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O volume de imóveis vendidos no
país cresceu 9,4% no ano passado,
na comparação com 2016, segundo
levantamento da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC)
e do Senai Nacional. Foram vendidas 94.221 unidades em 2017,
contra 86.140 unidades de 2016. O
número de lançamentos aumentou
5,2% em 2017, na comparação com
2016. As vendas superaram os lançamentos em 11.878 unidades, o
que corresponde a 12,6% do total
das unidades comercializadas.
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Rodrigo Maia cria grupos
de trabalho em busca de
agenda própria

E

O Palácio do Planalto decidiu
remanejar o atual ministro da
Defesa, Raul Jungmann, para
o comando do novo Ministério
Extraordinário da Segurança
Pública. No lugar de Jungmann,
assumirá o atual secretário-geral do Ministério da Defesa,
general Joaquim Silva e Luna,
que já foi chefe do Estado-Maior do Exército.
A criação da nova pasta foi
antecipada pelo próprio Temer,
na última sexta-feira (23). Na
ocasião, o presidente explicou
que o ministério vai coordenar
as ações de segurança pública
em todo o país. Ao falar sobre a
questão financeira, Temer disse
que a nova pasta pode implicar
mais gastos para administração
pública, mas isso se justifica
pela importância do trabalho a
ser feito na área da segurança.
Com a pasta da segurança pública, o governo passa a ter 29
ministérios. Jungmann está à
frente do Ministério da Defesa
desde maio de 2016, quando
tomou posse prometendo dar
prosseguimento aos projetos
estratégicos das Forças Armadas. Durante sua gestão,
comandou a organização do

Antonio Cruz/ABr

Jungmann vai chefiar Ministério
da Segurança Pública

Raul Jungmann assume o
comando do Ministério da
Segurança Pública.

emprego de efetivo militar na
segurança dos Jogos Olímpicos
do Rio e o processo de retirada
das tropas brasileiras do Haiti.
Pernambucano, foi eleito
deputado federal três vezes;
vereador em Recife, onde
atuou nas áreas de mobilidade urbana, saúde pública, do
meio ambiente e patrimônio
histórico-cultural; ex-secretário estadual de Planejamento
(1990-1991); ministro do
Desenvolvimento Agrário do
governo FHC, além de ter presidido o Incra e o Ibama (ABr).

Suprema Corte mantém proteção
do Daca para jovens imigrantes
A Suprema Corte dos Estados
Unidos rejeitou ontem (26)
uma demanda da administração Trump que pedia a revisão
de uma decisão do juiz federal
William Alsup, que determina
que o Programa de Ação Diferida para os Chegados na Infância
(Daca, na sigla em inglês) seja
mantido. Na prática, a recusa
da Suprema Corte mantém a
proteção contra deportação e
as garantias de direitos de trabalho legal e estudo para cerca
de 800 mil jovens imigrantes
indocumentados beneficiários
do programa.
Uma decisão de Trump, do
ano passado, determinou que
o programa deveria ser extinto
até o dia 5 de março e que o
Congresso americano deveria
decidir sobre o destino dos
jovens imigrantes ilegais que
chegaram aos EUA na infância,
conhecidos como “dreamers”
(sonhadores). Dois tribunais
federais afirmaram que a suspensão do Daca sem que haja
uma lei regulatória seria ilegal.

A ação representa uma vitória temporária para os jovens
trazidos aos EUA ilegalmente
por seus pais ou responsáveis.
O programa Daca foi instituído
pela administração Barack
Obama em 2014, como uma
solução temporária para o
problema. A Suprema Corte
poderia ter acatado o pedido
de Trump para rever o caso,
ou até mesmo anular a decisão
do juiz federal Alsup. Mas o
tribunal decidiu que o caso
deve ter tramitação normal,
e o governo Trump deverá
recorrer primeiro a instâncias
inferiores se quiser uma revisão do tema.
O Daca é alvo de intenso
debate entre republicanos e
democratas no Congresso. A
maioria deles tem um entendimento de proteger o programa, entretanto a base aliada
de Trump quer usá-lo como
moeda de troca para garantir
recursos para a construção de
um muro na fronteira com o
México (ABr).

“Não tenho disciplina
mental para ser de
esquerda, nem firmeza
monolítica para ser de
direita. Tampouco me sinto
confortável na imobilidade
tática, muitas vezes
oportunista, do centro”.
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Câmara, Maia também criou o
grupo de trabalho para avaliar
mudanças no modelo brasileiro de tributação da renda corporativa. O grupo será formado
por Marcos Lisboa, presidente
do Insper, e por Bernard Appy,
diretor do Centro de Cidadania Fiscal, entre outros. “É
urgente que o Brasil reavalie
seu modelo de tributação da
renda corporativa, tendo como
objetivo não apenas tomar o
País competitivo como polo de
atração de investimentos, mas
também corrigir distorções
que resultem em ineficiências
econômicas e iniquidades distributivas”, diz o ato de criação.
No pacote de grupos de trabalho, Maia instituiu a criação
da comissão de juristas para

