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BOLSAS
O Ibovespa: +0,32% Pontos: 
81.219,50 Máxima de +0,58% : 
81.429 pontos Mínima de -0,13% 
: 80.854 pontos Volume: 8,51 
bilhões Variação em 2018: 6,31% 
Variação no mês: 6,31% Dow 
Jones: +0,15% (18h34) Pontos: 
26.057,75 Nasdaq: +0,44% 
(18h34) Pontos: 7.328,16 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2005 Venda: R$ 3,2010 
Variação: -0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2081 Venda: R$ 
3,2087 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1930 
Venda: R$ 3,3500 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,80% ao 
ano. - Capital de giro, 10,11% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.333,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,45% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,400 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,2020 Variação: 
-0,33% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,223  Venda: US$ 1,223  
Variação: -0,1% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9140 Venda: R$ 
3,9160 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8570 Ven-
da: R$ 4,0600 Variação: -0,49%.

vespa Futuro: +0,34% Pon-
tos: 81.475 Máxima (pontos): 
81.790 Mínima (pontos): 81.140 
. Global 40 Cotação: 883,121 
centavos de dólar Variação: 
+0,1%.

“Se eu acredito em 
Deus? Mas que valor 
poderia ter minha 
resposta, afi rmativa ou 
não? O que importa é 
saber se Deus acredita 
em mim”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

A Assembleia Geral Ex-
traordinária (AGE) 
da Caixa Econômica 

Federal aprovou na sexta-
-feira (19), em reunião, o 
novo estatuto do banco com 
novas regras para escolha e 
atuação de seus dirigentes. 
As regras também devem 
permitir, conforme a insti-
tuição, maior transparência 
nos processos decisórios e 
ainda prevê a criação de 
novos comitês estatutários.

Um dos pontos mais im-
portantes aprovados no 
novo estatuto é o processo 
de escolha e destituição de 
dirigentes da Caixa. Essa 

Caixa aprova novo estatuto 
com regras mais rígidas
para escolha de dirigentes

responsabilidade, que antes 
estava nas mãos do presiden-
te da República, passou para 
o Conselho de Administração 
do banco, que se manifestará 
depois do Comitê de Indica-
ção e Remuneração. Antes, 
o governo fazia a indicação 
por meio do Ministério da 
Fazenda e o consenso do 
Conselho de Administração 
da Caixa. Além disso, foram 
incluídos novos critérios para 
seleção dos vice-presidentes, 
como, por exemplo, o uso de 
consultoria especializada em 
recrutamento de executivos. 

A mudança é importante e 
ocorre em meio à polêmica 

de afastamento de quatro 
dos vice-presidentes da Caixa 
com suspeita de envolvimen-
to em casos de corrupção. 
Depois da pressão do MPF 
e, principalmente, do Banco 
Central, o presidente Temer 
cedeu e decidiu afastar os 
vice-presidentes Antônio 
Carlos Ferreira (Corpora-
tivo), Deusdina dos Reis 
Pereira (Fundos de Governo 
e Loterias), José Henrique 
Marques da Cruz (Clientes, 
Negócios e Transformação 
Digital) e Roberto Derziê de 
Sant’Anna (Governo).

O novo estatuto da Caixa 
também acrescentou impe-

O novo estatuto da Caixa também acrescentou impedimentos e vedações

mais rigorosas para a escolha de dirigentes do banco.

dimentos e vedações mais 
rigorosas para a escolha de 
dirigentes do banco, além 
de novos cr itér ios para 
perfil técnico, experiência, 
conduta, metas e resultados. 
Antes, eram exigidos apenas 
reputação ilibada, conheci-
mento técnico compatível 
com o cargo, graduação em 

curso superior e experiência 
profissional.

