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BOLSAS
O Ibovespa: +0,13% Pontos: 
77.995,16 Máxima de +0,67% : 
78.414 pontos Mínima de -0,37% 
: 77.602 pontos Volume: 3,57 
bilhões Variação em 2018: 2,09% 
Variação no mês: 2,09% Dow 
Jones: +0,28% (18h30) Pontos: 
24.892,30 Nasdaq: +0,78% 
(18h30) Pontos: 7.061,77 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2418 Venda: R$ 3,2423 
Variação: -0,5% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2529 Venda: R$ 
3,2535 Variação: -0,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,3870 Variação: 
-0,67% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% ao 
ano. - Capital de giro, 10,86% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.318,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,000 
Variação: -0,22%.

Cotação: R$ 3,2480 Variação: 
-0,7% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,2023 Venda: US$ 1,2024 
Variação: -0,27% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8910 Venda: R$ 
3,8930 Variação: -0,82% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8330 Ven-
da: R$ 4,0430 Variação: -0,74%.

vespa Futuro: +0,13% Pontos: 
78.400 Máxima (pontos): 78.975 
Mínima (pontos): 78.055. Global 
40 Cotação: 899,618 centavos 
de dólar Variação: -0,29%.

“Pelo jeito que a 
coisa vai, em breve o 
terceiro sexo estará 
em segundo”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

Integrantes da ala política 
do governo esperam para 
os próximos dias a sanção 

da lei aprovada pelo presi-
dente Temer que permite a 
capitalização em até R$ 15 
bilhões da Caixa Econômica 
Federal com recursos do 
FGTS. Segundo uma fonte 
do governo envolvida nas 
negociações da proposta, a 
operação deverá ser aprovada 
num “prazo muito rápido” 
após a sanção do presidente. A 
fonte informou que a costura 
política já foi feita no Conse-
lho Curador do FGTS para 
aprovação do empréstimo à 
Caixa com recursos do fundo. 

O empréstimo funciona 
como uma espécie de capitali-
zação. A proposta terá que ser 

Caixa antecipa concessão de 
mais crédito de olho em socorro 
de R$ 15 bilhões do FGTS

aprovada também pelo Conse-
lho de Administração do banco, 
presidido pela secretária do 
Tesouro, Ana Paula Vescovi. 
Com mais recursos, a Caixa 
terá condições de emprestar 
mais ao longo de 2018, ano de 
eleições. Assim como o Banco 
do Brasil, a Caixa tem feito 
empréstimos aos Estados, o 
que tem provocado uma “ciu-
meira política”. A disputa pelos 
recursos da Caixa gerou polê-
mica depois que o ministro da 
Secretaria de Governo, Carlos 
Marun, admitiu que a conces-
são de empréstimos estaria 
sujeita ao apoio na votação da 
Reforma da Previdência.

O Tesouro Nacional espe-
ra a posição do Tribunal de 
Contas da União (TCU) sobre 

a regularidade da transação, 
que vai transformar dinheiro 
dos trabalhadores depositado 
no FGTS em capital do banco. 
Sem a capitalização, a Caixa 
corre o risco hoje de ter de 
puxar o freio na concessão de 
crédito para não descumprir 
normas internacionais de 
proteção bancária. A insti-
tuição hoje está muito perto 
dos limites mínimos dessas 
normas, antes mesmo do 
endurecimento das regras, 
programado para 2019.

O projeto de socorro aprova-
do pelo Congresso foi desenha-
do pelas lideranças do governo 
em prazo recorde de apenas 7 
dias, para dar fôlego ao banco 
público para continuar empres-
tando em 2018, ano de eleições, 

Contando com o capital novo, a Caixa já anunciou que está elevando de 50% para 70%

a cota de fi nanciamento para a compra de imóveis usados.

sem necessidade de um aporte 
direto pelo Tesouro, que não 
tem recursos para injetar no 
banco. A Caixa se comprome-
teu, em carta enviada ao TCU, a 
aguardar a posição da corte de 
contas antes de fazer qualquer 

movimento. O presidente da 
Caixa, Gilberto Occhi, disse 
há duas semanas que aguarda 
a sanção da lei pelo presidente 
Temer.

