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BOLSAS
O Ibovespa: -1,5% Pontos: 
83.808,05 Máxima de +0,24% 
: 85.296 pontos Mínima de 
-1,82% : 83.542 pontos Volu-
me: 9,42 bilhões Variação em 
2018: 9,69% Variação no mês: 
-1,81% Dow Jones: -1,43% Pon-
tos: 23.857,71 Nasdaq: -2,93% 
Pontos: 7.008,81 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3280 Venda: R$ 3,3285 
Variação: +0,58% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50 
Variação: +0,67% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3250 Venda: R$ 
3,3256 Variação: +0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2830 
Venda: R$ 3,4730 Variação: 
+0,67% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.342,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,96% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 143,000 
Variação: -0,69%.

Cotação: R$ 3,3275 Variação: 
+0,48% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,2404  Venda: US$ 1,2404  
Variação: -0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1260 Venda: R$ 
4,1280 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0630 Ven-
da: R$ 4,3000 Variação: +0,23%.

Futuro: -2,08% Pontos: 83.965 
Máxima (pontos): 86.100 Míni-
ma (pontos): 83.815. Global 40 
Cotação: 852,710 centavos de 
dólar Variação: -1,13%.

“A doença brasileira 
não é do setor 
privado, é do setor 
público. E essa doença 
se revela através do 
défi cit fi scal”. 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

circulem por 77 países sem 
a incidência de impostos de 
importação. Segundo a CNI, o 
documento é pouco utilizado 
pelas empresas e enfrenta 
desafios operacionais nas 
aduanas (ABr).

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) 
apresentou ontem (27) 

a Agenda Internacional da 
Indústria 2018, com 98 ações 
prioritárias para facilitar e 
desburocratizar o comércio 
exterior e modernizar a políti-
ca comercial do país. Segundo 
a CNI, a seleção de prioridades 
é resultado de ampla consulta 
a federações, associações, 
sindicatos patronais, além de 
empresas de todos os portes.

No eixo que trata da políti-
ca comercial, a CNI destaca 

CNI apresenta ações 
prioritárias para ampliar 
inserção do Brasil no exterior

a importância de concluir o 
acordo de livre comércio do 
Mercosul com a União Euro-
peia e ampliar o acordo entre 
o Brasil e o México. “Ao mesmo 
tempo, com a costura de novas 
parcerias comerciais, o Brasil 
precisa fortalecer seu sistema 
de defesa comercial, como meio 
de combater práticas desleais”, 
ressalta a entidade.

Além disso, para a indústria 
é preciso implementar medidas 
de facilitação e desburocratiza-
ção, como o Portal Único de Co-
mércio Exterior, e aperfeiçoar 

outros, a exemplo do programa 
brasileiro de Operador Eco-
nômico Autorizado. Segundo 
a CNI, o atraso e a burocracia 
alfandegários têm um custo 
equivalente a um imposto de 
15% na exportação e 14% na 
importação brasileira.

Entre as recomendações 
da Agenda Internacional da 
Indústria no eixo de serviços 
de apoio à internacionalização 
está a consolidação de serviços 
que apoiem as empresas em 
seus planos de internaciona-
lização. Um dos exemplos é o 

A CNI destaca a importância de concluir o acordo de livre comércio do Mercosul com

a União Europeia e ampliar o acordo entre o Brasil e o México.

Rota Global, programa da CNI 
fi nanciado com recursos da 
iniciativa europeia AL-Invest, 
que está capacitando 450 em-
presas não exportadoras para 
buscarem oportunidades fora 
do país.

Outra prioridade é apri-
morar a utilização do carnê 
de admissão temporária, que 
simplifi ca e desburocratiza o 
processo de exportação ou 
importação temporária de 
bens e permite que produtos 

Caso Meirelles saia, 
‘política econômica’ 
vai permanecer

“Ainda não há nada consu-
mado. São especulações. Não 
se tem isso dito pelo ministro. 
Mas, se ele sair, a política eco-
nômica é a política do governo 
do presidente Temer. Faremos 
de tudo para manter rigorosa-
mente o mesmo rumo, porque 
ele está dando certo”, comen-
tou o ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, durante 
audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos do Se-
nado. Caso Meirelles confi rme 
sua saída, a ideia será manter na 
equipe econômica as pessoas 
responsáveis pela política que 
vem sendo adotada. 

