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BOLSAS
O Ibovespa: +0,56% Pontos: 
81.675,42 Máxima de +0,56% 
: 81.675 pontos Mínima de 
-0,37% : 80.923 pontos Volume: 
7,83 bilhões Variação em 2018: 
6,9% Variação no mês: 6,9% Dow 
Jones: +0,32% (18h31)  Pontos: 
26.155,07 Nasdaq: +0,71% 
(18h31)  Pontos: 7.388,25 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2084 Venda: R$ 3,2089 
Variação: +0,25% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1928 Venda: R$ 
3,1934 Variação: -0,48% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2070 
Venda: R$ 3,3600 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,78% ao 
ano. - Capital de giro, 10,06% ao ano. 
- Hot money, 1,10% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.331,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,900 
Variação: +0,37%.

Cotação: R$ 3,2070 Variação: 
+0,16% - Euro (18h31)  Compra: 
US$ 1,2259   Venda: US$ 1,226   
Variação: +0,33% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9280 Venda: R$ 
3,9300 Variação: +0,36% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8700 Ven-
da: R$ 4,0730 Variação: +0,32%.

vespa Futuro: +0,5% Pontos: 
81.885 Máxima (pontos): 81.985 
Mínima (pontos): 81.165. Global 
40 Cotação: 883,121 centavos 
de dólar Variação: estável.

“Dinheiro é como água 
do mar: quanto mais 
você toma, maior é sua 
sede. 
O mesmo se aplica à 
fama”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão

O déficit previdenciá-
rio foi de R$ 182,45 
bilhões em 2017. O 

rombo equivale a 2,8% do PIB, 
recorde registrado até o mo-
mento. Os cálculos divulgados 
ontem (22) pela Secretaria 
de Previdência do Ministério 
da Fazenda referem-se ao 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), que é gerido 
pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). O 
défi cit previdenciário atingiu 
seu pior patamar desde 1995, 
quando começou a série his-
tórica, superando o défi cit de 
2016, de R$ 149,73 bilhões. 

Défi cit previdenciário foi de
R$ 182,45 bilhões em 2017.
O rombo equivale a 2,8% do PIB

O aumento de um ano para 
o outro foi de 21,8% no regime 
geral. O maior aumento propor-
cional do défi cit se deu no setor 
urbano, com um aumento de 
54,7% em relação a 2016, pas-
sando de R$ 46,344 bilhões para 
os atuais R$ 71,709 bilhões. Já 
o setor rural, apresentou um 
aumento no défi cit de 7,1%, 
passando de R$ 103,390 bilhões 
para R$ 110,740 bilhões. Em 
2017, a arrecadação líquida ur-
bana foi de R$ 365,484 bilhões, 
apresentando um aumento 
de 4,4% em relação a 2016, 
quando o valor arrecadado foi 
R$ 350,217 bilhões. 

“Os valores das despesas por 
si são superiores à arrecadação. 
A despesa cresce em ritmo mais 
alto que arrecadação, assim, o 
défi cit cresce, em velocidade 
bastante expressiva, não so-
mente em termos reais mas em 
proporção do PIB”, explicou 
o secretário de Previdência, 
Marcelo Caetano. A previsão 
do governo para o défi cit da 
Previdência no regime geral 
para 2017 era de R$ 185,8 bi-
lhões. Para 2018, a estimativa 
para o INSS é de um rombo de 
R$ 192,8 bilhões, sendo possí-
vel que ainda haja revisão da 
estimativa.

Considerando os dois regimes, o próprio e o geral, a Previdência acumulou um défi cit em 2017

de R$ 268,799 bilhões, números que evidenciam a necessidade de sua reforma.

O regime próprio de Pre-
vidência Social, que é o dos 
servidores públicos e militares, 
também fechou 2017 em défi -
cit, de R$ 86,349 bilhões, um 
aumento de 11,9% em relação 
a 2016, que fechou com um 
défi cit de R$ 77,151 bilhões.

