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BOLSAS
O Ibovespa: +0,84% Pontos: 
78.647,41 Máxima de +1,46% : 
79.135 pontos Mínima estável: 
77.998 pontos Volume: 9,69 
bilhões Variação em 2018: 2,94% 
Variação no mês: 2,94% Dow 
Jones: +0,65% (18h34) Pontos: 
25.084,37 Nasdaq: +0,21% 
(18h34) Pontos: 7.080,39 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2337 Venda: R$ 3,2342 
Variação: -0,25% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2312 Venda: R$ 
3,2318 Variação: -0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,88% 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$ 1.321,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,900 
Variação: -0,07%.

Cotação: R$ 3,2460 Variação: 
-0,06% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,2067  Venda: US$ 1,2068  
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9000 Venda: R$ 
3,9020 Variação: +0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8470 Ven-
da: R$ 4,0500 Variação: +0,17%.

vespa Futuro: +0,96% Pontos: 
79.150 Máxima (pontos): 79.700 
Mínima (pontos): 78.535. Global 
40 Cotação: 894,181 centavos 
de dólar Variação: -0,6%.

“Não morre aquele 
que deixou na terra 
a melodia de seu 
cântico na música de 
seus versos”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

Articuladores do go-
verno na Câmara se 
reuniram ontem (4), 

em almoço com o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia, para 
discutir a retomada das ne-
gociações para aprovação da 
reforma da Previdência. A 
avaliação é que o ambiente 
para votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) ainda é favorável. 
“Estamos em viés de alta, 
a perspectiva é melhor que 
no final do ano passado”, 
definiu o líder do governo 
no Congresso, André Moura 
(PSC-SE).

Os governistas seguem 
contando votos e, segundo 
fontes, ainda estão longe de 
alcançar os 308 votos para 

Ambiente é favorável à 
aprovação da reforma 
da Previdência, diz líder

aprovar, em dois turnos, a 
proposta. A percepção dos 
aliados do governo Temer 
é de que o ambiente pró-
-reforma melhorou e que há 
uma consciência difundida 
na opinião pública de que as 
mudanças são necessárias 
para a sustentabilidade do 
sistema previdenciário. De 
acordo com Moura, como a 
maioria dos parlamentares 
está em viagem, a estratégia 
será manter contato telefô-
nico com líderes partidários 
e com os deputados que 
passarem por Brasília nos 
próximos dias. 

Na opinião do líder, a pres-
são da sociedade contra a 
reforma hoje é “bem menor”. 
“Vamos aproveitar o momen-

to de otimismo para avançar-
mos”, afirmou. Ainda que o 
cenário seja positivo para o 
governo, Moura trabalha com 
a perspectiva de votação do 
texto até o final de fevereiro. 
Maia quer iniciar a votação a 
partir do dia 19 do próximo 
mês. “Não cravaria uma data. 
É a partir do dia 19”, declarou.

O líder do governo no Con-
gresso disse que a declaração 
do ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
sobre a concessão de em-
préstimos de bancos públicos 
a governadores mediante o 
esforço deles para convencer 
suas bancadas a votar favo-
rável à PEC não teve efeito 
negativo na base aliada. 
Os aliados não só apoiam a 

O líder do governo, André Moura (de terno escuro e gravata azul), com integrantes

do centrão. A turma  cobra caro pela fi delidade ao Planalto.

declaração de Marun como 
não enxergam o gesto como 
uma “chantagem” do governo 

federal. “A prioridade dos go-
vernadores são empréstimos 
e a do governo é a reforma. 

Eles (governadores) podem 
ajudar o governo”, concluiu 
Moura (AE).

As vendas de veículos novos 
subiram 9,23% no país em 
2017, com a comercialização 
de 2.239.403 automóveis, co-
merciais leves (como picapes e 
furgões), caminhões e ônibus, 
acima do total de 2.050.240 
unidades vendidas em 2016. 
Os números são do balanço 
divulgado ontem (4) pela Fe-
nabrave. Em 2016, a entidade 
registrou queda de 20,47% nas 
vendas de veículos. 

“A soma dos fatores positivos 
e a entrada dos recursos do 
décimo terceiro no orçamento 
das famílias fortaleceram o 
sentimento de confiança e a 
expectativa dos consumidores, 
que foram às concessionárias 
comprar seu automóvel 0 km”, 
disse o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior. A 
expectativa da federação é de 
manutenção do clima favorável às 
vendas, registrando novo ciclo de 
crescimento, podendo alcançar 
10,3% em relação ao ano passado, 
somados todos os segmentos.

Para os segmentos de auto-
móveis e comerciais leves, a 
expectativa é de alta de 11,9% 

Presidente da Fenabrave, 

Alarico Assumpção Júnior.

