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A partir deste ano, 30 de agosto
será lembrado como o ‘Dia Nacional
do Perdão’. A lei que institui a data foi
sancionada pelo presidente Michel
Temer e publicada no Diário Oficial
da União. O projeto foi aprovado em
abril de 2015 na Câmara e no último
dia 18 no Senado. A deputada Keiko
Ota, autora do texto, escolheu a
data em alusão ao dia da morte de
seu filho, Ives Ota, sequestrado e
assassinato aos 8 anos.

Sexta a segunda-feira,
21 a 24 de abril
de 2017
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Sem citar Dilma, Temer
faz apelo contra imagem
de que Brasil é ‘paiseco’

O

Washington - O crescimento
potencial do Brasil hoje é de
2,5%, mas com a aprovação
de reformas estruturais como
a da Previdência e trabalhista,
o País pode ter ritmo maior
de expansão do PIB, de forma
sustentável, que pode ser superior à média de 3,3% ao ano
registrada nas duas últimas
décadas, disse o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles.
“O ritmo de alta do PIB no
começo de 2018 será acima de
3%, em termos anualizados”,
comentou.
Em apresentação no Atlantic Council em Washington, o
ministro mostrou um slide no
qual apontava que o potencial
do PIB é de 2,5% em 2018 e
2019 e de 2,6% em 2020. “Nossa
projeção para o PIB neste ano é
de expansão de 0,5%”, apontou
Meirelles, destacando que o
nível de atividade neste começo
de ano está sendo afetado pelo
carregamento estatístico surgido de queda do PIB de 3,6%
em 2016. “É um momento im-
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Crescimento potencial
atualmente é de 2,5%

Ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.

portante para o Brasil, que está
saindo da maior recessão da
história. Mas da crise também
surgem oportunidades”.
Meirelles comentou que o
Brasil está em pleno processo
de reforma da Previdência.
“Estamos confiantes sobre a
atuação do Congresso a favor
da reforma da Previdência”, comentou o ministro, ao destacar
que agora no Brasil ocorre um
processo positivo de debate
sobre as questões envolvendo a
reforma da Previdência (AE).

ceder”. O presidente deu um
recado sobre a nova orientação
da política internacional de seu
governo, ao afirmar que os diplomatas têm de servir ao Brasil
“acima de partidos e ideologia”
e que os trabalhos serão conduzidos não por ideologia, “mas
pelo interesse do País”.
Para ele, é preciso “garantir lugar do Brasil no mundo
em mutação”. O presidente
defendeu um “ativismo lúcido
que não se deixa intimidar”
e declarou que trabalha pela
reativação do Mercosul e pela
aproximação com a Aliança
com o Pacífico. “Precisamos de
união”, disse Temer, que falou

Rússia proíbe
Testemunhas
de Jeová
O Ministério da Justiça da
Rússia condenou e suspendeu
na última quinta-feira (20)
todas as atividades religiosas
das Testemunhas de Jeová
definindo a organização como
“extremista”, informou a agência “Tass”. No último dia 15 de
março, a Suprema Corte do país
informou ter recebido a ação do
ministério. Com a aprovação
do processo, os fiéis da Rússia
também terão seus donativos
confiscados ao Estado.
Segundo membros religiosos,
eles poderão perder as propriedades usadas para adoração e
quase 400 entidades jurídicas
no país poderão ser dissolvidas.
A organização religiosa afirmou
que irá recorrer a decisão. No
entanto, cada um dos mais de
170 mil testemunhas de Jeová
poderá ser processado criminalmente apenas por se reunir
para adoração, ler a Bíblia em
grupo ou falar sobre sua fé
(ANSA/COM ANSA).

A venda de títulos públicos
a pessoas físicas pela internet
atingiu recorde em março.
Segundo números divulgados
pelo Tesouro Nacional, as vendas somaram R$ 2,648 bilhões,
o maior montante mensal desde
a criação do Programa Tesouro
Direto, em 2002. O recorde
anterior havia sido registrado
em janeiro, quando as vendas
tinham totalizado R$ 2,474 bilhões. Os títulos mais demandados pelos investidores no mês
passado foram os vinculados à
taxa Selic, que concentraram
43,5% das vendas.
Os papéis corrigidos pela
inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) representaram 39,9% do total. Os
títulos prefixados, com juros
definidos no momento da emissão, corresponderam a 16,6%.
Os investimentos de menor
valor continuaram a liderar a
preferência dos aplicadores.
As vendas abaixo de R$ 5 mil
concentraram 61,2% do volume
aplicado no mês. Em março, o
número de investidores ativos
(que efetivamente possuem
aplicações) subiu 19.566,
alcançando 461.535, alta de
68,3% nos últimos 12 meses.

