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BOLSAS
O Ibovespa: +1,19% Pontos: 
85.803,95 Máxima de +1,77% 
: 86.290 pontos Mínima de 
-0,63% : 84.261 pontos Volu-
me: 12,35 bilhões Variação em 
2018: 12,31% Variação no mês: 
1,05% Dow Jones: -1,01% Pon-
tos: 24.964,75 Nasdaq: -0,07% 
Pontos: 7.234,31 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2588 Venda: R$ 3,2593 
Variação: +0,76% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: +0,68% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2501 Venda: R$ 
3,2507 Variação: +0,49% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,4030 Variação: 
+0,68% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,61% ao 
ano. - Capital de giro, 10,47% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.331,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,9%% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,500 
Variação: -0,07%.

Cotação: R$ 3,2590 Variação: 
+0,52% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,2337  Venda: US$ 1,2338  
Variação: -0,57% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0170 Venda: R$ 
4,0190 Variação: +0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9800 Ven-
da: R$ 4,1630 Variação: estável.

Futuro: +1,25% Pontos: 86.710 
Máxima (pontos): 87.195 Míni-
ma (pontos): 85.040. Global 40 
Cotação: 882,211 centavos de 
dólar Variação: +0,11%.

“Os que são 
incapazes de 
recordar o 
passado são 
condenados a 
repeti-lo”.
George Santayana (1863/1952)
Filósofo espanhol 

Oitenta por cento das 
propostas econô-
micas consideradas 

prioritárias pelo governo já 
tramitam pelo Congresso. 
Dos 15 pontos apresen-
tados pelos ministros da 
área econômica e política, 
12 constam de projetos em 
discussão na Câmara ou no 
Senado. Das três propostas 
restantes, duas terão de 
ser elaboradas pela equipe 
econômica para serem enca-
minhadas à Casa Civil. São 
elas: autonomia do Banco 
Central e simplificação do 
PIS/Cofins. 

Prevista para ocorrer até 
o fim do ano, a extinção do 

Tramitam no Congresso 80% 
das propostas econômicas 
prioritárias do governo

Fundo Soberano é o único 
ponto que não precisa passar 
pelo Congresso. O Tesouro 
Nacional  está vendendo 
gradualmente as ações em 
poder do fundo para embolsar 
os recursos e encerrá-lo. O 
Fundo tinha R$ 26 bilhões 
até o fim do ano passado com 
o objetivo de usar lucros do 
pré-sal para desenvolver pro-
jetos de interesse do Brasil 
no exterior.

Em relação às demais 
medidas, todas constam de 
projetos: reformulação da 
Lei de Licitações, nova Lei 
de Finanças Públicas, regu-
lamentação do teto de remu-
neração dos Três Poderes, 

privatização da Eletrobras, 
reformulação das agências 
reguladoras, criação de de-
pósitos voluntários do BC, 
redução da desoneração da 
folha, programa de recupera-
ção de estatais, ampliação do 
cadastro positivo, duplicata 
eletrônica e regulamentação 
do distrato imobiliário.

Em tramitação no Senado, 
o projeto que reformula a Lei 
Geral de Telecomunicações 
tinha sido aprovado em co-
missão especial e ido direto 
para sanção presidencial. 
No entanto, uma decisão 
do STF determinou que a 
proposta voltasse para o 
Senado. Além dos 15 pontos, 

Oitenta por cento das propostas econômicas consideradas prioritárias pelo governo

já tramitam pelo Congresso.

existem MPs consideradas 
prioritárias para o governo: 
a que antecipa a cobrança de 
Imposto de Renda de fundos 
exclusivos de investimentos 
e a que adia por um ano o 
reajuste do funcionalismo 
público federal e aumenta a 

contribuição dos servidores 
para a Previdência. 

A primeira MP precisa ser 
aprovada até o início de abril 
para não perder a validade. Se 
aprovada, deve render R$ 6 
bilhões por ano à União a partir 
de 2019.A MP do funcionalismo 

público está suspensa desde 
o fi m do ano passado por 
determinação do ministro do 
STF, Ricardo Lewandowski. 
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) recorreu ao plenário 
da Corte, que ainda não tem 
data para julgar o caso (ABr).

 A Linha 15 é o primeiro monotrilho de alta capacidade de 

transporte do Brasil e vai conectar as regiões leste

e sudeste a toda a rede de trilhos.

O governador Geraldo Al-
ckmin participou ontem 
(20), da primeira viagem de 
trem para vistoria no novo 
trecho da Linha 15-Prata do 
Metrô. Foram inspecionados 
5,5 km de vias do monotrilho 
entre as estações Oratório e 
Vila União. De acordo com o 
cronograma de obras, cinco 
novas estações – São Lucas, 
Camilo Haddad, Vila Tolstói, 
Vila União e Jardim Planalto 
– e mais 6,5 km de via elevada 
serão entregues à população 
em visita assistida neste mês 
de março. Já para o fi nal de 
maio, está prevista a entrega 
das estações Sapopemba, Fa-
zenda da Juta e São Mateus e 
mais 3,6 km de vias.

