando 
caberá à população definir 
de forma livre, legítima, 

transparente e incontestável 
a vontade nacional. Defi nido o 
resultado da disputa, unamo-
nos como nação”. Também 
mencionou as dificuldades 
e os desafios do Exército, 
principalmente, o orçamento. 

Em discurso antes da leitura 
da Ordem do Dia, o general 
Eduardo Villas Bôas disse que 
“a defesa do país depende 
do Estado, do povo e das 
Forças Armadas”. E que, “a 
Constituição Federal, no Artigo 
142, estabelece que as Forças 
Armadas são instituições 
permanentes, ou seja, elas são 
inerentes à própria existência 
da nação e do país”. Em breve 
mensagem lida durante o 
evento, o presidente Temer 
lembrou a atuação do Exército 

O presidente Temer presidiu a cerimônia comemorativa do Dia do Exército,

com a Imposição da Ordem do Mérito Militar e da Medalha Exército Brasileiro.

na intervenção federal na área 
de segurança pública no Rio de 
Janeiro e disse que a ordem do 
estado estava comprometida 
pela ação do crime organizado.

“Agora mesmo no Rio de 
Janeiro testemunhamos a 

dedicação do Exército, como 
das demais Forças, na missão 
incontornável de romper a 
ordem pública naquele estado, 
ordem que vinha gradativamente 
comprometida pela ação 
intolerável do crime organizado”, 

A diretora gerente do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, 
disse ontem (19), que o Brasil 
voltou a crescer, mas ainda é 
preciso avançar nas reformas 
econômicas. Segundo ela, 
o crescimento “é provável 
consequência de algumas das 
reformas-chave que foram 
levadas adiante, mas não todas, 
ainda há mais por vir”.

Segundo ela, dado o ônus 
da dívida no país, “é tempo de 
fazer uma consolidação fi scal 
inteligente, gradual ao longo 
do tempo, e que ao mesmo 
continue a encorajar o processo 
de crescimento que está 
acontecendo no Brasil”. Lagarde 
também afi rmou, ao comentar as 
reformas fi scais no Brasil, que o 
equilíbrio entre os incentivos ao 
crescimento e a responsabilidade 

Christine Lagarde, diretora gerente do FMI.

O pré-candidato à Presidência 
da República pelo Partido Social 
Cristão (PSC), Jair Bolsonaro, 
prometeu na quarta-feira (18) 
“presentear” o governo da Itália 
com a extradição de Cesare 
Battisti. A informação é do site 
Poder360. “No ano que vem 
vou mandar um presente para 
vocês: o Cesare Battisti”, disse 
Bolsonaro durante um almoço 
com 15 embaixadores de países 
europeus, incluindo o da Itália, 
e o dos Estados Unidos. 

Battisti  foi condenado 
à prisão perpétua em seu 
país por quatro assassinatos 
ocorridos na década de 1970 e 
envolvimento com o terrorismo. 
A Itália tenta novamente 
obter sua extradição, mas 
durante o governo do então 
presidente Lula, o ex-guer-
rilheiro comunista recebeu 
asilo no Brasil. No entanto, 
a administração de Michel 
Temer já aceitou entregá-lo a 
Roma, mas precisa aguardar 
uma decisão do STF sobre 
se o presidente pode ou não 
reverter a decisão do petista.

Na última terça-feira (17), o 
italiano virou réu no território 

Pré-candidato à Presidência 

da República, Jair Bolsonaro.

Deputado Paulo Maluf.

O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, disse ontem 
(19) que o governo deve enviar 
o projeto de simplifi cação do 
PIS/Cofi ns ao Congresso em 
maio. A afi rmação foi feita em 
Washington, onde o ministro 
participa dos Encontros de 
Primavera do FMI e do Banco 
Mundial. O ministro também 
destacou a necessidade de 
apresentar um projeto para a 
simplifi cação do ICMS. Segundo 
ele, mesmo 2018 sendo um ano 
de eleição, “a relação com o 
Congresso é boa e são temas 
de interesse do país”, portanto 
“haverá espaço para dialogar”.