Padilha destacou algumas 
medidas de desburocratização 
desenvolvida ao longo dos últi-
mos anos, com destaque para as 
alterações feitas na legislação 
trabalhista. “A terceirização 
e as mudanças na leis traba-
lhistas criaram novas formas 
de contratação e mitigaram a 
insegurança jurídica na Justiça 
do Trabalho. Prova disso é que, 
em janeiro de 2018, registra-
mos uma redução de 50% no 
número de ações trabalhistas, 
na comparação com o ano an-
terior”, argumentou.

Em manifestos recentes, 
sindicatos de advogados aler-
taram que a reforma difi culta 
o acesso à Justiça do Trabalho, 
uma vez que causam, ao traba-
lhador, receio de ter de arcar 
com honorários advocatícios 
das empresas, caso percam as 
ações (ABr).

Em cerimônia ontem (27), no 
Palácio do Planalto, o governo 
anunciou a pré-seleção de 86 
projetos de saneamento em 76 
municípios de sete estados bra-
sileiros pelo programa Avançar 
Cidades - Saneamento. As cida-
des terão acesso a R$ 2 bilhões, 
que serão disponibilizados por 
agente fi nanceiro para viabilizar 
a execução dos projetos.

Os projetos pré-selecionados 
fazem parte da primeira fase do 
programa e serão executados 
nos estados de Mato Grosso 
do Sul,  Ceará, Minas Gerais e 
São Paulo, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. As 
propostas foram apresentadas 
por municípios, estados e con-
cessionárias nas modalidades 
de abastecimento de água; 
esgotamento sanitário; manejo 
de resíduos sólidos; manejo 
de águas pluviais; redução e 
controle de perdas, estudos e 

Temer discursa na cerimônia 

de abertura da segunda fase 

do processo seletivo Avançar 

Cidades - Saneamento.

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) da Fundação 
Getulio Vargas avançou 1,3 
ponto em março e chegou a 
101,7 pontos. É o maior pa-
tamar desde agosto de 2013, 
quando o índice fi cou em 110,5 
pontos. No primeiro trimestre 
a média do ICI chegou a 100,5 
pontos, 2,9 pontos acima do 
registrado nos três meses ante-
riores. O aumento da confi ança 
industrial alcançou nove dos 
19 segmentos observados. Os 
dados foram divulgados ontem 
(27), na capital paulista pelo 
Ibre-FGV.

Entre os componentes do ICI, 
o Índice de Expectativas (IE) 
subiu 1,4, passando para 102,8
pontos – o maior nível desde 
junho de 2013. O Índice da Situ-
ação Atual (ISA) aumentou 1,2 
ponto e atingiu 100,6 pontos, 
tendo como maior infl uência 
para o resultado a melhora no 
nível de demanda. O indicador 
subiu 3,9 pontos, totalizando 
100,2 pontos.O estudo mostra 
ainda que o indicador de ex-
pectativas com a evolução do 
pessoal ocupado nos próximos 
três meses subiu 4,1 pontos, 
alcançando 103,5. 

Segundo os dados, houve 
crescimento, de 20,6% para 
22,6%, no número de empre-
sas que acreditam em possível 
aumento do quadro de funcio-
nários  e diminuição daquelas 

O setor industrial retorna a 

uma situação de normalidade 

em relação às avaliações.

O ministro Dias Toffoli, do 
STF, concedeu ontem (27) uma 
liminar (decisão provisória) 
em que permite ao ex-senador 
Demóstenes Torres concorrer 
ao Senado nas eleições deste 
ano. Demóstenes foi cassado 
em outubro de 2012 pelo ple-
nário do Senado, sob a acusação 
de ter se colocado a serviço 
da organização criminosa su-
postamente comandada pelo 
empresário Carlos Cachoeira.

