Novo bispo de Bauru
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O papa Francisco nomeou ontem
(28) Dom Rubens Sevilha como o
novo bispo da diocese de Bauru.
Sevilha irá substituir Dom Caetano
Ferrari, que ano passado renunciou
ao posto por ter completado 75
anos, idade máxima para exercer
o bispado. O novo religioso virá de
Vitória, no Espírito Santo, onde foi,
por seis anos, bispo auxiliar. Sevilha,
de 58 anos, é natural da cidade de
Tarabaí, no interior paulista.
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Governo anuncia recursos
para implementação do
Mais Alfabetização

ANSA

Medida ocorre após vazamento de mais
de 50 milhões de usuários.

O Facebook anunciou ontem
(28) uma série de mudanças
em sua política de privacidade
para garantir mais segurança
aos usuários da rede social. As
novas medidas serão aplicadas
antes da entrada em vigor de
uma lei de proteção de dados
da União Europeia, prevista
para maio.
Entre as novas modificações,
o Facebook adicionará um novo
menu “Atalhos de privacidade”
que vai permitir a revisão e exclusão das publicações já compartilhadas, além de recurso
que permitem baixar os dados
e movê-los a outro serviço. A
empresa de Mark Zuckerberg
também vai facilitar o download dos dados que os usuários
compartilham na rede.
“Os acontecimentos da semana passada mostraram o
quanto ainda precisamos fazer

para aplicar nossas políticas e
ajudar as pessoas a entender
como o Facebook funciona e
as escolhas que elas têm sobre seus dados”, afirmaram a
vice-presidente e diretora de
Privacidade, Erin Egan, e Ashile Beringer, vice-conselheira
geral do Facebook.
O escândalo envolvendo o
Facebook veio à tona na semana
passada quando o jornal ‘The
New York Times” informou
que a consultoria teria usado
as informações de mais de 50
milhões de usuários para ajudar
na eleição deTrump e na vitória
dos eurocéticos no plebiscito
sobre a saída do Reino Unido
da UE. Zuckerberg já pediu desculpas pela violação de dados e
chegou até a publicar matérias
em jornais para garantir que
sua empresa está apurando as
irregularidades (ANSA).

Confiança do comércio tem
maior índice desde abril de 2014

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio, medido
pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC), subiu 2,1% de
fevereiro para março e atingiu
114,5 pontos em uma escala de
zero a 200. Esse é o maior patamar
do indicador desde abril de 2014.
O resultado ocorre, principalmente, por conta da melhora de
4,5% na avaliação das condições
atuais pelos comerciantes, apesar
de ainda situar-se na zona negativa. Apesar disso, o subindice
das condições atuais ficou em
92,9 pontos, ainda em uma zona
negativa (abaixo de 100 pontos).
As expectativas dos comerciantes no curto prazo são as maiores
desde dezembro de 2013, já que,
com um aumento de 1%, chegaram ao patamar de 155,6 pontos.
O subíndice que mede as
intenções de investimento do co-

“A humanidade não
se divide em heróis
e tiranos. As suas
paixões, boas e más,
foram-lhe dadas pela
sociedade, não pela
natureza”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

mércio teve leve aumento mensal
de 0,8%, com destaque para o
aumento da intenção de contratação de funcionários (1,4%).
Na comparação com março de
2017, o Índice de Confiança do
Empresário do Comércio acusou
aumento de 14,6% em razão da
alta de 36,2% nas condições
atuais, de 5,4% nas expectativas
e de 13,2% nas intenções de
investimento.
Segundo a CNC, a avaliação
mais positiva dos varejistas deve-se à recuperação do comércio,
que se baseia principalmente no
consumo, aliada à manutenção
do cenário favorável de inflação
e melhores condições de crédito. Para a CNC, o processo de
recuperação, mesmo lento, do
emprego e da renda tende a impulsionar ainda mais a confiança
dos empresários (ABr).

deixar a pasta da educação
para se candidatar nas eleições de outubro, terminou o
discurso em tom de despedida.
Ele agradeceu a confiança do

O ministro do STF, Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar
ao deputado federal Paulo
Maluf (PP-SP), que cumpre
pena definitiva, no Presídio da
Papuda, em Brasília, por ter sido
condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. O benefício
foi concedido após o deputado
dar entrada na manhã de ontem
(28), em um hospital de Brasília,
onde continua internado.
Na decisão, o ministro entendeu que exames protocolados
pelos advogados do deputado
mostram que Maluf passa por
graves problemas de saúde e
não pode continuar na prisão.
“A notícia de que ele foi internado às pressas em hospital,
corroboram os argumentos
trazidos à colação pela defesa, bem como reforçam, pelo
menos neste juízo de cognição sumária, a demonstração
satisfatória, considerando os
documentos que instruem
este feito, da situação extraordinária autorizadora da sua
prisão domiciliar humanitária”,
decidiu o ministro (ABr).

