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Termina hoje (5), o prazo para a
entrega da Declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior (CBE)
relativa ao ano-base de 2017. São
obrigadas a prestar as informações
todas as pessoas físicas e jurídicas
residentes no país que detinham,
no exterior, ativos de valor igual
ou superior ao equivalente a US$
100 mil em 31 de dezembro do ano
passado. A declaração é realizado
via formulário eletrônico disponível na página do BC na internet.

Quinta-feira,
05 de abril de 2018
Ano XVI – Nº 3.600
R$ 2,00

Tânia Rêgo/ABr

Jungmann: estatísticas
apontam redução da
violência no Rio de Janeiro

Uso de dados de 87 milhões
de perfis do Facebook

ANSA

O novo número foi divulgado pela própria rede social.

O Facebook acredita que a
consultoria política Cambridge
Analytica possa ter tido acesso
a dados de 87 milhões de usuários da rede social.O número é
quase 75% maior do que os 50
milhões divulgados anteriormente. Os perfis acessados,
principalmente nos Estados
Unidos, podem ter sido utilizados para beneficiar a campanha
presidencial de Donald Trump
em 2016.
O número foi divulgado por
Mike Schroepfer, diretor de tecnologia do Facebook, no blog da
companhia. O anúncio foi feito
no mesmo dia em que a rede
social declarou que realizará

alterações em sua política de
privacidade e termos de serviço pela primeira vez em três
anos. De acordo com o CEO da
companhia, Mark Zuckerberg,
a nova política trará mais detalhes sobre os dados coletados
no Facebook e em suas outras
plataformas, como o Instagram
e o Messenger.
Após o escândalo de vazamento de informações de usuários do Facebook, Zuckerberg
prometeu medidas mais rígidas
para proteger a privacidade
dos dados, com o objetivo de
restringir o acesso de desenvolvedores de aplicativos às informações das pessoas (ANSA).

São Paulo - Apesar de não
constarem na resolução aprovada pela cúpula do MDB
ontem (4), os Estados de São
Paulo, Goiás, Paraíba e Alagoas
deverão ter candidatos da sigla
para o cargo de governador. A
afirmação foi feita pelo presidente do partido, senador
Romero Jucá (RR).
“Reitero nossa intenção de
ter candidato próprio em São
Paulo, Goiás, Paraíba, Alagoas,
entre vários outros já deliberados na Executiva”, escreveu
Jucá em sua página oficial no
Twitter. O senador explicou que
“com o fechamento da janela
partidária, esse quadro das
candidaturas próprias ficará
mais bem definido”.
Pela resolução aprovada pela
Executiva do MDB, o partido
definiu candidaturas próprias
ao executivo estadual em Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do
Sul, Roraima, Espírito Santo,
Maranhão, Pará, Pernambuco
e Santa Catarina.
Já o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,

“A vida é assim:
esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois
desinquieta.
O que ela quer da
gente é coragem”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

Divulgação

MDB deverá ter candidato
próprio em São Paulo

Presidente do MDB, senador
Romero Jucá.

Gilberto Kassab, afirmou que não
vai se descompatibilizar até o
próximo dia 7 e que permanecerá
no cargo. “Eu não deixo o governo”, afirmou, após participar de
cerimônia de sanção da Lei da
Flexibilização da Voz do Brasil,
no Palácio do Planalto.
Antes, havia a expectativa de
que o ministro deixasse o posto
para ocupar o cargo de vice na
chapa do prefeito João Doria,
que vai concorrer ao governo
de São Paulo. A vaga, segundo
pessoas próximas ao ministro,
deve ficar com a ex-vice-prefeita
Alda Marco Antônio (AE).

seremos, dentro da lei, implacáveis“, disse. E que o recurso
prometido para a segurança do

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, ordenou
ontem (4) que os líderes militares se preparem para a retirada
das tropas norte-americanas da
Síria, informou o jornal “Washington Post”.
Na última terça-feira (3), durante uma reunião com autoridades de segurança dos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia,
Trump repetiu seu desejo de sair
rapidamente da Síria. O anúncio
foi feito na Casa Branca e o magnata ressaltou que a missão dos
EUA não se estenderia depois da
destruição do Estado Islâmico.
Além disso, ele espera que outros
países, particularmente os ricos
da região, aceitem a tarefa de
pagar pela reconstrução de áreas
destruídas.
Atualmente, mais de 2 mil militares norte-americanos atuam
no leste da Síria para enfrentar o
EI, dando suporte a uma coalizão
internacional que realiza sobretudo ataques aéreos. Estima-se
que o governo de Washington já
tenha gastado US$7 trilhões no
Oriente Médio, o que, na opinião
de Trump, não trouxe “nada além
de morte e destruição” (ANSA).