Em abril do ano passado, 
entretanto, a Segunda Turma 
do STF, da qual Toffoli faz parte, 
concedeu um habeas corpus a 
Demóstenes e anulou escutas 
telefônicas que foram utiliza-
das para embasar o processo 
de cassação do parlamentar. 
Na ocasião, foi determinado 
também a reintegração do ex-
-senador ao MP de Goiás, no 
qual ingressou em 1987.

Com a decisão do habeas 
corpus, o ex-senador pediu que 
fosse restituído seu mandato, 
bem como que fosse afastada 
sua inelegibilidade. O relator, 
Dias Toffoli, não considerou 
plausível a volta dele ao cargo, 
mas diante da proximidade das 
eleições, deferiu o pedido para 
que ele concorra no pleito, an-
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Ataques cibernéticos 
O Relatório de Ameaças à Se-

gurança na Internet foi divulgado 
pela empresa de segurança digital 
Symantec. Ele apontou que o Bra-
sil é o sétimo país que mais gerou 
ciberataques no mundo em 2017. O 
estudo analisou 157 países. O Brasil 
fi ca atrás de Estados Unidos, China, 
Índia, Rússia, Alemanha e Japão. O 
país é o terceiro que mais dissemi-
nou ameaças por spam e o quarto 
por bots (robôs virtuais) no mundo. 

Prisão domiciliar para 
o deputado Jorge 
Picciani

A Segunda Turma do STF 
decidiu ontem (27) conceder 
prisão domiciliar ao deputado 
estadual do Rio de Janeiro 
Jorge Picciani (MDB). A de-
cisão foi tomada por 2 votos a 
1, a partir do voto do relator, 
ministro Dias Toffoli. Para o 
ministro, exames protocolados 
pela defesa mostram que o de-
putado tem doença grave, e o 
tratamento é incompatível com 
as instalações carcerárias. O 
entendimento foi seguido pelo 
ministro Celso de Mello. Edson 
Fachin entendeu que a questão 
deve ser decidida pela Justiça 
Federal do Rio. Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski não 
participaram da decisão.

A prisão domiciliar foi con-
cedida a pedido dos advogados 
do parlamentar. A defesa alega 
que Picciani passou por uma 
cirurgia para retirada da bexiga 
e da próstata em decorrência 
de um tumor maligno e precisa 
ser submetido a um tratamento 
pós-operatório incompatível 
com sua condição de preso pre-
ventivo. De acordo com laudo 
médico anexado ao processo, 
caso o tratamento seja feito no 
cárcere, Picciani corre risco de 
ter uma infecção generalizada.

Presidente afastado da As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio (Alerj), Jorge Picciani 
está preso preventivamente 
desde novembro do ano pas-
sado na Cadeia Pública em 
Benfi ca, zona norte do Rio. Ele 
foi preso no âmbito da Opera-
ção Cadeia Velha, da PF (ABr).

Ilustração/Google Imagens

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
reiterou a denúncia contra o 
senador Aécio Neves por cor-
rupção e obstrução de justiça, 
no processo que havia sido 
iniciado pelo ex-procurador 
Rodrigo Janot. Ontem (27), 
Dodge apresentou réplica aos 
argumentos da defesa do par-
lamentar e reiterou o pedido 
feito ao STF para que receba 
integralmente a denúncia 
contra ele. Na peça, são acu-
sados também a irmã de Aé-
cio, Andréa Neves da Cunha, 
o primo Frederico Pacheco 
de Medeiros, e o ex-assessor 
parlamentar do senador Zezé 
Perrela, Mendherson Souza 
Lima.

Aécio é acusado de solici-
tação e obtenção, junto ao 
empresário Joesley Batista, 
de uma propina no valor de R$ 
2 milhões e por obstrução da 
Justiça, ao tentar atrapalhar o 
andamento da Operação Lava 
Jato. Quanto ao recebimento 
do dinheiro, que o senador 
alega ter se tratado de pedido 
de empréstimo pessoal, Dodge 
aponta que não há provas que 
apontem tratar-se de algo com 

Governo anuncia recursos para fi nanciar 
obras de saneamento em 7 estados

o fi nanciamento de projetos. 
“Essa etapa do programa es-
tará aberta a partir do dia 2 de 
abril para receber propostas”. 
O presidente Temer disse que 
garantir o acesso da população 
à água e ao saneamento é levar 
desenvolvimento para o país e 
cumprir o preceito constitucio-
nal de garantir a dignidade da 
pessoa humana. 

