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BOLSAS
O Ibovespa: +0,29% Pontos: 
86.051,81 Máxima de +1,81% : 
87.358 pontos Mínima estável: 
85.804 pontos Volume: 14,99 
bilhões Variação em 2018: 
12,63% Variação no mês: 1,34% 
Dow Jones: -0,67% Pontos: 
24.797,78 Nasdaq: -0,22% 
Pontos: 7.218,23 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2655 Venda: R$ 3,2660 
Variação: +0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2549 Venda: R$ 
3,2555 Variação: +0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4030 Variação: 
estável - 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$ 1.332,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,07% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,500 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,2750 Variação: 
+0,49% - Euro (18h36)  Compra: 
US$ 1,2287   Venda: US$ 1,2288   
Variação: -0,38% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0110 Venda: R$ 
4,0130 Variação: -0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9470 Ven-
da: R$ 4,1630 Variação: estável.

Futuro: -0,13% Pontos: 86.595 
Máxima (pontos): 88.280 Míni-
ma (pontos): 86.505. Global 40 
Cotação: 880,591 centavos de 
dólar Variação: -0,18%.

“Sorri com tranquilidade
Quando alguém te calunia.
Quem sabe o que não seria
Se ele dissesse a verdade...”
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

A gasolina se juntou aos 
planos de saúde em 
janeiro de 2018 no pa-

pel de vilões da infl ação das 
famílias de renda mais alta, 
informou ontem (21),  o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), ao divulgar o 
Indicador Ipea de Infl ação por 
Faixa de Renda do mês pas-
sado. Mais uma vez, a infl ação 
das famílias de baixa renda 
fi cou abaixo da variação de 
preços dos mais ricos, desta 
vez, infl uenciada pela defl ação 
de 4,7% das tarifas de energia 
elétrica, que compensou a alta 
sazonal dos alimentos.

Gasolina pesa e infl ação 
de famílias ricas sobe 
mais que na baixa renda

“A alta de 2,4% no preço da 
gasolina e o reajuste de 1,1% 
dos planos de saúde fi zeram 
com que as contribuições à 
infl ação dos grupos transportes 
e saúde e cuidados pessoais 
fossem mais intensas nas 
parcelas de maior renda, que 
são o segmento da população 
que possui veículos próprios 
e paga assistência médica”, 
informou o Ipea na sua Carta 
de Conjuntura.

A infl ação das famílias com 
renda alta registrou variação 
positiva de 0,36% em janeiro de 
2018, acumulando nos últimos 
12 meses alta de 3,67%. As 

famílias de renda muito baixa, 
no entanto, registraram infl a-
ção de 0,23% no mês passado, 
acumulando em 12 meses alta 
de 2,09%. Os números são cal-
culados com base nas variações 
de preços de bens e serviços 
pesquisados pelo Sistema Na-
cional de Índice de Preços ao 
Consumidor (SNIPC) do IBGE, 
em janeiro.

“Esse resultado de janeiro 
corrobora um cenário presente 
em todo o ano de 2017, pon-
tuado por uma desaceleração 
que, embora tenha ocorrido 
de modo generalizado entre 
todas as classes de renda, foi 

A infl ação das famílias com renda alta registrou variação positiva de 0,36% em janeiro de 2018, 

acumulando nos últimos 12 meses alta de 3,67%.

bem mais intensa nas camadas 
mais pobres”, afi rma na Carta a 
técnica de Planejamento e Pes-
quisa da Diretoria de Estudos 
e Políticas Macroeconômicas 
(Dimac) do Ipea, Maria Andréia 
Parente Lameiras.

A alta dos alimentos teve 

impacto de 0,30 ponto por-
centual (p.p ) nas famílias de 
renda muito baixa, enquanto o 
mesmo item pesou apenas 0,14 
p.p. para as famílias de renda 
alta. Os gastos com habitação, 
onde está inserido o custo da 
energia elétrica, impactaram 

as famílias de baixa renda 
em -0,20 p.p., e as famílias de 
alta renda em -0,07 p.p.. Já 
o item transporte, que inclui 
gasolina, subiu 0,15 p.p. para 
as famílias de renda muito 
baixa e 0,23 p.p. nas de renda 
alta (AE).