Contando com o capital novo, 
a Caixa já anunciou que está 

elevando de 50% para 70% a 
cota de fi nanciamento para 
a compra de imóveis usados. 
A medida foi comemorada 
pelo ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, na sua 
conta no Twitter (AE).

Ministro pediu demissão
O ministro da Indústria, Comér-

cio Exterior e Serviços, Marcos 
Pereira, entregou ontem (3) carta 
de demissão ao presidente Temer. 
Ele anunciou a decisão por meio 
das redes sociais. Na carta, Pereira 
explica que deixa a pasta para 
se dedicar a questões pessoais e 
partidárias. O Palácio do Planalto 
não comentou o pedido de demis-
são. Marcos Pereira é presidente 
licenciado do PRB e pode disputar 
cargo eletivo na próxima eleição.

Varejo paulistano 
tem o melhor 
dezembro em 7 anos

As vendas do varejo pau-
listano cresceram em média 
4,5% no último mês de 2017 
frente ao mesmo período de 
2016. Foi o melhor dezembro 
desde 2010. A constatação é da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). Com elevação 
de 5,9%, as transações a prazo 
superaram as vendas à vista 
(3,1%), na comparação anual. 
“Isso revela que os consumi-
dores paulistanos podem ter 
optado por comprar presentes 
de maior valor no Natal”, segun-
do Alencar Burti, presidente 
da ACSP.

Os dados apuram também 
que, em 2017 como um todo, o 
setor fechou com leve aumento 
de 1,1% em relação a 2016, na 
capital depois de dois anos de 
fortes quedas. “Foi um ano de 
transição até conseguirmos 
fechar 2017 no azul. O aumento 
foi pequeno, mas ele pavimenta 
o crescimento do comércio no 
ano que agora se inicia”, declara 
Burti. Em 2017, as vendas a 
crédito (1,6%) também foram 
melhores ante as comercializa-
ções à vista (0,6%).

Rio: primeira morte 
de policial em 2018

Rio - O Rio de Janeiro regis-
trou na manhã de ontem (3), 
o primeiro caso de assassinato 
de policiais em 2018. O soldado 
Ivanderson da Silva Pinheiro, 
de 38 anos, foi morto em São 
Gonçalo, na região metropoli-
tana, numa tentativa de assalto, 
informou a assessoria de im-
prensa da Polícia Militar (PM).

De acordo com informações 
preliminares colhidas no lo-
cal por policiais do batalhão 
de São Gonçalo que foram 
acionados para verifi car uma 
ocorrência no bairro Mutuá, o 
soldado trafegava em seu carro 
acompanhado de outro policial 
quando criminosos armados em 
outro veículo aproximaram-se 
anunciando o roubo e atirando.

Ainda conforme o relato 
obtido pela PM, Pinheiro foi 
atingido e seu automóvel capo-
tou. O policial não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 
O segundo policial conseguiu se 
abrigar após o acidente. “Uma 
arma foi roubada e a perícia foi 
acionada”, diz nota divulgada 
pela assessoria da PM (AE).

Durante os últimos dias, com 
o STF em recesso, a ministra 
Cármen Lúcia, presidente da 
Corte, deu andamento em 
dois inquéritos que correm no 
Supremo, um deles apurado 
no âmbito da Operação Lava 
Jato. Na terça-feira(2), Cár-
men aceitou estender o prazo 
da investigação em torno do 
senador Fernando Collor de 
Mello (PTC-AL). O inquérito 
foi instaurado em abril, e está 
sob sigilo. O parlamentar foi 
denunciado por supostamente 
cometer crimes de corrupção 
ativa, corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro, apurados 
pela Lava Jato O pedido por 
mais tempo de apuração sobre 
a denúncia foi feito pela Polícia 
Federal (PF). 