O saneamento vai produzir 
efeitos benéfi cos para a saúde 
e, ao mesmo tempo, abrir “uma 
soma enorme de empregos, 
porque saneamento significa 
bem-estar”. Temer lembrou que 
a União tem promovido ações em 
várias áreas e citou, além do sa-
neamento, a segurança pública. 

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse que os 
investimentos em saneamento 
ocorrem em um momento de 
recuperação econômica no 
país (ABr).

projetos e planos de saneamen-
to básico.

Os investimentos serão viabi-
lizados por recursos do FGTS. 
Ao anunciar os recursos, o 
ministro das Cidades, Ale-
xandre Baldy, informou que, 
em abril, na segunda etapa, 
haverá mais R$ 3,5 bilhões para 

Revogada inelegibilidade 
de Demóstenes Torres

Demóstenes Torres
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tes que o mérito da questão seja 
julgado pela Segunda Turma.

Para embasar a urgência, 
Toffoli lembrou que para con-
correr a cargo eletivo Demós-
tenes precisa se afastar de 
suas funções como procurador 
seis meses antes da eleição, ou 
seja, no próximo dia 7 de abril. 
“A iminência do encerramento 
do prazo justifi ca o provimento 
liminar para, em sede cautelar, 
afastar o efeito da Resolução nº 
20/2012 do Senado relativamen-
te ao critério de inelegibilidade”, 
escreveu o ministro (ABr).

Cresceu o número de 
roubo de motos 

São Paulo - Os números de 
roubo de motos cresceu 19% em 
2017 no Estado de SP. O estudo 
foi feito pela empresa de ras-
treamento Tracker em parceria 
com a Fecap. Em números, esse 
crescimento representa 15.990 
roubos de moto em 2017. A maior 
parte ocorreu durante à noite 
(49,53%), seguido da madrugada 
(17,91%) e tarde (17,30%). A 
manhã é o horário com menor 
incidência - 14,86%.

Os dados foram extraídos com 
base no sistema de Registro Digital 
de Ocorrências (R.D.O.). Essa é a 
ferramenta de registro dos boletins 
de ocorrência nas delegacias de 
polícia. Na totalidade dos registros, 
a maioria ocorreu na capital, com 
40,23%. Os outros números mais 
altos foram de Diadema (4,99%) 
e Osasco (3,82%). Quando a 
pesquisa leva em conta bairros 
da capital, a maior incidência do 
roubo de motos está em Guainazes 
(2,98%), Sapobemba (2,96%) e 
Cidade Ademar (2,83%) (AE).

Confi ança da indústria 
atinge o maior nível 

desde agosto de 2013

que esperam redução, de 12% 
para 9,5%. O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada (Nuci) 
subiu 0,5% ponto percentual de 
fevereiro para março e chegou 
a 76,1%. Na média do primeiro 
trimestre, houve avanço de 0,9 
ponto percentual em relação 
ao quarto trimestre do ano 
passado (75,5%).

Segundo a coordenadora 
da Sondagem da Indústria do 
Ibre-FGV, Tabi Thuler Santos, 
após quase cinco anos com 
prevalência de respostas desfa-
voráveis e pessimistas, o setor 
industrial retorna a uma situa-
ção de normalidade em relação 
às avaliações sobre a situação 
atual e ao futuro. “Outro ponto 
de destaque da pesquisa é a 
continuidade do processo de 
recuperação da demanda do 
mercado interno”, disse (ABr).

Dodge reitera denúncia 
contra Aécio no STF

esse caráter, a partir da análise 
da conversa entre Aécio e o 
empresário.

Para Dodge, a “vantagem 
indevida” fi ca clara “quando 
o senador afi rma que a pessoa 
que iria receber as parcelas 
deveria ser alguém ‘que a gente 
mata antes de fazer delação’. 
Além disso, a forma como os 
valores foram entregues, em 
dinheiro, com utilização de 
artimanhas para dissimular 
o seu recebimento, “também 
demonstram a ilicitude da 
transação” (ABr).