“Aqueles que
corrompem a
opinião pública são
tão funestos como
aqueles que roubam
as finanças públicas”.
Adlai Stevenson (1900/1965)
Politico estadunidense

Divulgação

Aplicações no Tesouro Direto
atingem recorde em março

Em março, o número de investidores ativos subiu 19.566,
alcançando 461.535, alta de 68,3% nos últimos 12 meses.

De acordo com o Tesouro
Nacional, as mulheres responderam por 68,6% dos novos investidores cadastrados no programa no mês passado, maior
percentual da série histórica
para um mês. Segundo o órgão, o
aumento reflete uma campanha
de incentivo promovida no Dia
Internacional da Mulher. Em fevereiro, o ingresso de mulheres
tinha correspondido a apenas
31,9% dos cadastros.
Com o resultado de março,
o estoque de títulos públicos
aplicados no Tesouro Direto
subiu 1,5% em relação a fevereiro, alcançando R$ 43,6
bilhões. A variação do estoque
representa a diferença entre as
vendas e os resgates, mais o

reconhecimento dos juros que
incidem sobre os títulos.
Em março, os resgates somaram R$ 2,383 bilhões, dos
quais R$ 838,8 milhões foram
relativos a recompras (quando
o Tesouro recompra títulos em
circulação) e R$ 1,544 bilhão,
aos vencimentos (quando o
prazo do papel acaba e o Tesouro
paga os investidores). O Tesouro
Direto foi criado em janeiro de
2002 para popularizar esse tipo
de aplicação e permitir que
pessoas físicas possam adquirir
títulos públicos diretamente do
Tesouro, via internet, sem intermediação de agentes financeiros.
O aplicador só tem de pagar uma
taxa à corretora responsável pela
custódia dos títulos (ABr).

que está também impulsionando as negociações econômicas
entre o bloco da América do Sul
e União Europeia como forma
de inaugurar “novas frentes”
de negócios.

Temer voltou a criticar os
governos petistas, mais uma
vez sem citá-los, ao advertir que
“avanços” econômicos tinham
sido “colocados em xeque”.
“Depois do Plano Real, já não se
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toleram flertes com a inflação”,
avisou ele, ao salientar que o
País “está voltando ao rumo”
e que está “reconstruindo o
caminho do desenvolvimento,
com harmonia” (AE).

Palocci diz a Moro que está disposto
a revelar ‘nomes e operações’
São Paulo - O ex-ministro
Antonio Palocci pediu a palavra
na quinta-feira (20), durante
seu interrogatório na Operação
Lava Jato, para fazer uma oferta
enigmática ao juiz Sérgio Moro.
Ao fim do depoimento, o petista
sugeriu entregar informações
“que vão ser certamente do
interesse da Lava Jato”.
“Fico à sua disposição hoje e
em outros momentos, porque
todos os nomes e situações que
eu optei por não falar aqui, por
sensibilidade da informação,
estão à sua disposição o dia
que o sr. quiser. Se o sr. estiver
com a agenda muito ocupada,
a pessoa que o sr. determinar,
eu imediatamente apresento
todos esses fatos com nomes,
endereços, operações realizadas e coisas que vão ser
certamente do interesse da
Lava Jato”.

Ex-ministro Antonio Palocci,
no seu interrogatório na
Operação Lava Jato.

Palocci surpreendeu o magistrado ao derramar elogios
à maior operação contra a
corrupção já desfechada no
País - por obra do próprio Moro
-, e que levou para a cadeia ele
próprio e outros quadros ex-

Alckmin: “Não há nada
mais duro que você
ser injustiçado”
São Paulo - Mais uma vez se
defendendo das delações de
executivos da Odebrecht, o
governador Geraldo Alckmin,
afirmou na quinta-feira (20),
que não há nada “mais duro”
do que ser injustiçado. Ele
nega todas as acusações de que
teria recebido recursos ilícitos
em campanhas eleitorais e fez
a declaração comentando a
estratégia do PSDB paulista de
defender o legado do partido e
evitar o mesmo destino do PT
na Operação Lava Jato.
De acordo com o jornal
“Folha de S.Paulo”, o PSDB
paulista fez uma reunião com
jovens lideranças do partido
para pedir apoio em defesa ao
governador e a outros tucanos
investigados na Operação.
Nessa estratégia, há uma
sugestão para que a legenda
envie uma carta aos filiados
pedindo altivez na defesa.
“Delação não é prova. Delator
é alguém que é réu confesso
e está tentando escapar, fazer
alguma coisa para que, no mínimo, sua pena seja diminuída.
Então é preciso verificar”,
disse o governador, quando
perguntado sobre a estratégia
de defesa do partido.