São Paulo - Cumprindo uma
verdadeira maratona para inaugurar obras prontas ou não até
amanhã, quando renunciará ao
cargo de governador para se
candidatar à Presidência da República, Geraldo Alckmin abriu
ao público na manhã de ontem
(4), a estação Oscar Freire, da
linha 4-Amarela do metrô.
Questionado se estava com
pressa para fazer a inauguração
em virtude da obrigatoriedade
de se desligar, o tucano afirmou que não se podia privar
a população do uso da estação
porque um dos acessos não está
pronto. “Por que vamos privar a
população desse que é o acesso
principal? Dos 23 mil passageiros por dia previstos para essa
estação, mais de 20 mil, 22 mil
vão utilizar esse acesso. Não há
razão para impedir isso”, disse.
Alckmin ainda provocou os
jornalistas ao listar os avanços
obtidos na expansão do metrô
de 2011 pra cá. “Em oito anos
nós saímos de 68 km de metrô
para terminarmos o ano com
102 km. Pois no meio da crise,

Transporte aéreo de carga
cresceu 6,8% em fevereiro

São Paulo - A demanda mundial por transporte aéreo de
cargas, medida em toneladas-quilômetro (FTK), aumentou 6,8% em fevereiro ante
igual mês de 2017, informou
a Associação Internacional
de Transporte Aéreo (Iata).
Combinando os crescimentos
de janeiro e fevereiro, o indicador mostrou alta de 7,7%,
configurando o melhor começo
de ano desde 2015.
Já a oferta global por transporte aéreo de cargas, apurada
em toneladas-quilômetro disponíveis (AFTK), subiu 5,6%
na base anual em fevereiro.
“O crescimento da demanda
superou o da capacidade pelo
19º mês consecutivo, o que
é positivo para os yields das
aéreas e para o desempenho
financeiro da indústria”, aponta
a Iata. Contudo, apesar do
forte avanço dos indicadores,
o transporte aéreo de cargas
pode enfrentar alguns desafios
em 2018.
Além disso, a avaliação é
de que o melhor momento da
retomada do transporte aéreo
de cargas pode já ter ficado
para trás. Um sinal disso são

É o melhor começo de ano
desde 2015.

os drivers da demanda do segmento, que já têm se afastado
dos níveis observados no ano
passado.
Na abertura por regiões,
todas mostraram aumento da
demanda global por transporte
aéreo de carga durante o mês de
fevereiro. Na América Latina, o
indicador mostrou aumento de
8,7% em fevereiro, enquanto a
capacidade subiu 6,9%, ambas
as comparações na base anual.
O movimento de retomada
nos últimos 18 meses reflete
os sinais de recuperação no
Brasil, maior economia da
região (AE).

CÂMBIO
Futuro: -0,04% Pontos: 84.480
Máxima (pontos): 84.685 Mínima (pontos): 82.950. Global 40
Cotação: 838,521 centavos de
dólar Variação: -0,63%.

Rio de Janeiro deve chegar em
até 15 dias, e fará investimentos
em equipamentos da Polícia Fe-

deral e da Polícia Rodoviária
Federal, além da ampliação da
Força Nacional (ABr).

Em maratona de inaugurações,
Alckmin abre estação Oscar Freire

Retirada de tropas
norte-americanas
da Síria

BOLSAS
O Ibovespa: -0,31% Pontos:
84.359,68 Máxima de -0,02%
: 84.610 pontos Mínima de
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Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann: “a batalha contra a violência
será longa e começa na reestruturação das polícias“.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,3397 Venda: R$ 3,3402
Variação: +0,04% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50
Variação: -0,19% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,3532 Venda: R$
3,3538 Variação: +1,2% - Dólar
Turismo Compra: R$ 3,3000
Venda: R$ 3,4800 Variação:
-0,09% - Dólar Futuro (maio)

Entrada principal fica na altura do 1.237 da Rua Oscar Freire,
esquina com a Avenida Rebouças (sentido Centro).

no meio da recessão, o governo
do Estado conseguiu também
passar de 60 para 89 estações
de metrô, quase 50% a mais.
E deixaremos um canteiro de
obras”.
Em seu discurso, o Alckmin
ressaltou que tem ouvido sobre
a “questão de atraso de obras”,
mas que isso depende de como
se vê o copo, se meio cheio ou

meio vazio. “Realmente tivemos
alguns (atrasos) porque a crise
afetou também o setor privado.
Um consórcio internacional
não conseguiu fazer a obra. Foi
punido, multado, reincidido o
contrato e aberta uma nova licitação, que é o que tem de fazer
um governo sério. É preciso
então também ser justo e ver o
copo meio cheio” (AE).

