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BOLSAS
O Ibovespa: +0,7% Pontos: 
87.293,24 Máxima de +0,76% 
: 87.345 pontos Mínima de 
-0,63% : 86.138 pontos Volu-
me: 12,81 bilhões Variação em 
2018: 14,26% Variação no mês: 
2,8% Dow Jones: +1,39% Pontos: 
25.309,99 Nasdaq: +1,77% Pon-
tos: 7.337,39 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2398 Venda: R$ 3,2403 
Variação: -0,27% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2411 Venda: R$ 
3,2417 Variação: -0,56% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1730 
Venda: R$ 3,3870 Variação: 
-0,18% - 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$ 1.330,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,750 
Variação: +0,11%.

Cotação: R$ 3,2410 Variação: 
-0,31% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,2297  Venda: US$ 1,2297  
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9840 Venda: R$ 
3,9860 Variação: -0,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9230 Ven-
da: R$ 4,1330 Variação: -0,48%.

+0,65% Pontos: 88.160 Máxi-
ma (pontos): 88.160 Mínima 
(pontos): 86.860. Global 40 
Cotação: 882,744 centavos de 
dólar Variação: -0,16%.

“O brasileiro, quando 
não é canalha na 
véspera, é canalha 
no dia seguinte”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

O presidente Michel 
Temer disse na sexta-
-feira (23) que se 

a intervenção federal na 
segurança pública no Rio 
de Janeiro não der certo, o 
governo não deu certo.

“Se não der certo, não deu 
certo o governo, porque o 
comandante supremo das 
Forças Armadas é o presiden-
te da República. De modo que 
as Forças Armadas nada mais 
fi zeram do que obedecer o 
comando do seu comandante 
supremo. Se não der certo, 
foi o governo que errou, não 
foram as Forças Armadas”, 
disse em entrevista à Rádio 
Bandeirantes. 

Temer disse que o governo 
federal chegou a cogitar uma 

Temer: “Se intervenção 
no Rio não der certo, 
governo não deu certo”

intervenção total no Rio de Ja-
neiro. Mas, segundo o presiden-
te, a medida era “muito radical” 
e, por isso, foi descartada. Ele 
foi questionado pelo jornalista 
José Luiz Datena se isso foi 
cogitado. “Claro, foi cogitado 
num primeiro momento, mas 
logo afastei a ideia por que 
seria uma coisa muito radical, 
e logo refutei. E refutando fi -
camos com a conclusão de que 
deveríamos intervir na área da 
segurança pública e no sistema 
penitenciário”.

Temer disse que ele e 
ministros conversaram com 
o governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão, que con-
cordou com a intervenção na 
área de segurança pública. O 
presidente destacou que não 

se trata de uma intervenção 
militar, mas sim civil. “É uma 
intervenção civil, adminis-
trativa, com a presença dos 
militares”.

Temer disse ter “absoluta 
convicção” de que a interven-
ção “dará certo”. “É um jogo de 
alto risco, mas é um jogo neces-
sário”. Negou que a intervenção  
tenha pretensões eleitorais. “É 
uma jogada de mestre, mas não 
é eleitoral”, disse.

Questionado diretamente 
se pretende ser candidato à 
reeleição no pleito de outubro, 
Temer negou. “Não. Tenho dito 
reiteradamente, em política, 
as circunstâncias é que ditam 
a conduta e as circunstâncias 
atuais ditam a minha conduta. 
Eu não sou candidato”. Pergun-

Forças Armadas fazem operação conjunta com as polícias Civil e Militar em comunidades do Rio. 

Os militares estão apoiando ações nas comunidades de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coréia.

tado se haverá a criação de um 
imposto para fi nanciar a área 
de segurança pública, Temer 
negou. “Não haverá imposto 
nenhum sobre segurança. Não 
há essa intenção no governo. 
Isso já foi declarado pelos nos-

sos ministros e agora declaro 
publicamente”.