Empregadores domésticos
O prazo para os empregadores 

domésticos pagarem o Documento 
de Arrecadação do eSocial (DAE), 
referente a dezembro, termina hoje 
(5). O Simples Doméstico reúne 
em uma única guia as contribuições 
fi scais, trabalhistas e previdenciá-
rias que devem ser recolhidas. 
Para a emissão da guia unifi cada, 
o empregador deve acessar a pá-
gina do eSocial na internet (www.
esocial.gov.br). 

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro apresen-
tou mais uma denúncia envolven-
do o ex-governador Sérgio Cabral 
por corrupção passiva. Esta é a 
20ª denúncia contra Cabral: uma 
foi apresentada pela força-tarefa 
da Operação Lava Jato em Curiti-
ba e as outras 19 pelo MPF no Rio, 
como desdobramentos da opera-
ção de Curitiba. O ex-governador 
já tem quatro condenações pela 
Justiça Federal.

Também foram alvo da de-
núncia o ex-secretário de Obras 
Hudson Braga, Wagner Jordão 
Garcia (apontado como opera-
dor fi nanceiro do esquema cri-
minoso), Alex Sardinha da Veiga 
(ex-coordenador de licitações 
da empresa Oriente Constru-
ção Civil) e Geraldo André de 
Miranda Santos (diretor e atual 
administrador da Oriente). Os 
procuradores afi rmam que esta 
nova denúncia apresentada 
em decorrência das operações 
Saqueador e Calicute abrange es-
quema criminoso de corrupção 
em torno dos contratos celebra-
dos pelo governo do estado do 

O ex-governador Sérgio Cabral 

foi condenado quatro vezes na 

Lava Jato até agora.

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria, afi rmou 
ontem (4), que vai manter o 
aumento no valor da tarifa do 
transporte público na cidade, 
que passam de R$ 3,80 para 
R$ 4,00 no próximo domingo 
(7). O Movimento Passe Livre 
(MPL) já tem protesto marcado 
para o dia 11, mas Doria des-
cartou possibilidade de adesão 
como ocorreu em 2013. Em 
entrevista à Rádio Eldorado, 
o prefeito reafi rmou que a úl-
tima alteração na tarifa havia 
ocorrido em janeiro de 2016 e 
disse acreditar que a popula-
ção vai entender o aumento, 
minimizando a possibilidade 
de grandes protestos. 

“Não vejo perspectivas de 
profunda adesão (a protestos), 
sobretudo na população mais 
sensível e que compreende 
que esses 20 centavos, além 
de facilitarem o troco, repre-
sentam 30% abaixo da infl ação 
acumulada em dois anos”. Se a 
correção fosse aplicada, o preço 
da passagem subiria para R$ 
4,14. O subsídio dos ônibus pela 
Prefeitura é de R$ 2,1 bilhões. 
Em 2017, o valor unitário das 
passagens ficou congelado 

Prefeito de São Paulo,

João Doria.
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Meirelles decidirá 
sobre candidatura 
em abril

Brasília - O ministro Hen-
rique Meirelles usou ontem 
(4), sua conta no Twitter para 
reafi rmar que segue focado 
nas atividades da Fazenda e 
que uma eventual candidatura 
nas eleições deste ano só será 
defi nida em abril, prazo fi nal 
para que titulares de cargos 
públicos deixem suas funções 
para poder entrar na disputa 
eleitoral. “Tenho dito reite-
radas vezes que só decidirei 
sobre candidatura em abril”, 
escreveu. “Meu foco está 100% 
voltado ao meu trabalho de 
organizar as contas públicas, fa-
zer a economia crescer e gerar 
mais empregos”, completou.

O nome de Meirelles como 
presidenciável tem ganhado 
força no meio político e no seu 
partido, o PSD. O presidente 
licenciado da sigla e ministro da 
Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, afi rmou em entrevista 
à Folha de S.Paulo de ontem 
que o partido trabalha para 
que o ministro seja candidato 
a presidente (AE).

São Paulo - O governador Ge-
raldo Alckmin disse ontem (4), 
que o candidato à Presidência 
neste ano deve unir o País e 
que o PSDB será “protagonista” 
nessa união. “Unir em torno de 
um projeto, de uma proposta, 
é isso que o presidente Fer-
nando Henrique defende e nós 
também defendemos. Vamos 
unir o Brasil e o PSDB será 
protagonista nesse trabalho de 
poder unir o País, para poder 
retomar o crescimento”, afi r-
mou o governador, que também 
é presidente do partido, em 
entrevista coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes.

Alckmin iniciou sua fala 
concordando com trecho da 
entrevista do ex-presidente, 
FHC que o País estaria cansado 
da divisão. Questionado se ele 
teria mais o perfi l de candidato 
que outros possíveis nomes 
do centro, como o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles 
(PSD), e o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, o governador 
disse que é “do povo”. 