Considerando os dois regimes, 
o próprio e o geral, a Previdência 
acumulou um défi cit em 2017 de 
R$ 268,799 bilhões. Na análise 
do secretário de Previdência, os 
números evidenciam a necessi-
dade da reforma da Previdência: 
“É essencial, a gente observa os 

números crescerem na ordem 
de dezenas de bilhões de reais 
por ano”. Aprovada, ainda este 
ano, segundo o secretário, a 
reforma poderá conferir uma 
redução do défi cit do INSS 
em 2018 de R$ 5 bilhões a
R$ 6 bilhões (ABr).

Inscrições para o Sisu
As inscrições para o Sistema de 

Seleção Unifi cada (Sisu) começam 
hoje (23) e vão até a próxima sexta-
-feira (26) no site do MEC. Ao todo, 
serão 239.601 vagas oferecidas em 
130 instituições, entre universida-
des federais, institutos federais 
de educação, ciência e tecnologia 
e instituições estaduais. O Sisu 
foi desenvolvido para selecionar 
candidatos às vagas das institui-
ções públicas de ensino superior 
que utilizam a nota do Enem como 
única fase de seu processo seletivo.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
ontem (22) que o governo 
vai buscar um “caminho ju-
rídico” para garantir a posse 
da deputada Cristiane Brasil 
(PTB-RJ) como ministra do 
Trabalho. 

Segundo Marun, “o caminho 
jurídico será defi nido pela 
área jurídica do governo”, e a 
decisão tomada pelo governo 
é “continuar nessa demanda” 
com o objetivo de garantir o 
respeito à Constituição. 

Questionado se considerada 
equivocada a decisão de Car-
men Lúcia, Marun evitou crí-
ticas e avaliou a decisão como 
‘técnica’ e que ‘não adentrou 
o mérito da questão’. “Novela 
sempre tem um fi nal feliz, já 
que você se refere a novela. O 
governo mantém a serenidade 
e obviamente insistirá nesta 
luta judicial pela preservação 
das prerrogativas do presiden-
te e temos confi ança no bom 
senso das decisões judiciais 
que vão, no devido tempo, 
garantir a posse da ministra”.

O vice-líder do governo na 
Câmara, Beto Mansur (PRB-
-SP), já havia sinalizado que a 
base governista esperava uma 
decisão negativa da ministra 
Carmen Lúcia, e que a equipe 
jurídica da Presidência esgota-
ria todas as possibilidades de 
recurso até na volta do recesso 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

Em entrevista coletiva du-
rante sua viagem de volta a 
Roma, o papa Francisco voltou 
a mencionar os escândalos de 
corrupção na América Latina, 
tema recorrente durante sua 
visita ao Peru, e afi rmou que 
“está na moda” falar do “caso 
Odebrecht”. Essa foi a primeira 
vez que o líder da Igreja Católica 
citou explicitamente o nome da 
construtora brasileira, acusada 
de pagar propinas em vários 
países do subcontinente, da 
Argentina ao México, passando 
por Brasil, Colômbia, Equador, 
Panamá, Peru, entre outros.

“Historicamente, o progresso 
da corrupção mostra que, em 
alguns países da Europa, há 
corrupção; na América Latina, há 
muita corrupção. Está na moda 
falar do caso Odebrecht”, disse 
Francisco em seu voo entre Lima, 
capital peruana, e Roma. “Eu 
digo: pecadores, sim, corruptos, 
não. A corrupção vai viciando 
alma e corpo. É a destruição da 
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A Policia Federal (PF) in-
formou ontem (22) ao juiz 
federal Sérgio Moro que o uso 
de algemas, durante a trans-
ferência do ex-governador do 
Rio de Janeiro Sérgio Cabral, 
foi necessário para garantir 
a segurança da operação. Os 
esclarecimentos da PF foram 
motivados por um pedido de 
explicação feito pelo juiz. Na 
resposta enviada a Moro, o 
delegado responsável pelo 
caso disse que a transferência 
de Cabral foi realizada desta 
forma para garantir a segurança 
da operação. 