As atribuições em relação 
à Caixa, que antes eram 
exercidas pelo Ministério 
da Fazenda, passam a ser 
de responsabilidade da As-
sembleia Geral, que terá 
competência para eleger 
e destituir os membros do 

Conselho de Administração 
do banco e do Conselho Fis-
cal. Será ainda responsável 
por fixar a remuneração de 
administradores, aprovar as 
demonstrações financeiras, 
decidir questões no âmbito 
do conglomerado, como, por 
exemplo, fusões e aquisi-
ções (AE).

Após aparecer se movimen-
tando com um andador, o ex-
-jogador Pelé, de 77 anos, foi 
hospitalizado na sexta-feira 
(19), após ter desmaiado por 
exaustão, informou a Associa-
ção de Cronistas de Futebol 
da Inglaterra (FWA, na sigla 
em inglês). Com isso, o tri-
campeão mundial foi forçado 
a desmarcar um jantar em um 
hotel de Londres, na Inglaterra, 
que iria homenagear a carreira 
do ex-atleta.

“Nas primeiras horas da ma-
nhã de quinta-feira, Pelé des-
maiou e foi levado a um hospital 
no Brasil onde passou por uma 
série de exames, que apontaram 
para uma exaustão grave. Ele 
permaneceu no soro enquanto 
os médicos monitoravam sua 
recuperação. Felizmente, não 
há indicação de nada mais sério 
do que exaustão”, explicou em 
nota a FWA.

Essa não é a primeira vez 
que Pelé é hospitalizado. 
Anteriormente, o ex-jogador 
precisou fi car internado por 

Edson Arantes do Nascimento, 

Pelé, o “Rei do Futebol”.

O consórcio formado pelo 
grupo CCR e pela RuasInvest 
venceu na sexta-feira (19) o 
leilão da concessão das linhas 
5 - Lilás e 17 - Ouro, do metrô 
de São Paulo. A Via Mobilida-
de ofereceu R$ 553,8 milhões 
pela exploração dos serviços 
por 20 anos. O valor é quase 
três vezes maior dos R$ 194,3 
milhões de lance mínimo, re-
presentando um ágio de 185%. 
O outro grupo que disputava a 
concorrência, do qual partici-
pava, o sul-coreano Seul Metrô, 
apresentou uma proposta de R$ 
388,5 milhões, praticamente o 
dobro do lance mínimo.

O contrato prevê R$ 10,8 
bilhões de receitas tarifárias e 
com a exploração dos espaços 
comerciais e de publicidade. A 
Linha Lilás deverá ter, quando 
fi nalizada, 17 estações, ligando 
bairros do Capão Redondo à 
Chácara Klabin. A estimativa 
é que 850 mil pessoas usem 
essa linha. A Linha Ouro é um 
monotrilho que deverá ligar, 
com 10 estações, o Morumbi 
ao Aeroporto de Congonhas, 
transportando 200 mil pessoas 
por dia. São esperados ainda 
R$ 3 bilhões de investimentos 
e reinvestimentos dos admi-
nistradores.

Durante o leilão, o Sindicado 
dos Metroviários fez um protes-
to em frente a bolsa de valores 
contra a privatização dos servi-
ços. Na quinta-feira (18), uma 

O governador Alckmin bate o 

martelo com o fi m  do leilão.

O diretor-presidente da 
Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento do DF 
(Adasa), Paulo Salles, disse 
na sexta-feira (19) que a 
sociedade precisa estar pre-
parada para viver com menos 
água e que isso implica, do 
ponto de vista tecnológico, na 
aposta em técnicas de reúso 
da água. Durante palestra na 
Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC), o biólogo falou 
sobre os preparativos para o 
8º Fórum Mundial da Água, 
que ocorre em Brasília de 18 
a 23 de março.

“Precisamos rever nossos 
conceitos com relação ao uso 
da água e com relação à maneira 
como estamos tratando os re-
cursos naturais que garantem 
a permanência da água nos 
ecossistemas. É um processo 

Diretor-presidente da Adasa, 

Paulo Salles.