Segundo ele, mais de 80% 
dos litígios no Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) são relacionados ao 
ICMS “por conta da complexidade 
das regras”, o que gera um 
custo para o setor privado do 
país e para a administração 
tributária. O ministro afi rmou 
que o projeto para simplifi cação 
do imposto seria um “enorme 
passo importante na direção 
certa”. Esses projetos de reforma 
tributária fazem parte de uma 
série de reformas que o ministro 
cita como centrais para aumentar 
o PIB potencial no Brasil ao longo 
dos próximos anos. 

Segundo Guardia, as expec-

Profi ssão de arqueólogo
Foi regulamentada a profi ssão 

de arqueólogo, sancionada ontem 
(19), pelo presidenteTemer. O 
exercício é privativo de: bacharéis 
em Arqueologia; diplomados 
por escolas estrangeiras com 
revalida; pós-graduados com área 
de concentração em Arqueologia, 
dissertação de mestrado ou tese 
de doutorado na área e pelo menos 
dois anos consecutivos de trabalho 
no setor; além de especialistas na 
área com o mínimo de três anos 
consecutivos de trabalho.

O STF decidiu ontem (19) 
que o deputado federal Paulo 
Maluf não pode recorrer em 
liberdade da condenação de 
sete anos e nove meses de 
prisão pelo crime de lavagem 
de dinheiro. Por 6 votos a 
5, a Corte entendeu que o 
acusado não tem direito a 
mais um recurso, os embargos 
infringentes. Os ministros 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Celso de Mello e Cármen Lúcia 
votaram contra a concessão do 
recurso. Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Alexandre de 
Moraes, Gilmar Mendes e 
Marco Aurélio divergiram e 
entenderam que o deputado 
ainda tem direito a mais um 
recurso. Conforme a decisão, os 
embargos só seriam possíveis 
no caso de dois votos a favor 
da absolvição. No julgamento, 
Maluf obteve apenas um voto, 
mas pela prescrição da pena.

Se a decisão fosse favorável 
ao parlamentar, a execução da 
condenação, determinada em 

Brasília - O ex-ministro do 
STF Joaquim Barbosa disse 
ontem (19), que ainda não 
sabe se quer ser candidato à 
Presidência da República este 
ano. Após sua primeira reunião 
ofi cial com a cúpula do PSB, ele 
afi rmou que possui dúvidas de 
caráter pessoal e sinalizou que 
sua família estaria resistente 
à ideia. “Há difi culdades dos 
dois lados. O partido tem sua 
história e eu tenho minhas 
difi culdades do lado pessoal. 
Não convenci a mim mesmo 
que devo ser candidato”, disse. 

Ele afi rmou que uma eventual 
candidatura à presidência 
“afeta a vida de uma pessoa” e 
que ainda está pensando sobre 
o assunto. Ao ser questionado 
se sua família seria contra, ele 
respondeu que “não é a favor”. 
Barbosa usou a sua indecisão 
para evitar temas polêmicos. 
Ao ser questionado sobre 
a reforma da Previdência, 
reforçou que ainda não é 
candidato. Deixou claro que 
“ainda não conhece o PSB” 
e que esse foi seu primeiro 
encontro com um grupo maior 
de pessoas para trocar ideias. 

Declarou que ainda há bastante 
tempo para tomar uma decisão 
sobre uma eventual candidatura 
e que o prazo é fl exível. Ao 
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Brasil precisa continuar reformas, diz 
Christine Lagarde do FMI

disputa comercial em andamento 
entre a China e os Estados 
Unidos. Ela disse que o maior 
perigo dessa disputa é a ameaça 
de diminuir o nível de confi ança 
das nações e consequentemente 
os investimentos, o que deve ter 
um impacto sobre os países.