“O monotrilho está prati-
camente pronto. Estamos 
fazendo os testes fi nais da via 
e as estações estão em fase 
de acabamento. A gente já 
vê a mudança no entorno – 
novas lojas surgindo, novos 
investimentos imobiliários. Vai 
mudar toda essa região, com 
transporte de alta capacidade e 
qualidade”, disse o governador. 
A Linha 15, implantada em um 
projeto moderno e arrojado, é 
o primeiro monotrilho de alta 

A Marinha começou ontem 
(20) a fase de integração dos 
quatro submarinos conven-
cionais da Classe Riachuelo, 
construídos pelo Programa de 
Desenvolvimento de Subma-
rinos (Prosub). O presidente 
Temer e outras autoridades 
participaram da cerimônia de 
início da montagem fi nal do 
primeiro deles, no Complexo 
Naval de Itaguaí, na região 
metropolitana do Rio de Ja-
neiro. O presidente acionou o 
mecanismo simbólico que uniu 
duas partes da embarcação.

Temer destacou a importân-
cia da construção do submarino 
para o desenvolvimento tec-
nológico e científi co do país. 
“Estamos construindo mais um 
capítulo em defesa da sobera-
nia nacional”.

O presidente lembrou que a 
construção do submarino de 
propulsão nuclear, com tec-
nologia totalmente brasileira, 

Deputada federal,

Cristiane Brasil (PTB-RJ).
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Temer aciona mecanismo que simbolicamente dá início à 

integração dos submarinos Classe Riachuelo.
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Arquivo/ABr

Relator descarta 
mudar regras da 
Previdência 

O relator da reforma da Pre-
vidência na Câmara, deputado 
Arthur Maia (PPS-BA), negou 
ontem (20) que exista a in-
tenção de mudar a legislação 
previdenciária por meio de 
proposições infraconstitucio-
nais. Um dia depois da suspen-
são da reforma pelo governo, 
devido ao impedimento de 
votar emendas constitucionais 
durante o período de inter-
venção federal, Arthur Maia 
afi rmou que os pontos centrais 
da reforma só poderiam ser 
feitos a partir de uma mudança 
na Constituição.

O relator voltou a defender 
a necessidade da reforma e 
declarou que ela só pode ser 
realizada se contemplar os 
pontos que permitam igualar 
as condições de acesso à apo-
sentadoria entre os servidores 
e os benefi ciários do regime 
geral da Previdência, além do 
aumento da idade mínima para 
se aposentar. “Eu não vejo o que 
possa ser votado por medida 
infraconstitucional. Não há o 
que fazer. Eu não vejo nada 
que possa ser mudado naquele 
projeto. Tudo o que está ali é de 
natureza constitucional”, disse 
Maia. Em tom de despedida, 
o deputado disse que tem o 
sentimento de “dever cumpri-
do”  (ABr).

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, criti-
cou ontem (20), o pacote com 
15 projetos apresentado pelo 
governo como alternativa à 
aprovação da reforma da Pre-
vidência. Em um novo capítulo 
da disputa pelo protagonismo 
na área econômica, Maia, que 
é pré-candidato ao Palácio do 
Planalto, afi rmou que desco-
nhece a lista elaborada pela 
equipe do presidente Temer 
e afirmou que não vai dar 
prioridade para as matérias 
tramitarem na Câmara. “Não 
conheço os 15 projetos, nem 
li, nem vou ler.”

A lista de projetos foi anun-
ciada na segunda-feira (19), 
pelos ministros da Casa Civil, 
Eliseu Padilha; da Fazenda, 
Henrique Meirelles; do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira; e da 
Secretaria de Governo, Carlos 
Marun, já que a tramitação da 
Previdência foi suspensa em 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.
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Demanda aérea
A demanda por transporte aéreo 

doméstico cresceu 2,7% em janeiro 
ante igual mês de 2017, informou a 
Anac. No mesmo período, a oferta 
de assentos subiu 2,3%. Com isso, 
a taxa de aproveitamento em voos 
domésticos atingiu 84,6%, o maior 
nível para o mês de janeiro na série 
histórica, iniciada em 2000. Na 
comparação anual, a taxa foi 0,4% 
maior, confi gurando a sexta alta 
consecutiva. Foram transportados 
8,7 milhões de passageiros.