Collor é pré-candidato
O senador Fernando Collor 

de Mello (PTC-AL) anunciou na 
sexta-feira (19), que pretende se 
candidatar novamente à Presidên-
cia da República nas eleições gerais 
deste ano. “Digo a vocês que esse 
é um dos momentos mais impor-
tantes da minha vida pessoal. Hoje, 
a minha decisão está tomada: sou, 
sim, pré-candidato à Presidência 
da República”, afi rmou o senador 
alagoano.

São Paulo - Acorrentado e 
algemado, o ex-governador do 
Rio Sérgio Cabral foi levado ao 
Instituto médico-legal (IML) de 
Curitiba na sexta-feira (19). O 
pemedebista foi submetido a 
exames antes de ser transfe-
rido para o Complexo Médico-
-Penal, em Pinhais, na região 
metropolitana da capital para-
naense. Na quinta-feira (18), os 
juízes federais Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal, em Curitiba, 
e Caroline Vieira Figueiredo, 
da 7ª Vara Federal, do Rio, 
determinaram a remoção do 
ex-governador para o presídio 
no Paraná.

Relatório do Ministério Pú-
blico do Rio apontou luxos e 
muitas regalias na prisão em 
Benfi ca. A 11.ª Promotoria de 
Investigação Penal fi scalizou 
o local em 24 de novembro 
e destacou que na Galeria C, 
onde ainda estava preso Sérgio 
Cabral, e onde estão outros 
alvos da Lava Jato, havia “lin-
guiças fritas ainda quentes”. 
Os promotores encontraram 
“alimentos in natura diversos 
de frutas, como queijos e frios, 
pó de café, chás e alimentos que 
necessitavam de preparo com 
calor dentro da cela”.

O MP do Rio ajuizou ação 
civil pública por improbidade 
administrativa contra o ex-
-governador, o secretário de 
administração penitenciária, 
o subsecretário de gestão 

Cabral realizou exame de 

corpo de delito no IML de 

Curitiba.

Alckmin veta 
‘Segunda sem Carne’ 

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin vetou na 
sexta-feira (19), o projeto que 
instituía o programa “Segunda 
Sem Carne” em restaurantes e 
refeitórios de órgãos públicos do 
Estado. A medida contou com 
o apoio e manifestação do setor 
produtivo de carnes. O projeto, 
do deputado Feliciano Filho, do 
PSC de São Paulo, havia sido 
aprovado pela Assembleia Le-
gislativa (Alesp) no fi m do ano 
passado e gerou polêmica entre 
políticos e indústria. 

No veto, publicado no Diário 
Ofi cial do Estado de sexta, o 
governador pontua que “a im-
posição, ainda que por um dia, 
de uma dieta/regime alimentar 
que, na verdade, representa ver-
dadeira ‘fi losofi a de vida’, pela 
via legislativa, encontra limites 
no direito à liberdade, expres-
samente garantido a todos pela 
Constituição Federal” (AE).

A
N

SA

Ta
hi

an
e 

St
oc

he
ro

/G
1

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

G
iu

lia
no

 G
om

es
/F

ol
ha

pr
es

s

Reuters

Um grupo de cientistas inter-
nacionais desenvolveu um novo 
exame de sangue para o câncer, 
capaz de detectar oito tipos 
diferentes de tumores antes de-
les se espalharem para outras 
partes do corpo. Liderado por 
Joshua Cohen, da Universidade 
Johns Hopkins, em Baltimore, 
nos Estados Unidos, o estudo, 
baseado em uma análise com-
binada de DNA e proteínas, foi 
publicado na quinta-feira (18) 
na revista “Science”.

De acordo com a publicação, 
o “diagnóstico de câncer antes 
que haja metástases é uma das 
chaves para reduzir as mortes 
por esta doença no futuro”.

O estudo envolveu 1.005 
pacientes cujos cânceres - já 
pré-diagnosticados com base 
em seus sintomas - foram 
detectados com uma taxa de 
precisão de 69% a 98%. No 

ANSA

Sociedade precisa estar preparada 
para viver com menos água

e tornar a população mais bem-
-educada”, disse Salles ao se 
referir à crise hídrica em parte 
do país.