Temer reforçou a necessida-
de da aprovação da reforma da 
Previdência para o equilíbrio 
das contas públicas e disse que 
o tema saiu da pauta legislativa, 

mas não da pauta política do 
país. “Não haverá candidato à 
presidente da República, a go-
vernador, senador, deputado 
federal que não vai ser ques-
tionado sobre sua posição em 
relação à Previdência” (ABr).

A Receita Federal espera 
receber, este ano, 28,8 milhões 
declarações de IRPF, 300 mil 
a mais do que em 2017 (28,5 
milhões). O supervisor nacional 
do Imposto de Renda, auditor-
-fi scal Joaquim Adir, disse que 
a expectativa é infl uenciada 
por crescimento da renda, com 
várias categorias com aumento 
salarial e aumento do contin-
gente de pessoas empregadas.

O prazo para a entrega da 
declaração de IRPF começa no 
próximo dia 1º e vai até o dia 
30 de abril. O programa de pre-
enchimento da declaração está 
disponível nesta segunda-feira 
(26). Está obrigado a declarar 
quem recebeu rendimentos tri-
butáveis, em 2017, em valores 
superiores a R$ 28.559,70. No 
caso da atividade rural, deve 
declarar quem teve receita 
bruta acima R$ 142.798,50.

A declaração poderá ser pre-
enchida por meio do programa 
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A agência de classifi cação de 
risco Fitch Ratings rebaixou 
a nota de crédito da dívida 
soberana do Brasil para -BB 
com perspectiva estável. A nota 
anterior era BB com perspectiva 
negativa. Com o rebaixamento, 
o Brasil se mantém entre os 
países que não têm o selo de 
bom pagador. Segundo a agên-
cia, o rebaixamento deu-se em 
razão dos grandes e persistentes 
défi cits fi scais e pelo peso da 
dívida do governo, que segue 
crescente, além de falta reformas 
que melhorem o desempenho 
estrutural das fi nanças públicas.

A Fitch cita ainda como fator 
para o rebaixamento a decisão 
do governo de adiar a votação da 
reforma da Previdência. Isso “re-
presenta um importante revés na 
agenda de reformas que mina a 
confi ança de médio e longo prazo 
na trajetória da dívida pública e o 
compromisso político para abor-
dar o problema”. A agência diz, 
também, que os investimentos 
caíram para “novos mínimos”. 
De acordo com a Fitch, o cenário 
político para 2018 continua a ser 
um desafi o e seria necessária 
uma forte liderança política e 
governabilidade para avançar 
nas reformas, aumentar o cresci-
mento e reduzir as preocupações 

Fitch rebaixou a nota de 

crédito do Brasil para

grau especulativo.

Bandeira verde
A Aneel informou que a bandeira 

tarifária de março continuará na 
cor verde, o que signifi ca que 
não haverá cobrança extra nas 
contas de luz. Com isso, nos três 
primeiros meses do ano, não terá 
havido cobrança adicional nas 
contas de energia. Isto signifi ca que 
a situação nos reservatórios das 
hidrelétricas continua a melhorar, 
devido à volta das chuvas.

São Paulo - O presidente do 
Tribunal Regional Federal da 4.ª 
Região (TRF-4), desembarga-
dor Carlos Eduardo Thompson 
Flores, defendeu na sexta-feira 
(23), em São Paulo, a redução 
do foro privilegiado. Em pa-
lestra na Amcham, Thompson 
afi rmou que o Brasil precisa 
também enfatizar a punição a 
crimes de obstrução da Justiça 
e perjúrio. 

“Temos de começar a exa-
minar crimes de obstrução da 
Justiça, de perjúrio; está mais 
do que na hora de revisar o 
foro privilegiado”, disse ele, 
ao defender o fi m da prerroga-
tiva também para juízes, além 
de políticos com mandato. 
Afi rmou ainda que o crime de 
perjúrio, quando há falso tes-
temunho perante juízo, “não é 
levado muito a sério”. Thomp-
son  declarou também que as 
instâncias judiciais estão, “com 
toda certeza”, preparadas para 
a mudança no foro por prerro-
gativa de função.