O PTB anunciou a desistên-
cia da indicação da deputada 
federal Cristiane Brasil (RJ) 
para o comando do Ministério 
do Trabalho. Em nota à impren-
sa divulgada ontem (20) no 
Twitter, o presidente nacional 
do partido e pai da deputada, 
Roberto Jefferson, atribuiu a 
retirada da indicação à “inde-
cisão da ministra Cármen Lúcia 
em não julgar o mérito neste 
primeiro semestre”. Segundo a 
nota, a decisão do partido “visa 
a proteger a integridade de 
Cristiane e não deixar parada 
a administração do ministério”. 

Cristiane afirmou que o 
partido indicou o ministro 
interino do Trabalho, Helton 
Yomura, para ser efetivado no 
cargo em seu lugar. “Meu pai, 
Roberto Jefferson, acertou a 
indicação de Yomura com o 
ministro Carlos Marun”, disse 
a deputada.

O nome de Yomura, no entan-
to, enfrenta resistência dentro 
da bancada de deputados do 
PTB. O ex-ministro da pasta 
Ronaldo Nogueira (PTB-RS) 
fez lobby contra a efetivação do 
ministro interino. “Se deixar ele 
lá, vai ser terra arrasada para 
todos nós”, disse ao deputado 
Paulinho da Força (SD-RS), 
em conversa no plenário da 
Câmara.

Temer destaca importância da 
construção de submarinos em Itaguaí

impulsionará também setores 
tecnológicos como a medicina 
e a matriz energética, além de 
gerar empregos de mão de obra 
extremamente especializada. 
O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, destacou a impor-
tância do país ter capacidade 
de dissuasão, alcançada com os 
submarinos, apesar de ser um 
país pacífi co. “Embora pacífi co, 
não é desarmado e nunca será 
desarmado na defesa de seu 

povo e dos seus interesses”.
O governador do Rio de Janei-

ro, Luiz Fernando Pezão, lem-
brou que o projeto gera 4.700 
postos de trabalho diretos e in-
diretos, o que é necessário para 
o estado, segundo ele, inclusive 
para promover a segurança. 
As autoridades não deram de-
clarações sobre a intervenção 
militar federal no Rio de Janeiro 
e saíram sem conversar com a 
imprensa (ABr).

Rodrigo Maia diz que ‘pauta 
(prioritária) é um café velho e frio’

mudou de discurso e classifi -
cou a apresentação feita pelo 
governo como “um equívoco”, 
“um pouco de desrespeito ao 
Parlamento”. “O anúncio foi 
precipitado, sem um diálogo 
mais profundo, essa não será 
a pauta da Câmara. Nós vamos 
pautar o que nós entendemos 
relevante, no nosso tempo”. 
Para ele, o pacote apresentado 
cheira “a café velho e frio, que 
não atende à sociedade”. 

“A pauta da Câmara é da Câ-
mara, os projetos já estão aqui, se 
o governo quer uma pauta eco-
nômica nova, que apresente uma 
pauta econômica nova”, disse.

Segundo Maia, o governo 
tem que admitir que não tem 
votos para aprovar a reforma da 
Previdência e não fi car com a 
“fi xação de dar uma resposta” 
sobre o assunto. “Não dá para 
fi car criando espuma com a so-
ciedade em um tema tão grave 
quanto esse” (AE).

razão de decreto de interven-
ção federal no Rio de Janeiro. 
Entre os projetos, constam 
a regulamentação do teto 
remuneratório, a privatização 
da Eletrobras e a autonomia do 
Banco Central. O próprio Maia 
havia dito que essas propostas 
teriam prioridade na agenda do 
Congresso este ano.

Ontem, no entanto, Maia 

Cinco novas estações e 6,5 km do 
monotrilho serão entregues em março

capacidade de transporte do 
Brasil e vai conectar as regiões 
leste e sudeste a toda a rede de 
trilhos de São Paulo. 

Quando pronto, o trecho de 
Oratório a São Mateus atenderá 
a 400 mil pessoas por dia. O 
monotrilho possui caracte-
rísticas diferentes do metrô 
convencional. Suas estações 

são elevadas (15 metros do 
solo) e com arquitetura leve 
que se integra à paisagem do 
local. Os trens são operados de 
modo totalmente automático e 
trafegam sobre vigas de concre-
to elevadas. Cada composição 
possui sete carros e capacidade 
para transportar mil passagei-
ros por viagem (SP/Gov).

PTB desiste de indicar Brasil 
para o Ministério do Trabalho

Para a bancada, o ideal é 
que o novo ministro fosse um 
deputado do partido. Há, no 
entanto, difi culdades em achar 
um nome, porque a maioria dos 
parlamentares deseja disputar 
a reeleição e o prazo de de-
sincompatibilização está cada 
vez mais próximo. “A decisão 
do partido visa proteger a 
integridade de Cristiane e não 
deixar parada a administração 
do Ministério. Agradecemos 
ao presidente Temer e aos 
companheiros do partido pelo 
apoio e respeito com Cristiane 
durante esse período de caça 
às bruxas”, afi rmou Jefferson 
(ABr/AE).