“Não fazendo distinção entre 
custodiados tendo em vista seu 
poder econômico ou status so-
cial”. De acordo com os policiais 
responsáveis pelo caso, o uso 
de algemas nos pés e nas mãos 
é justifi cado diante da situação 
ocorrida durante a transferên-
cia do Rio para Curitiba, com 
vários repórteres e fotógrafos 
que estavam na saída do pre-
sídio e fi zeram “perguntas que 
poderiam desencadear em 
agressão”.

“Não é excesso salientar que 
este núcleo de operações não 
procura humilhar qualquer 
preso ou agir de forma abusiva. 
Pautamos nossa atuação em 
dados técnicos visando sempre 
a segurança do preso, da equipe 
e de terceiros.”, disse a PF. A 

Transferência do

ex-governador do Rio

de Janeiro, Sérgio Cabral.
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Brasília - Vice-líder do gover-
no, o deputado Beto Mansur 
(PRB-SP) afi rmou ontem (22), 
que deixar para votar a reforma 
da Previdência em novembro 
será um “estelionato eleitoral”. 
Segundo o deputado, não será 
correto o eleitor dar seu voto 
a parlamentares sem saber o 
que cada um pensa a respeito 
das mudanças nas regras de 
aposentadoria. 

As eleições gerais estão 
marcadas para outubro. Ele de-
fendeu que a proposta deve ir a 
voto em fevereiro, como planeja 
o governo, independentemente 
de ter chance ou não de ser 
aprovada. Apesar dos esforços, 
o governo ainda não tem os 308 
votos necessários para aprovar 
o projeto na Câmara.

Mesmo com uma ala pró-
xima do presidente Temer 
já admitindo que votação da 
reforma da Previdência pode 
fi car para depois das eleições, 
o próprio presidente relatou a 
interlocutores diretos neste fi m 
de semana que é melhor votar 
em fevereiro “mesmo que para 
perder”. O governo sabe que 
não tem ainda os 308 votos 
necessários para aprovar a ma-
téria, que tem previsão de ir a 
votação no dia 19 de fevereiro. 

A avaliação de Temer é que 

Vice-líder do governo, o 

deputado Beto Mansur.
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Londres - O ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, dis-
se que percebeu uma mudança 
muito clara dos investidores 
atualmente em relação a um 
ano atrás. Ele fez a avaliação 
a jornalistas, ontem (22), 
durante uma entrevista de 16 
minutos na casa do Embaixador 
em Londres, após participar 
pela manhã de reuniões com 
representantes de fundos de 
pensão e de empresas de in-
vestimentos.

“É uma visão positiva. É uma 
mudança grande em relação a 
um ano atrás, principalmente 
em relação aos investidores, 
que, há um certo tempo, ainda 
tinham dúvidas em relação à 
evolução de toda a questão 
fi scal e das possibilidades reais 
de o Brasil voltar a crescer com 
este vigor que está voltando a 
crescer agora”, comparou. Para 
o ministro, a situação agora é 

Produção de aço bruto 
teve alta de 9,9%

Rio - A produção de aço bruto 
em 2017 foi de 34,4 milhões de 
toneladas, alta de 9,9% ante 
2016, informou ontem (22), 
o Instituto Aço Brasil (IABr). 
Somada à produção de aço 
bruto, a de laminados foi de 
22,4 milhões de toneladas, 
uma expansão de 7,2% frente 
ao ano anterior. A produção 
atendeu à demanda externa, 
com expansão nas exportações, 
mas as importações também 
chamaram a atenção no ano 
passado. 

Conforme a IABr, as vendas 
internas cresceram 2,3% em 
2017 ante 2016, atingindo 16,9 
milhões de toneladas. Com isso, 
o consumo aparente nacional 
de produtos siderúrgicos foi de 
19,2 milhões de toneladas ano 
passado, crescimento de 5,3% 
em relação a 2016. Consumo 
aparente corresponde ao total 
da produção adicionada das 
importações e subtraída das 
exportações (AE).