Maia instituiu a criação da comissão de juristas para elaborar o anteprojeto da Lei de
Improbidade administrativa.

elaborar o anteprojeto da Lei
de Improbidade administrativa. Encabeçado pelo ministro
Mauro Campbell Marques,
do STJ. Maia alega que a lei
de improbidade completa 25
anos em vigor e precisa ser

atualizada. Ele também convidou juristas para elaborar,
num prazo de 60 dias, proposta com mudanças na gestão
governamental, no sistema
de controle da administração
pública e combate à corrup-

O Índice de Expansão do
Comércio (IEC) avançou 1,8%
em fevereiro, passando de 99,7
pontos em janeiro para 101,5
pontos neste mês. O indicador
é calculado pela FecomercioSP.
O resultado ficou acima de 100
pontos – limite que separa o
pessimismo do otimismo – após
36 meses abaixo desse índice.
Na comparação com fevereiro
de 2017, quando o índice estava
em 78,4 pontos, o IEC teve
crescimento de 29,4%.
O índice é formado por dois
componentes: expectativas
para contratação de funcionários e nível de investimento das
empresas. Para o levantamento
foram entrevistados cerca de
600 empresários no município
de São Paulo. O indicador varia
de zero a 200 pontos, partindo
do desinteresse absoluto para
o interesse absoluto sobre a
expansão dos negócios.
Em relação à expectativa
de contratação, houve alta de
0,2%. Em janeiro a pontuação
estava em 117,3 e agora ficou
em 117,6, ambas revelam otimismo (ABr).

A Polícia Federal em Salvador informou que o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner,
teria recebido R$ 82 milhões
dos cerca de R$ 450 milhões
desviados de obras do estádio
Arena Fonte Nova. Na manhã
de ontem (26), policiais federais cumpriram sete mandados
de busca e apreensão no âmbito
da Operação Cartão Vermelho.
Um deles foi na residência
do ex-governador. “Em razão
das delações da Odebrecht e
de material apreendidos na
OAS, verificamos que, de fato,
o então governador recebeu
boa parte do valor desviado
do superfaturado para pagamento de campanha eleitoral
e de propina”, disse a chefe
da Delegacia de Combate à
Corrupção, Luciana Matutino.
De acordo com apurações feitas pela PF, as irregularidades
beneficiaram o consórcio Fonte
Nova Participações (FNP)
– formado pelas empresas
Odebrecht e OAS. As suspeitas
apontam irregularidades em

Ex-governador da Bahia,
Jaques Wagner.

contratos envolvendo serviços
de demolição, reconstrução e
gestão do estádio. Um laudo
pericial da PF informa que o
caso pode ter resultado em
um superfaturamento que, em
valores corrigidos, superaria
R$ 450 milhões. Segundo a PF,
grande parte desses recursos
teve como destino o pagamento
de propina e financiamento de
campanhas eleitorais.
“A pericia técnica viu que não
só a licitação era direcionada,

Tesouro Direto bate recorde com
1,9 milhão de investidores cadastrados

O Tesouro Direto tem recorde de novos participantes:
foram 82.568 investidores que
passaram a fazer parte do programa em janeiro, de acordo
com balanço divulgado ontem
(26), em Brasília, pelo Tesouro
Nacional. Com isso, o Tesouro
Direto atingiu 1,9 milhão de
investidores cadastrados, um
aumento de 60% nos últimos 12
meses. O número de investidores ativos chegou a 542 mil, uma
variação de 35,1% nos últimos
12 meses. A maior parte das
operações do programa é de até
R$ 5 mil e elas responderam por
79% do total, revelando uma
grande presença de pequenos
investidores.
O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional
- desenvolvido em parceria
com a Bolsa de Mercadorias e
Futuros e Bovespa (Bolsa de
Valores de São Paulo) - BM&F
Bovespa - para a venda de
títulos públicos federais para
pessoas físicas, por meio da
internet. Ele foi criado em 2002
para democratizar o acesso aos
títulos públicos, permitindo
aplicações com apenas R$ 30.

É um programa para a venda
de títulos públicos federais
por meio da internet.

O estoque do programa fechou
janeiro com R$ 47,2 bilhões,
aumento de 13% em relação a
janeiro de 2017. Títulos indexados à inflação representaram
mais de 60% do estoque.
Já o Tesouro Selic, indexado
à taxa de juros básica da economia, concentrou os títulos mais
demandados no mês passado:
41,2%. Apesar do aumento
no número de investidores, o
Tesouro registra, desde agosto,
emissão líquida negativa, ou
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ção. No ato de designação
do grupo, Maia cita um estudo da Fiesp que apontou,
em 2012, que cerca de R$
100 bilhões são perdidos
anualmente com práticas
corruptas (AE).