O FMI elevou na terça-feira 
(17) a projeção de crescimento 
do Brasil para 2,3% em 2018 e 
2,5% em 2019. As projeções 
representam 0,4 pontos per-
centuais a mais do que as do 
último relatório que havia 
sido publicado em janeiro. 
Segundo o fundo, os números 
foram impulsionados pelo 
aumento do investimento e do 
consumo privado no país. No 
relatório que trouxe os dados, 
a instituição recomenda que o 
Brasil leve adiante a Reforma 
da Previdência (ABr).

fiscal é um “exercício sutil” 
para os ministros das Finanças 
responsáveis pela tarefa.

“Eles têm que construir 
amortecedores e se preparar 
para o que quer que seja (uma 

possível) próxima queda, mas 
ao mesmo tempo eles não devem 
colocar um freio no avanço do 
crescimento, este é o sentido da 
nossa recomendação”, afi rmou. A 
diretora comentou ainda sobre a 

Bolsonaro promete 
‘presentear’ Itália com Battisti

brasileiro por falsidade ideo-
lógica e teve de entregar seu 
passaporte às autoridades. 
Ele também responde a 
um processo por evasão de 
divisas, depois que foi preso 
tentando entrar na Bolívia com 
o equivalente a mais de R$20 
mil em moeda estrangeira. 
Durante o encontro ocorrido na 
sede da embaixada da Espanha, 
em Brasília, o deputado do Rio 
de Janeiro, que aparece em 
segundo lugar nas pesquisas 
de intenções de votos, atrás 
apenas de Lula, também falou 
sobre como será o seu governo 
caso vença o pleito (ANSA).

Simplifi cação do PIS/Cofi ns 
em maio no Congresso

tativas do Ministério da Fazenda 
para o crescimento brasileiro 
são de 3% para este ano e o 
próximo, e de 2,3% a 2,4% 
em 2020 e 2021, se não foram 
levadas adiante as reformas 
econômicas previstas pelo 
governo. Se as reformas forem 
feitas, “o crescimento potencial 
da economia brasileira sai do 
patamar de 2,5% e vai para algo 
entre 3,5% a 4%”.

Entre as principais reformas 
que precisam ser feitas, Guardia 
citou a reforma da Previdência, 
a reforma tributária, os projetos 
de concessões na área de 
infraestrutura e os processos 
de atração de investimento 
(capitalização da Eletrobras 
e leilões do pré-sal pela 
Petrobras) (ABr).

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia. 
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Joaquim Barbosa ainda 
‘não se convenceu’

deixar a reunião, mais cedo, o 
governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, disse que “nem 
o próprio ministro se disse 
disposto a fazer uma caminhada 
pelo Brasil defendendo a sua 
postulação” no encontro. Sobre 
a fala, Barbosa afi rmou que “já 
anda pelo Brasil inteiro” e que 
“conhece muito bem o País”.

Governador de São Paulo, 
Márcio França deixou a reunião 
do PSB antes do fi nal e afi rmou 
que Geraldo Alckmin ainda é 
o nome mais “maduro” para 
disputar a Presidência. “Do 
meu ponto de vista, a opção do 
Alckmin é a opção mais madura 
que existe para o Brasil”, disse 
(AE).
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Ex-ministro do STF,

Joaquim Barbosa.

STF nega recurso de Maluf 
para recorrer em liberdade

dezembro do ano passado pelo 
ministro Edson Fachin, relator 
do caso, seria anulada. Maluf 
chegou a fi car preso no presídio 
da Papuda, em Brasília, mas 
está internado no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo.

No entanto, o STF decidiu 
conceder prisão domiciliar ao 
deputado Paulo Maluf por razões 
de saúde. A decisão confi rma 
liminar proferida pelo ministro 
Dias Toffoli, que, no mês passado, 
determinou que o deputado 
passe do regime fechado, no 
presídio da Papuda, em Brasília, 
para prisão domiciliar (ABr).