Para Meirelles, a situação 

agora é ‘completamente 

diferente’.
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Meirelles avalia que visão de investidor 
sobre Brasil está mais positiva

para ter seu rating restaurado 
ou até melhorado. E é neste 
sentido que o governo vem 
trabalhando, como no caso 
do crescimento econômico do 
País. “É uma questão apenas 
de isso ser consolidado pelos 
próximos números. O Brasil 
já está crescendo e a nossa 
projeção é de crescimento de 
3% este ano”, reafi rmou.

Em segundo lugar, Meirelles 
salientou que a S&P colocou 
ênfase na reforma da Previ-
dência e demais medidas fi s-
cais. “Estamos fazendo todo o 
trabalho nesse sentido e nossa 
expectativa é de votação agora 
em fevereiro”. “Vamos traba-
lhar nessa direção”, reforçou. 
Concluindo, Meirelles informou 
que o Mercosul e o Reino Unido 
negociam um acordo de livre 
comércio que pode ser imple-
mentado após a saída do país 
da UE (AE).

‘completamente diferente’. 
Sobre o processo de rebai-

xamento da nota soberana do 
Brasil pela agência de classifi -
cação de risco S&P, Meirelles 
avaliou como “normal”. Se-
gundo ele, a empresa deixou 
claramente indicada qual é a 
série de condições a cumprir 

Algemas em Cabral para 
garantir “segurança”

defesa do ex-governador disse 
que vai recorrer à segunda 
instância da Justiça Federal 
para derrubar a decisão que 
permitiu a saída dele do sistema 
prisional do Rio. Os advogados 
também classifi caram o uso de 
algemas como “espetáculo” 
(ABr).

“Caminho jurídico” para 
garantir posse de Cristiane

em fevereiro. Marun disse que 
o governo não vai desistir da 
reforma e reconheceu que 
“até que seria mais fácil” se 
o PTB indicasse outra pessoa 
para o cargo, mas explicou 
que a equipe governista optou, 
nesse momento, por lutar “pela 
preservação da prerrogativa da 
presidência da República” de 
nomear ministros de Estado.

“Se alguém pensa que vai 
nos desviar do nosso rumo 
que é a aprovação da reforma 
da Previdência com apre-
sentação de questões como 
essa, está enganado”. Marun 
sinalizou ainda que, caso o 
governo consiga garantir por 
meio de outro recurso a no-
meação de Cristiane Brasil, a 
posse poderá ocorrer mesmo 
com a ausência do presidente 
Temer, que viajou ontem para 
Davos (ABr).

Votar reforma da 
Previdência em novembro 
será ‘estelionato eleitoral’

os deputados vão ser cobrados 
pelo seu posicionamento pe-
rante o tema e que é preciso 
que eles “mostrem a cara”.  
De acordo com um auxiliar do 
presidente, a determinação 
do governo em votar mesmo 
para perder fará ainda com 
que os pré-candidatos - como 
Geraldo Alckmin - pressionem 
seus partidos para votarem 
a favor do texto. No fi m do 
ano passado, Temer ensaiou 
o discurso que adotará caso 
a matéria não seja aprovada, 
dirá que “fez sua parte” e que 
os parlamentares é que serão 
culpados pela continuidade de 
crise (AE).

‘Está na moda falar do 
caso Odebrecht’, diz Papa

pessoa”, declarou o Papa, que 
não eximiu o setor privado e até 
mesmo a Igreja da corrupção. 

“O político tem muito poder, 
mas o empresário também tem. 
E o empresário que paga é 
corrupto. Também há homens 
e mulheres da Igreja que en-
traram no jogo da corrupção”, 
acrescentou. A viagem do Pon-
tífi ce ao Peru ocorreu menos de 
um mês depois de o presidente 
do país, Pedro Pablo Kuczynski, 
acusado de receber propina da 
Odebrecht, ter se livrado de 
um processo de impeachment 
por apenas oito votos (ANSA).