Jaques Wagner teria recebido R$ 82 milhões
desviados de obras da Fonte Nova

Emprego em
recuperação deixa
empresário “otimista”

Elza Fiúza/ABr

O grupo será formado por
deputados e membros da sociedade civil, sendo presidido pelo
deputado Pauderney Avelino
(DEM-AM) e pelo doutor em
Direito Tributário, Ary Oswaldo
Mattos Filho. “O mercado de
debêntures hoje está concentrado 80% em empresas com
faturamento acima de R$ 300
bilhões. A gente quer tentar
criar um instrumento, mexer
na lei, para que empresas pequenas e médias tenham acesso
a um instrumento de captação
mais barato de recursos no mercado”, disse Maia, em recente
café da manhã com jornalistas.
Na ocasião, Maia queria anunciar um pacote de medidas
positivas lideradas pela Casa.
Em ato da presidência da

Divulgação

m busca de protagonismo político para
viabilizar sua pré-candidatura à Presidência da
República, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, determinou a criação de quatro
grupos de trabalho formado
por notáveis para apresentar
projetos na área econômica
e no aperfeiçoamento do
controle da gestão pública,
com ênfase no combate à
corrupção. Maia determinou
a criação de um grupo que vai
analisar a situação do mercado de debêntures no País e
propor estratégias para que
torná-lo acessível a todos os
segmentos do mercado, independentemente do porte da
empresa emissora dos títulos.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,2257 Venda: R$ 3,2262
Variação: -0,44% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41
Variação: estável - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,2345 Venda: R$
3,2351 Variação: -0,2% - Dólar
Turismo Compra: R$ 3,2200
Venda: R$ 3,3800 Variação:
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seja, no período, foram feitos
mais resgates do que emissões.
Em janeiro, esse resultado foi
de R$ 1,668 bilhão negativo,
decorrente de R$ 1,8 bilhão
de vendas de títulos e R$ 3,4
bilhões de resgates. Em dezembro de 2017, esse resultado
havia sido de R$ 42 milhões
negativos. Em janeiro de 2017,
R$ 268 milhões positivos, com
mais vendas que resgates.
De acordo com o coordenador-geral de Operações
da Dívida Pública, Leandro
Secunho, o resultado se deve
em parte ao grande número de
vencimentos no mês, cujo valor
chegou a R$ 2 bilhões. Além
disso, há a possibilidade de
investidores buscarem outros
tipos de investimento. “Difícil
fazer relação de um motivo ou
outro”, diz. Ele ressalta que
o programa tem mais caráter
de educação financeira e nem
tanto de financiamento da
dívida pública, embora seja
usado também para esse fim.
Questionado sobre o impacto
na dívida, ele diz que o resultado “não apresenta risco, nem
alteração de estratégia” (ABr).
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como os valores eram superfaturados. Oficiamos as empresas
fornecedoras de materiais para
obra e, a partir dos valores
apresentados, verificamos que
o mínimo de superfaturamento
foi R$ 90 milhões. A partir do
estudo contratado pelo consórcio, em razão de exigências do
Tribunal de Contas, a perícia
constatou que o valor superava
R$ 200 milhões em 2009”, disse
Luciana.
O advogado Pablo Domingues, que defende Jaques
Wagner, afirmou ontem (26),
que o petista está “absolutamente tranquilo”. O criminalista classificou as suspeitas
da PF na Operação Cartão
Vermelho como “factoides” e
“inverdades”.
“Esses valores são valores
feitos de modo aleatório, há
uma fragilidade na elaboração
dessas contas. São factoides,
são inverdades. Ele está muito
tranquilo com relação a isso,
porque jamais houve essa situação, afirmou Domingues (ABr).

Mulheres da Arábia
Saudita no Exército
Seguindo uma série de medidas de abertura, as mulheres
da Arábia Saudita poderão se
alistar no Exército, de acordo
com informações dos jornais
locais. A iniciativa, entretanto,
não inclui participações em
combate. Para entrar nas Forças Armadas, a mulher deve
respeitar alguns requisitos,
como ter origem saudita e ter
crescido no país; possuir idade
entre 25 e 35 anos, mais de
1,55m e no mínimo um diploma;
e passar por checagem médica.
Além disso, não pode ser casada com estrangeiros; não pode
ter antecedentes criminais ou ter
trabalhado anteriormente em
alguma instituição do governo ou
militar; e deve morar na mesma
região em que se alistará e possuir
cartão de identificação nacional.
A regra faz parte de uma ampla
reforma adotada pelo rei Salman
para integrar as mulheres na vida
social do país. O projeto é levado
a cabo pelo príncipe herdeiro
Mohammed bin Salman, tido
como líder de facto da Arábia
Saudita e que está por trás de um
programa de modernização da
nação, assim como de sua política
externa agressiva em relação ao
Irã (ANSA).
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6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.332,80 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,19% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 139,100
Variação: +0,25%.