“Eu não sou fruto nem da 
dinastia política, não sou fruto 
de dinastia política, meu pai, 
meu avô, meu bisavô, ninguém, 

Governador do Estado, 

Geraldo Alckmin.
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Adriano Machado/Reuters

Nova York - O jornal The New 
York Times traz reportagem em 
sua edição impressa de ontem 
(4), sobre o acordo fi rmado pela 
Petrobras com investidores 
que moveram ação coletiva 
contra a estatal, por prejuízos 
fi nanceiros motivada por casos 
de corrupção ocorridos na com-
panhia e que são investigados 
pela Operação Lava Jato. A 
Petrobras aceitou pagar um 
total de US$ 2,95 bilhões a esse 
grupo de investidores.

O artigo assinado por Chad 
Bray e Stanley Reed relata que 
promotores no Brasil aponta-
ram que um pequeno grupo 
de ex-executivos da Petrobras 
conspirou com dirigentes de 
outras empresas para fi rma-
rem contratos superfaturados 
com a estatal, e com isso 
receberam propinas. A repor-
tagem também destaca que as 
investigações da Lava Jato já 
implicaram diversos políticos, 
como os ex-presidentes Lula e 

O jornal destaca que a “Petrobras tem tentado limpar sua 

imagem das consequências do escândalo”.
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New York Times destaca acordo 
da Petrobras em ação nos EUA

Dilma Rousseff, e envolveram 
também o presidente Michel 
Temer e vários de seus aliados 
próximos.

O The New York Times res-
salta a posição da companhia 
que foi “vítima do esquema 
de suborno” e que inclusive já 
recuperou R$ 1,475 bilhão no 
Brasil e que “continuará bus-
cando todas as medidas legais 
contra as empresas e indivíduos 
responsáveis”.

O The New York Times ressal-
tou também que sob o comando 
de Pedro Parente a “Petrobras 

tem tentado limpar sua imagem 
das consequências do escân-
dalo”. Entre outras iniciativas 
para melhorar a gestão da 
companhia, o jornal americano 
destacou o programa de venda 
de ativos. “No ano passado, por 
exemplo, a Total, da França, 
comprou uma participação nos 
campos de Iara e Lapa e outros 
ativos por US$ 2,2 bilhões. Em 
dezembro, a Statoil, companhia 
da Noruega, aceitou pagar até 
US$ 2,9 bilhões por uma parte 
em outro campo da Petrobras 
chamado Roncador” (AE).

Venda de veículos fecha 
2017 com alta de 9,23%

sobre os resultados de 2017. 
Já para caminhões e ônibus, a 
Fenabrave projeta crescimento 
de 8,6%, sendo 9,5% para cami-
nhões, 5,4% para ônibus e 7,8% 
para implementos rodoviários. 
O segmento de motocicletas, 
que vem sofrendo sucessivas 
quedas desde a crise de 2008, 
poderá apresentar alta estima-
da em 6,5%. Para tratores, a 
previsão é de alta de 5,1% e para 
colheitadeiras, de 5,4% (ABr). Alckmin: PSDB ‘será 

atuante’ na união do País

e nem de riqueza pessoal. Sou 
fruto do povo. Com 25 anos 
de idade, ‘tava’ na periferia da 
minha cidade natal trabalhando 
junto com a população, junto 
com o povo”, disse. Maia é 
fi lho do ex-prefeito do Rio de 
Janeiro, César Maia. 

O governador citou o desem-
penho nas últimas eleições es-
taduais, em que venceu em 644 
dos 645 municípios paulistas, 
e uma frase do ex-governador 
Mário Covas, que diz que “o 
povo erra menos que as elites”. 
“Acredito muito no julgamento 
das pessoas. Precisamos é levar 
a eles todas as informações”, 
afi rmou (AE).

Doria mantém aumento 
e não teme protestos

em R$ 3,80. Segundo Doria, 
a economia do País passa por 
outra situação, com aumento 
da taxa de empregos, infl ação 
sob controle e expectativa de 
crescimento em 2018.

“Não é nada a celebrar, mas 
a situação de declínio, de des-
controle da economia que havia 
até o encerramento do mandato 
da ex-presidente Dilma Rous-
seff (agosto de 2016) já não se 
vê mais”, afi rmou. “Tem uma 
circunstância psicológica me-
lhor no País”. O prefeito disse 
ainda que nenhuma alteração 
em relação à gratuidade está 
prevista (AE).

Cabral é denunciado pela 20ª 
vez na Operação Lava Jato

Rio com a construtora Oriente.
Segundo a denúncia, ao menos 

entre 2010 e 2014, Cabral, por 
meio de Braga e Garcia, solici-
tou e recebeu propina de Alex 
Sardinha e Geraldo André. Em 
geral, o valor cobrado era de 1% 
dos contratos celebrados. “Com 
efeito, o pagamento de propina 
em relação às obras públicas 
executadas pelo governo do Rio 
de Janeiro na gestão de Sérgio 
Cabral e Hudson Braga era prática 
generalizada, que certamente 
gerou o pagamento de dezenas 
de milhões de reais em propina”, 
afirmam os procuradores na 
denúncia (ABr). 