Cumprimento da Constituição
‘dá estabilidade ao país’

O presidente Temer disse
ontem (4) que no Brasil não
se pode “combater pessoas,
desmerecendo o país”. Em
discurso durante cerimônia no
Palácio do Planalto, ele voltou
a defender o cumprimento das
determinações constitucionais
e destacou a importância da
liberdade de imprensa.
“O que mais prejudica o país
é desviar-se das determinações
constitucionais; quando as pessoas começam a desviar-se das
determinações jurídicas, constitucionais, quando acham que
podem criar o direito a partir
da sua mente e não a partir
daquilo que está escrito, seja
literalmente ou sistemicamente, você começa a desorganizar
a sociedade”, disse Temer em
discurso durante a cerimônia
de sanção da lei que flexibiliza
o horário de veiculação do programa A Voz do Brasil.
Ressaltou que prestigia a imprensa livre “por convicção pessoal” e a considera fundamental
para o país. Também afirmou
que considera a democracia o
melhor dos regimes. “A liberdade de informação permite as
mais variadas críticas, e elas

Cotação: R$ 3,3465 Variação:
-0,04% - Euro (17h27) Compra:
US$ 1,2278 Venda: US$ 1,2279
Variação: +0,08% - Euro comercial
Compra: R$ 4,0990 Venda: R$
4,1010 Variação: +0,12% - Euro
turismo Compra: R$ 4,0600 Venda: R$ 4,2700 Variação: estável.

Marcos Corrêa/PR

O

“Cada vez mais vamos ganhar velocidade, e o Rio de
Janeiro vai começar a perceber
efetivamente mudanças. Elas
estão vindo”. Sobre o aumento do número de homicídios
decorrentes de ação policial,
disse que uma das medidas
da intervenção será o fortalecimento das corregedorias
policiais no estado. Os homicídios decorrentes de oposição à
intervenção policial cresceram
17,6% em fevereiro, segundo
o ISP.
“Para aqueles entre os agentes de segurança que têm relação com corrupção e com o
crime, quero deixar claro que

Governo do Estado de São Paulo

expectativa de uma solução
rápida para a segurança.
“As estatísticas apontam
para a redução da violência,
entretanto, esse processo
levou décadas para ser construído no Rio de Janeiro. Não
vai ser em um mês e meio
que vai mudar. Não há essa
expectativa”, disse o ministro,
que se referiu à queda de 9,2%
no número de homicídios em
fevereiro na comparação com o
mesmo mês do ano passado. A
batalha contra a violência será
longa e começa na reestruturação das polícias, que estavam,
em grande parte, “totalmente
sucateadas”.

Revista Cargo

ministro da Segurança Pública, Raul
Jungmann, disse ontem (4) que as estatísticas,
divulgadas pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP)
do Rio de Janeiro, apontam
redução da violência, embora essa percepção “não
seja generalizada e o nível
de criminalidade ainda seja
elevado”.
Ele esteve no Rio ontem
(4), quando participou da
cerimônia de assinatura de
um convênio entre o Sesc,
o Senac, a prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento
Social. Afirmou que não há

Presidente Temer sanciona lei
que flexibiliza horário de A
Voz do Brasil.

hão de verificar-se, porque elas
dão também um norte para a
conduta da própria sociedade.
O que não se pode é combater
pessoas, desmerecendo o país.
Você precisa tomar um cuidado
extraordinário com esse fato”.
“Portanto, toda vez que pratico
um gesto governativo, tenho em
mente o norte que me dá a Constituição Federal. Volto a dizer
na convicção mais acentuada,
mais profunda e correta de que a
ordem jurídica é que estabelece
as relações sociais, regula as
relações sociais”, afirmou (ABr).

JUROS
CDB prefixado 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$ 1.340,20 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,22% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 143,290
Variação: +0,43%.