Governador Geraldo Alckmin.

Alckmin voltou a falar que
confia “absolutamente” na
Justiça ao punir culpados
e inocentar quem é não cometeu delitos. Nos acordos
de colaboração premiada
com o MPF, três delatores
da Odebrecht afirmaram que
o governador recebeu por
meio de um cunhado R$ 10,3
milhões do setor de propinas
da empreiteira a pretexto de
contribuição eleitoral - R$ 2
milhões no ano de 2010 e R$
8,3 milhões no ano de 2014, todas somas não contabilizadas.
Ele nega que tenha recebido
qualquer valor ilícito em sua
vida pública (AE).
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pressivos do PT. O ex-ministro,
preso desde setembro de 2016,
disse que a Lava Jato “realiza
uma investigação de importância”. “Acredito que posso
dar um caminho, que talvez vá
dar um ano de trabalho, mas
é um trabalho que faz bem ao
Brasil”, acenou.
Palocci foi interrogado em
ação penal sobre lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva relacionados à obtenção,
pela empreiteira Odebrecht,
de contratos de afretamento de
sondas com a Petrobras.
Segundo a denúncia, entre
2006 e 2015, Palocci estabeleceu com altos executivos da
Odebrecht “um amplo e permanente esquema de corrupção”
destinado a assegurar o atendimento aos interesses do grupo
empresarial na alta cúpula do
governo federal (AE).

‘O ideal seria
Congresso disciplinar
foro privilegiado’
Brasília - Contrário ao foro
privilegiado, o ministro Marco
Aurélio Mello, do STF, disse
que o Congresso Nacional deveria disciplinar o alcance do
foro privilegiado. O tema será
levado ao plenário da Corte
no dia 31 de maio, quando os
ministros julgarão uma ação
penal proposta pelo MP contra
o atual prefeito de Cabo Frio
(RJ), Marcos da Rocha Mendes
(PMDB), por crime eleitoral
nas eleições de 2008.
O relator no Senado do
projeto que extingue o foro
privilegiado, senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), avaliou
que o STF deveria “aguardar”
para analisar o tema contra “o
risco” de que o STF acabe legislando em seu lugar. O caso do
prefeito fluminense já subiu e
desceu para diversas instâncias
por causa dos diferentes cargos
ocupados pelo peemedebista
no período.
O relator do processo no STF,
ministro Luís Roberto Barroso,
defende uma interpretação
mais restritiva sobre o alcance
do foro privilegiado, que teria
caráter excepcional, limitandose especificamente aos crimes
cometidos durante o mandato
de políticos e que dizem respeito estritamente ao desempenho
daquele cargo. O julgamento
pode trazer impacto direto à
Operação Lava Jato (AE).
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Temer ressaltou a importância dos diplomatas.
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recuperação do Brasil porque,
muitas e muitas vezes, são levados ao exterior dados, fatos,
informações que não coincidem
com aquilo que está na Constituição e as pessoas lá fora
imaginam que esse País é um
paiseco, que vai fazendo coisas
sem aparo legal, sem amparo e
Constituição”, afirmou.
Na fala, Temer, ao se referir
ao “conturbado cenário internacional”, disse que ele está “se
esgarçando” “a olhos vistos” e
que “nós vivemos, na verdade,
tempos de incerteza e de instabilidade”. Na opinião dele,
esses “focos de efervescência
geopolítica não dão sinais de
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presidente Michel Temer usou seu discurso,
na cerimônia de formatura dos novos diplomatas,
para rebater críticas que a
ex-presidente Dilma Rousseff tem feito ao governo em
palestras no exterior. Dilma
alega que foi vítima de um
golpe para deixar o cargo.
Sem citar a antecessora, que
está em Washington, Temer
destacou que a Constituição
é cumprida, ao contrário do
que se diz lá fora, como se o
Brasil fosse “um paiseco”.
“É aí que a política externa
tem papel a desempenhar
nessa obra conjunta, que é

Cotação: R$ 3.161,50 Variação:
+0,14% - Euro (17h28) Compra:
US$ 1,0717 Venda: US$ 1,0717
Variação: +0,06% - Euro comercial
Compra: R$ 3,3800 Venda: R$
3,3820 Variação: +0,33% - Euro
turismo Compra: R$ 3,2970
Venda: R$ 3,5330 Variação:
+0,66%.

CDB prefixado de 30 dias, 11,13% ao
ano. - Capital de giro, 14,09% ao ano.
- Hot money, 1,53% ao mês. - CDI,
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,80 a onçatroy (1 onça-troy equivale a 31,1035
gramas) Variação: +0,03% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 130,000
Variação: +1,56%.