O inquérito entrou no Supre-
mo, em abril, junto de outros 
97 autorizados pelo ministro 
Edson Fachin, com base nas 
delações de executivos e ex-
-executivos da Odebrecht. 
A única informação pública 
disponível no andamento do 

Ministra Cármen Lúcia, 

presidente do STF.

Deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ). 

A onda de frio que bate re-
cordes históricos e atinge os 
Estados Unidos nos últimos 
dias continua avançando sobre 
o país e já causou a morte de 
pelo menos 11 pessoas nas 
últimas 24 horas. As mortes 
foram motivadas pelas baixas 
temperaturas provocadas por 
uma massa de ar do Ártico 
que atinge a maior parte do 
país durante os últimos dias. 
Cinco pessoas faleceram no 
estado de Wisconsin, quatro no 
Texas (sendo dois sem-teto), 
uma em Dakota Norte e outra 
no Missouri.

“A massa de ar do Ártico 
continuará forte sobre o leste 
do país até o fi nal da semana”, 
afi rmou através de Twitter o 
Serviço Nacional de Meteo-
rologia, que disse que serão 
registradas “temperaturas 

muito baixas e ventos gélidos 
perigosos” na região.

Na terça-feira (2), foram 
registradas temperaturas mí-
nimas que quebraram recordes 
mantidos durante décadas, 
como o da cidade de Dayton, 
em Ohio, onde os 25 graus 
abaixo de zero ultrapassaram 
a marca prévia de 1898. Em 
Salisbury/Maryland, os 14 graus 
negativos rompem o recorde 
anterior, de 1918.

Diante da onda de frio, o servi-
ço meteorológico realizou uma 
campanha de orientação para 
a população afetada na qual 
advertia sobre a necessidade de 
realizar um acompanhamento 
da evolução da tempestade na 
costa leste e que explicava os 
sintomas que podem ajudar a 
diagnosticar uma hipotermia 
(ABr/EFE).

Carro da polícia de Montgomery, na Geórgia, presta socorro a 

um veículo acidentado.

O presidente nacional do 
PTB, Roberto Jefferson, infor-
mou que a sua fi lha e deputada 
federal Cristiane Brasil (PTB-
-RJ) vai assumir o ministério 
do Trabalho. Ele se reuniu 
ontem (3) com o presidente 
Temer no Palácio do Jaburu e 
disse que o nome de Cristiane 
Brasil “surgiu” durante a con-
versa e não foi uma indicação 
dele próprio. A nomeação foi 
confi rmada pelo Palácio do 
Planalto. Segundo nota à im-
prensa, a defi nição de Temer 
ocorreu após “indicação ofi cial 
feita pelo PTB”.

“Eu vim discutir outros no-
mes, estávamos pensando em 
três [outros deputados]. Aí roda 
pra cá, roda pra lá. Então se fa-
lou: ‘Roberto, e a Cristiane? Por 
que não?’ Aí foi da cabeça do 
presidente: ‘Ela é uma menina 
experimentada, foi secretária 
municipal em vários governos 
na cidade do Rio de Janeiro’. Eu 
falei: ‘presidente, aí o senhor 
me surpreende, vou ter que 
consultar”, afi rmou Jefferson. 
Segundo ele, após a consulta e a 
aceitação, Cristiane concordou 
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Georgia State Patrol

Cármen Lúcia dá andamento a 
inquéritos que correm no Supremo

Ronaldo Carletto (PP-BA) re-
gistrou movimentações no Su-
premo. O inquérito, que chegou 
em junho de 2015 e investiga 
o deputado sobre possíveis 
crimes contra o Sistema Fi-
nanceiro, vem se arrastando na 
Corte. Em agosto, a PF pediu a 
prorrogação das investigações, 
e, vinte dias depois, o ministro 
Fux, também relator do caso, 
pediu vista à PGR. Somente 
após três meses a procurado-
ria respondeu, considerando 
necessária a prorrogação por 
mais 60 dias. 