“A Operação Lava Jato é pro-
va disso”, declarou, ao afi rmar 
que o TRF-4 já recebeu 911 
processos da investigação e 
que apenas 2% deles foram 
reformados em instâncias 
superiores. Dos que foram 

Presidente do TRF-4, 

desembargador Carlos 

Eduardo Thompson Flores.

Supremo é político, 
mas não partidário

São Paulo - Em debate sobre 
transparência do Judiciário na 
capital paulista na sexta-feira 
(23), o ministro do STF Dias 
Toffoli declarou que a corte é um 
órgão político, mas não partidá-
rio. “Toda corte constitucional é 
um órgão com função técnico-
-política”, afi rmou, ao responder 
perguntas na Escola de Direito 
de São Paulo, da FGV. 

O ministro lembrou que já foi 
advogado do PT e de movimentos 
sociais de esquerda. “Já julguei 
contra o partido e contra movi-
mentos sociais, porque o juiz não 
pode ter desejo. Se você quer 
ter desejo, vai para outro lugar”. 
Para ele, o Supremo é um poder 
constituinte permanente que 
está revendo pactos da sociedade 
o tempo todo. “Isso é política ou 
não é?”, declarou.

Em sua fala, o ministro criticou 
o excesso de judicialização no 
País e afi rmou que é preciso rever 
o sistema de repercussão geral, 
modelo de julgamentos levados 
ao STF que repercute em ações 
semelhantes (AE).

Fortaleza - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
admitiu na sexta-feira (23), 
que “é possível” que a votação 
da reforma da Previdência só 
seja votada no Congresso Na-
cional em 2019. Segundo ele, 
tudo dependerá da intervenção 
federal na segurança pública do 
Estado do Rio de Janeiro, que 
passou a ser uma “prioridade” 
do governo Michel Temer.

“Vai depender um pouco de 
quando terminar a intervenção 
no Rio”, afi rmou, lembrando 
que, enquanto durar a interven-
ção, o Congresso Nacional não 
poderá aprovar emendas cons-
titucionais, como a da reforma 
da Previdência. Pelo decreto 
editado pelo presidente Temer, 
a intervenção, a princípio, vai 
durar até 31 de dezembro.

“Esperamos que a reforma 
possa ser votada ainda este 
ano, mas evidentemente que a 
situação de segurança no Rio é 
de tal seriedade, e com um pro-
blema que vinha se agravando 
há muitos anos, que chegou o 
momento em que o governo 
teve que intervir e colocou isso 
como uma prioridade. Mas a re-
forma da Previdência continuar 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

São Paulo - O banco Inter, 
da família que controla a 
construtora MRV, formalizou 
na sexta-feira (23), seu pedido 
junto à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), para reali-
zar sua oferta inicial de ações 
(IPO), que deve ocorrer em 
abril. O protocolo ocorreu no 
mesmo dia em que a agência 
de classifi cação de riscos Fitch 
rebaixou a nota de crédito do 
Brasil de BB para BB-, seguindo 
o movimento da S&P, no mês 
passado.

A percepção, conforme fon-
tes, é de que o novo rebaixa-
mento não trará nenhum efeito 
à fi la de oferta de ações que está 
hoje nos bancos de investimen-
to, programada para ir à rua 
ainda no primeiro semestre. O 
mês de abril deverá ser o mais 
aquecido, com nomes fortes 
como Notredame Intermédica 
e HapVida, ambas do segmento 

O rebaixamento não trará 

nenhum efeito à fi la

de oferta de ações.