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(21), que pauta alternativa à 
reforma da Previdência é “de-
fi nição técnica de quais são os 
projetos mais importantes”. E 
acrescentou: “O Congresso é 
soberano e compete aos pre-
sidentes das Casas (Senado 
e Câmara) denifi r a pauta [de 
votação] de cada uma”. Após 
abrir mão da reforma da Previ-
dência em prol da intervenção 
federal no Rio de Janeiro, o 
governo depende do Congresso 
para aprovar 80% das propos-
tas econômicas consideradas 
prioritárias, muitas delas já em 
tramitação nas Casas. 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que só 
será possível votar em março 
“um ou dois” projetos do pacote 
de 15 propostas. Ele ressaltou 
que o pacote do governo é 
composto por medidas que já 
estavam sendo debatidas pelos 
parlamentares e que, por isso, 
“vai tramitar naturalmente”. 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Suplente 
assume vaga 
de Maluf 

O suplente do ex-deputado 
federal Paulo Maluf, Junji Abe 
(PSD-SP), tomou posse nesta 
quarta-feira (21) e cumprirá o 
restante do mandato do par-
lamentar, que cumpre pena 
no Presídio da Papuda, em 
Brasília. Depois de fazer jura-
mento na abertura da sessão da 
Câmara dos Deputados, Junji 
assumiu o mandato aberto pelo 
afastamento de Maluf da função 
parlamentar pelo presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Ex-governador de São Paulo 
e ex-prefeito da capital, Maluf 
está preso desde dezembro, 
cumprindo pena de sete anos 
e nove meses pelo crime de 
lavagem de dinheiro. Junji Abe 
foi prefeito de Mogi das Cruzes, 
em São Paulo, por duas vezes, 
vereador, deputado estadual e 
deputado federal. Ele responde 
a processos na Justiça e chegou 
a ser condenado em segunda 
instância por improbidade 
administrativa (ABr).

Um dos destaques da Ju-
ventus na atual temporada, o 
meia-atacante Douglas Costa 
revelou que o Grêmio entregou 
uma partida para o Flamengo 
em 2009, para tirar o título 
do Campeonato Brasileiro do 
Internacional. Flamengo e 
Grêmio faziam um jogo decisi-
vo em dezembro, pela última 
rodada do Brasileirão. Caso 
a equipe gaúcha vencesse, o 
título fi caria com o Inter. No 
entanto, se perdesse a partida, 
o campeonato seria conquista-
do pelo Flamengo.

Em uma entrevista ao canal 
do Youtube “Pilhado”, Douglas 
Costa afi rmou que os jogadores 
gremistas entraram em campo 
com o intuito de não vencer o 
Flamengo, tudo para evitar que 
o título fi casse com o arquirri-
val. “Eu dava umas pedaladas, 
mas longe do gol. É um jogo 
difícil de entrar em campo. Não 
podia entregar, porque iria fi car 
feio, mas tinha que jogar para 
não ganhar. Foi difícil, mas o 
bom é que deu tudo certo, 2 a 1 
para o Flamengo, e todo mundo 
saiu feliz porque o Inter não 
ganhou”, disse o atleta.

Defensor da Juventus,

Douglas Costa.
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O ministro Celso de Mello, o 
mais antigo do STF, defendeu 
ontem (21) que o plenário da 
Corte volte a analisar, em breve, 
se pessoas condenadas e sem 
possibilidade de recursos na se-
gunda instância da Justiça de-
vem ou não começar a cumprir 
suas penas de imediato. “Essa 
é uma questão extremamente 
delicada, porque envolve a 
preservação da liberdade in-
dividual, então é preciso que o 
Supremo realmente delibere”, 
disse antes da sessão plenária.