A manifestação, do dia 15 de 
dezembro, afi rma que ainda há 
oitivas pendentes no processo. 
Ontem (3), fi nalmente, foi pu-
blicada uma decisão por parte 
da Corte. O andamento do pro-
cesso mostra que Cármen Lúcia 
aceitou um pedido, ainda não 
disponível para visualização. As 
indicações são de que a minis-
tra aceitou prorrogar o prazo, 
acatando a sugestão da PGR, 
dando atividade ao inquérito 
durante o recesso (AE).

processo de Collor é que Cár-
men aceitou o pedido da PF, 
que havia sido feito em 14 de 
novembro. Na ocasião, o relator 
do caso, ministro Luiz Fux, 
pediu a opinião da PGR sobre 
a petição feita pela Polícia. A 
resposta da PGR chegou so-
mente um dia antes de começar 
o recesso no Supremo, dia 19 
de dezembro, mais de um mês 
após a requisição do ministro. 

Além do caso de Collor, a 
investigação sobre o deputado 

Onda de frio nos EUA deixa 
11 mortos em 24 horas

Filha de Roberto Jefferson será a 
nova ministra do Trabalho

em não disputar as eleições 
deste ano. “Ela fi cará ministra 
até o fi nal [do governo de Te-
mer]”, afi rmou. 

Roberto Jefferson disse 
ainda que o líder do partido 
na Câmara, deputado Jovair 
Arantes (PTB-GO), também 
concordou com a nomeação e 
disse que ela tem a “confi ança” 
da bancada. Durante entrevista 
a jornalistas em que anunciou 
o nome da fi lha para o cargo, 
Roberto Jefferson, que foi pro-
tagonista e o primeiro delator 
do mensalão há pouco mais de 
dez anos, se disse emocionado. 
“É um resgate da imagem, da fa-
mília. Depois do que aconteceu, 

mas já passou. Fico satisfeito”, 
afi rmou, com a voz embargada.

Ronaldo Nogueira deixou o 
ministério no último dia 27 para 
se candidatar a um cargo eletivo 
no pleito deste ano. Ministros 
de Estado precisam se afastar 
do cargo com seis meses de 
antecedência. Após o convite 
ao deputado Pedro Fernandes 
(PTB-MA) não ter sido confi r-
mado devido a resistências do 
PMDB do Maranhão, Jefferson 
disse que o “imbróglio acabou”. 
“Não há confl ito no PTB, há 
uma relação muito boa entre 
mim, os líderes no Senado e na 
Câmara. A bancada é unida”, 
disse (ABr).

São Paulo - A Justiça da Es-
panha autorizou na terça-feira 
(2), que Guilherme Raymo 
Longo, de 32 anos - acusado 
de matar o menino Joaquim 
Ponte Marques, de 3 anos, em 
novembro de 2013, seja man-
dado de volta ao Brasil. Ele foi 
preso no país em abril do ano 
passado. Isso deve ocorrer até 
o próximo dia 20, mas a data 
exata não é revelada por moti-
vos de segurança. 

Assim que chegar, Longo 
deve ser mandado para o pre-
sídio de Tremembé, local em 
que já esteve até obter habeas 
corpus e fugir para a Espanha 
com documentos falsos. Ele 
responde por homicídio tripla-
mente qualifi cado e ocultação 

de cadáver, pois, segundo a 
denúncia do MP, teria matado 
o enteado com uma dose ex-
cessiva de insulina e jogado seu 
corpo no rio.

Guilherme Longo era procu-
rado desde setembro de 2016 e 
sua fuga rendeu até recompensa 
de R$ 50 mil oferecida pelo 
governo de São Paulo e um 
cartaz de procurado divulgado 
pela Polícia Civil. Antes de de-
saparecer ele teria deixado uma 
carta confessando o crime. O 
pedido de extradição de Longo 
foi encaminhado à Espanha 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores. A logística do tra-
balho para trazê-lo de volta está 
sendo defi nido em conjunto pela 
Polícia Federal e Interpol (AE).

Espanha autoriza extradição de 
acusado de matar menino Joaquim