Tânia Rêgo/ABr
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Mercado ignora Fitch, Inter protocola 
pedido de IPO e abril deve ser aquecido

No caso do banco Inter, a 
minuta do prospecto preliminar 
ainda não traz quantas ações 
serão ofertadas e o valor da 
operação, apenas que a emissão 
será primária. O documento 
mostra que as ações do banco 
Inter devem ser listadas no 
Novo Mercado, que é o seg-
mento de maior exigência de 
governança corporativa da B3.

O Inter é um banco digital 
e em janeiro tinha 435 mil 
clientes, conforme seu pros-
pecto. No ano passado o lucro 
líquido do banco foi de R$ 47 
milhões, aumento de 85% ante 
o visto um ano antes. O ativo 
total fechou o ano em R$ 3,6 bi-
lhões, crescimento de 12,3% na 
relação anual. As ofertas neste 
ano devem se concentrar no 
primeiro semestre para evitar 
a volatilidade que deve surgir 
com as eleições no segundo 
semestre do ano (AE).

de saúde. Já a varejista de brin-
quedos Hi Happy é esperada 
para lançar sua oferta no fi m 
de março. Segundo uma fonte 
de um banco de investimento, 
as agências não enxergaram o 
momento de reversão da eco-
nomia brasileira.

Receita deve receber
28,8 milhões de declarações

baixado no computador ou 
do aplicativo Meu Imposto de 
Renda para tablets e celulares. 
Por meio do aplicativo, é pos-
sível ainda fazer retifi cações 
depois do envio da declaração. 
Outra opção é mediante acesso 
ao serviço Meu Imposto de 
Renda, disponível no Centro 
Virtual de Atendimento (e-
-CAC), no site da Receita, 
com uso de certifi cado digital 
(ABr).

Brasil entre os países sem 
o selo de bom pagador

com a sustentabilidade da dívida 
no médio e longo prazo.

No mês passado, agência de 
classifi cação de risco Standard 
& Poor’s (S&P) rebaixou o Brasil 
para três níveis abaixo do grau 
de investimento com perspec-
tiva estável. Desde fevereiro de 
2016, o Brasil estava enquadrado 
dois níveis abaixo do grau de 
investimento. A outra principal 
agência de classifi cação de risco, 
Moody’s, ainda não alterou a nota 
do país e continua a manter o 
Brasil dois níveis abaixo do grau 
de investimento.

Em nota, o Ministério da 
Fazenda destacou que “a Fitch 
reconhece que os fundamentos 
macroeconômicos brasileiros 
permitem tanto absorver cho-
ques internacionais e domésticos 
como garantir a sustentabilidade 
da dívida pública” (AE).

Reforma da Previdência 
‘possível para 2019’

sendo prioridade absoluta, tão 
logo terminada intervenção, 
vai ser votada”, acrescentou o 
ministro.

Meirelles afi rmou que a não 
votação da reforma foi um 
dos principais motivos que 
provocaram o rebaixamento 
da nota de crédito do Brasil 
pela agência de classifi cação de 
risco Fitch, anunciada na sexta. 
“Existia uma expectativa de 
aprovação no ano passado, que, 
de fato, não foi possível, não foi 
viável, mas que é a dinâmica 
normal parlamentar e etc. O 
Brasil vive numa democracia, 
o Congresso é soberano”, de-
clarou (AE).

Está ‘mais do que na hora’ 
de revisar foro privilegiado

revisados, observou, a maioria 
se trata de prisões preventivas. 
“Os processos da Lava Jato 
estão tendo um prazo, digamos 
assim, não rápido demais, o 
que poderia comprometer o 
direito de defesa do acusado, 
dos investigados, e também não 
demasiadamente demorado, 
o que poderia dar noção de 
impunidade”, alegou.

O desembargador disse que o 
sistema de recursos no Brasil é 
muito “generoso” em compara-
ção com outros países. “Poucos 
países como o Brasil possuem 
um sistema de recursos tão ge-
neroso. O acesso à Justiça aqui 
é de uma generosidade poucas 
vezes vista em qualquer outro 
país”, acredita (AE).