O ministro lembrou que 
duas ações declaratórias de 
constitucionalidade sobre o 
assunto, protocoladas pela 
OAB em 2016, e relatadas pelo 
ministro Marco Aurélio Mello, 
estão prontas para serem 
julgadas, pendentes somente 
de que sejam colocadas em 
discussão pela presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia. 
O tema, polêmico, encontra-se 
sob impasse, sendo objeto de 
decisões confl itantes em julga-
mentos de pedidos de liberdade 
analisados pelas duas turmas 
que compõem a Corte.

Na terça-feira (20), a Segunda 
Turma do STF decidiu enviar ao 
Plenário dois habeas corpus que 
tratam do tema, aumentando a 
pressão para que Cármen Lúcia 

Ministro do STF,

Celso de Mello.
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Pelo menos 18% da popula-
ção da capital paulista, o que 
equivale a 1,763 milhão de pau-
listanos, estão desempregados. 
Desses, 14% (1,371 milhões) 
estão procurando emprego e 
4% (391 mil) não estão. Os 
dados são de uma pesquisa feita 
pela Rede Nossa São Paulo, em 
parceria com o Instituto Ibope 
Inteligência, e divulgada ontem 
(21). Segundo os dados, 44% 
estão nessa situação há um ano, 
18% de um a dois anos e 29% 
estão sem trabalho há mais de 
dois anos.

De acordo com o coordena-
dor da Rede Nossa São Paulo, 
Jorge Abrahão, o número de 
desempregados em São Paulo 
é maior do que o da média 
nacional, que está em torno de 
14%, o que chama a atenção 
para a necessidade de políti-
cas que possam reduzir esse 
índice. O levantamento, feito 
por meio de 800 entrevistas 
com paulistanos de 16 anos 
ou mais, entre os dias 8 e 27 
de dezembro de 2017, mostrou 
que 58% dos entrevistados são 
mulheres, 59% são pretos e 
pardos, 26% são mais jovens, 
35% têm renda familiar de até 
dois salários mínimos e 43% 
menos instruídos.

Quando questionados sobre 

O número de desempregados 

em São Paulo é maior do que o 

da média nacional.
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Brasília - Reconduzido à 
presidência do MDB, o senador 
Romero Jucá (RR) disse na tar-
de de ontem (21) que o partido 
vai trabalhar para ter candidato 
próprio à Presidência da Repú-
blica e que o presidente Temer 
é sempre um nome, como ou-
tros, para a função. “O partido 
defende candidatura própria, 
nós temos várias opções e 
vamos trabalhar no sentido de 
termos candidatura própria”, 
declarou Jucá após reunião da 
Executiva da sigla.

Jucá disse que o tempo vai 
dizer se Temer será candidato. 
O emedebista destacou como 
possível candidato do bloco 
governista o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, o 
governador do Espírito Santo, 
Paulo Hartung, e o presidente 
da Fiesp, Paulo Skaf. “Nós te-
mos muitos nomes que podem 
ser candidatos a presidente. 
Nós estamos discutindo qual 
é o nome mais viável, mais 
factível, que possa ganhar as 
eleições”, disse

O dirigente desconversou 
ao ser questionado sobre o 
incômodo que a pauta gover-
nista causou nos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, e 
do Senado, Eunício Oliveira. 
“Não sei, aí tem de perguntar 
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Senador Jucá, reconduzido à 

presidência do MDB.

Reprodução

Prêmio da Mega-Sena 
O ganhador da aposta única, 

no valor de R$ 3,50, resgatou na 
terça-feira (20), em uma agência da 
Caixa no Paraná, o prêmio principal 
da Mega-Sena, concurso 2015, no 
valor de R$ 104,5 milhões. A aposta 
vencedora foi feita na Cifrão Lote-
rias, na Vila Hauer, em Curitiba. 
Este foi o maior prêmio pago este 
ano. Segundo a Caixa, aplicado na 
poupança o prêmio renderia pouco 
mais de R$ 404 mil por mês.