Além da necessidade de se 
avançar em técnicas de reúso, 
Salles também defendeu a bus-
ca por outras fontes de abaste-
cimento, como a dessalinização 
da água do mar em cidades 
litorâneas e, particularmente, 
no Nordeste brasileiro. “A 
água está presente em todas as 
atividades humanas, inclusive 
nas atividades econômicas. E o 
fórum vai tratar um pouco de 
cada coisa. Não é um evento 
científi co nem organizado ex-
clusivamente pra governo ou 
sociedade civil. É uma platafor-
ma que vai abordar todos esses 
assuntos numa perspectiva 
diversifi cada, para atender a 
todos os públicos” (ABr).

educacional que já vem sen-
do feito e acredito que esses 
momentos de difi culdade que 
estamos vivendo estimulam 
ainda mais nosso empenho no 
sentido de mudar essa cultura 

Pelé é hospitalizado 
após sofrer um desmaio

conta problemas no rim e na 
próstata. Além disso, precisou 
passar por uma cirurgia no 
quadril. Na festa de abertura do 
Campeonato Carioca, na última 
segunda-feira (15), Pelé, que é 
o embaixador da competição, 
precisou usar um andador para 
se locomover. Já em dezembro, 
no sorteio dos grupos da Copa 
do Mundo de 2018, na Rússia, o 
“Rei do Futebol” precisou usar 
uma cadeira de rodas (ANSA).

Acorrentado, Cabral foi 
levado ao IML de Curitiba

penitenciária, os diretores e 
subdiretores de Bangu VIII e 
da Cadeia Pública de Benfi ca, 
unidades prisionais que abri-
garam o emedebista, em razão 
do tratamento diferenciado. 
Sérgio Cabral está condenado 
a 87 anos de prisão na Lava 
Jato. Deste total, 14 anos e 
dois meses de reclusão por 
corrupção e lavagem de di-
nheiro foram impostos pelo 
juiz Sérgio Moro (AE).

Metrô: Consórcio paga R$ 
553 milhões por duas linhas

paralisação da categoria afetou 
o funcionamento de cinco 
linhas de metrô que servem a 
capital paulista. O governador 
Geraldo Alckmin rebateu as 
críticas de que o processo pu-
desse ser direcionado. “Isso é 
absolutamente irresponsável 
[acusar de direcionamento]. 
Nós fazemos leilão na bolsa, 
com absoluta transparência”, 
enfatizou em entrevista após 
o anúncio do resultado.

O Secretário Estadual de 
Transportes Metropolitanos, 
Clodoaldo Pelissioni, descar-
tou a possibilidade de que a 
privatização aumente os preços 
cobrados pelo transporte. Se-
gundo ele, o consórcio deverá 
receber cerca de R$ 1,77 por 
passageiro. O valor da passa-
gem, reajustada no início deste 
ano, é de R$ 4 (ABr).

Novo exame de sangue poderá 
detectar 8 tipos de câncer

primeiro momento, o novo 
método de diagnóstico foi 
criado para detectar a doença 
no ovário, fígado, estômago, 
pâncreas, esôfago, colorretal, 
pulmão e mama. 

Chamado de CancerSEEK, o 
exame analisa mutações em 16 
genes que estão vinculadas a 
diferentes tumores, bem como 
10 biomarcadores de proteínas 
que circulam no sangue. “Os 
pesquisadores encontraram o 
DNA dos tumores em circula-
ção no sangue junto ao nível 
de algumas proteínas, que 
podem ser indícios do desen-
volvimento do câncer”, revelou 
Fabrizio d’Adda di Fagagna, 
pesquisador do Instituto de 
Oncologia Molecular de Milano. 
Os cientistas acreditam que o 
custo deste exame de sangue 
poderá ser inferior a US$500 
dólares (ANSA).