Meirelles: Congresso é soberano; 
Senado e Câmara defi nirão pautas

considerados importantes para 
o país do ponto de vista fi scal 
e econômico. Dentre os temas 
colocados fi guram a simplifi ca-
ção tributária; o marco legal de 
licitações e contratos; o progra-
ma de recuperação e melhoria 
empresarial das estatais; a 
desestatização da Eletrobras e 
a nova lei de fi nanças públicas.

Prevista para ocorrer até o 
fi m do ano, a extinção do Fun-
do 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 Soberano 
foi criado pela lei 11.887, de 24 
de dezembro de 2008, e está 
vinculado ao Ministério da Fa-
zenda. Suas funções ofi ciais são 
fazer investimentos no Brasil e 
no exterior, formar poupança 
pública, combater os efeitos de 
eventuais crises econômicas e 
auxiliar no desenvolvimento de 
projetos (ABr).

Questionado se houve debate 
com líderes antes da apresen-
tação das medidas, o ministro 
da Fazenda disse: “Foram feitas 
diversas reuniões e o que se fez 
foi uma seleção entre projetos, 
principalmente em andamento 
no Congresso”.

Com a decisão pela inter-
venção federal no sistema de 
segurança do Rio de Janeiro, 
o governo elencou 15 pontos 

Grêmio 'entregou' jogo

Ainda de acordo com Douglas 
Costa, no intervalo do jogo, o 
resultado de 1 a 1 dava o título 
para o Internacional. Então 
um dirigente do Grêmio foi ao 
vestiário e alertou os jogadores 
que a torcida fi caria enfurecida 
caso o Internacional vencesse 
o Brasileirão. O jogador de 27 
anos foi revelado em 2008, pelo 
Grêmio, e deixou o Brasil em 
2010, para atuar no Shakhtar 
Donetsk, da Ucrânia. Douglas 
Costa ainda possui passagem 
pelo Bayern de Munique e 
atualmente defende a Juventus 
(ANSA).

18% dos paulistanos 
estão desempregados

o gênero, 48% ressaltaram que 
as mulheres têm menos oportu-
nidades que os homens, sendo 
que desse percentual 54% são 
mulheres. Outros 33% disse-
ram que essas oportunidades 
são iguais para os dois gêneros 
e 13% consideraram que os 
homens têm menos chances.

“A paridade entre homens 
e mulheres não será natural e 
sim fruto de conscientização, 
propostas e políticas do poder 
público e empresas para al-
cançar equidade maior”, disse 
Abrahão (ABr).

Supremo e a prisão 
após segunda instância

paute o assunto. “É importante 
que haja um pronunciamento 
do Supremo”, afi rmou Celso de 
Mello. “A questão não é partidá-
ria, a questão não é política, é 
eminentemente constitucional 
e assiste a um direito que é de 
cada um de nós”.

O decano do STF integra a 
corrente favorável à execução 
de pena somente após o trânsito 
em julgado. Os ministros Gil-
mar Mendes, Dias Toffoli, Rosa 
Weber, Ricardo Lewandowski e 
Marco Aurélio integram a mes-
ma corrente; enquanto Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Alexandre de Moraes e 
a presidente, Cármen Lúcia, são 
a favor do cumprimento de pena 
após a segunda instância (ABr).

MDB vai trabalhar para ter 
candidato próprio à Presidência

para eles. Nós sentamos e dis-
cutimos uma agenda. A partir 
daí eles podem falar, não vou 
interpretar o senador Eunício 
nem o deputado Rodrigo Maia”, 
tergiversou. 

O senador teve o mandato 
prorrogado na função por mais 
um ano, a partir de 2 de março, 
assim como todos os membros 
do diretório nacional. Na reu-
nião, fi cou defi nido que depu-
tados federais que vão disputar 
a reeleição este ano receberão 
R$ 1,5 milhão para campanha 
e candidatos ao Senado terão 
disponíveis R$ 2 milhões. Não 
fi cou defi nido quanto recebe-
rão os candidatos para eleições 
majoritárias (AE).