As exportações do setor de
máquinas e equipamentos tiveram alta de 39,8% em fevereiro
em comparação com o mesmo
mês do ano anterior. Segundo
o balanço divulgado ontem
(28) pela Abimaq, as vendas
para o exterior totalizaram
US$ 848,64 milhões no mês.
No acumulado do primeiro
bimestre, a comercialização
de bens de capital para outros
países chegou a US$ 1,67 bilhão, um crescimento de 58,7%
na comparação com o mesmo
período de 2017.
O faturamento total do setor
cresceu 2,2% em fevereiro em
relação ao mesmo mês do ano
passado. As indústrias do ramo
tiveram receita líquida de R$
5,07 bilhões em fevereiro e
de R$ 9,5 bilhões no primeiro
bimestre, uma expansão de
1,1% sobre 2017. Segundo a
gerente de Economia e Estatística da Abimaq, Cristina
Zanella, foram as exportações
que impulsionaram o aumento

Supremo retoma em
maio foro privilegiado
Brasília - O Supremo Tribunal
Federal (STF) deve retomar
em maio o julgamento sobre a
restrição do alcance do foro privilegiado para parlamentares
federais. Na última terça-feira
(27), o ministro Dias Toffoli
devolveu a vista e liberou para
julgamento a questão de ordem
que discute a limitação da prerrogativa. A presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia, considera o tema uma prioridade e
deve pautar a continuidade do
julgamento para o mês de maio,
considerando que a pauta de
abril já foi fechada e divulgada.
Em 23 de novembro do ano
passado, Toffoli pediu vista (mais
tempo para análise) no julgamento, depois de ter sido formada
maioria no STF para reduzir o
alcance do foro privilegiado para
deputados federais e senadores.
À época, Toffoli disse que
precisava refletir melhor sobre
o assunto e esclarecer eventuais dúvidas sobre as consequências da tese defendida pelo
ministro Luís Roberto Barroso,
relator do processo.
Sete ministros já deram votos
favoráveis ao entendimento de
que o foro privilegiado para
políticos só vale se o crime

Presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia.

do qual forem acusados tiver
sido cometido no exercício do
mandato e se for relacionado
ao cargo que ocupam. Acompanharam o entendimento de
Barroso os ministros Luiz Fux,
Rosa Weber, Edson Fachin,
Marco Aurélio Mello, Celso de
Mello e Cármen Lúcia.
O voto parcialmente divergente, do ministro Alexandre
de Moraes, também defende a
limitação do foro apenas para
crimes cometidos no mandato,
mas propõe que nestes casos
as infrações penais, independentemente de terem relação
ou não com o cargo, sejam
analisadas no STF de qualquer
forma (AE).

CÂMBIO
+0,41% Pontos: 84.175 Máxima (pontos): 84.245 Mínima
(pontos): 83.130. Global 40
Cotação: 836,102 centavos de
dólar Variação: -1,95%.

presidente Temer e disse que
exercer o cargo de ministro da
Educação foi um dos períodos
mais instigantes e desafiadores de sua carreira pública.

“De todas as funções que
ocupei, e já fui governador
do meu estado, essa tocou
me tocou em profundidade”
disse (ABr).

Exportações de máquinas e
equipamentos cresceram 39,8% fevereiro

Prisão domiciliar ao
deputado Paulo Maluf

BOLSAS
O Ibovespa: +0,08% Pontos:
83.874,13 Máxima de +0,1%
: 83.889 pontos Mínima de
-1,1% : 82.889 pontos Volume:
8,93 bilhões Variação em 2018:
9,78% Variação no mês: -1,73%
Dow Jones: -0,04% Pontos:
23.848,42 Nasdaq: -0,85% Pontos: 6.949,23 Ibovespa Futuro:

Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, na cerimônia
de liberação de recursos.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,3288 Venda: R$ 3,3293
Variação: +0,02% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51
Variação: +0,1% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,3374 Venda: R$
3,3380 Variação: +0,37% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,2770
Venda: R$ 3,4770 Variação:
+0,12% - Dólar Futuro (abril)

ção a janeiro, mas no bimestre
ainda continua acumulando
uma queda importante. Esse
aumento do uso da capacidade
instalada está relacionada a
um aumento da produção que
está sendo direcionada para o
mercado externo”, destacou.
A América Latina é o maior
destino das máquinas brasileiras, respondendo por 34,8%
do total. Os Estados Unidos
são responsáveis por 24,2%
das compras no exterior e a
Europa por 19,4%.
Do total vendido para outros
países, 35,1 % foram equipamentos para a construção
civil. O ramo cresceu 83,3%
no acumulado dos primeiros
dois meses do ano em relação
com 2017. Apesar de ressaltar
que o Brasil vive um processo
constante de desindustrialização, o presidente da Abimaq,
João Carlos Marchesan, disse
que as expectativas para 2018
são melhores do que as do ano
passado (ABr).

O faturamento do setor cresceu
2,2% em fevereiro
em relação ao mesmo
mês do ano passado.

do uso da capacidade instalada
do setor, que ficou em 74% em
fevereiro, 6,7% maior do que no
período equivalente de 2017.
“O mercado doméstico ainda
está patinando um pouco. Ele
cresceu em fevereiro em rela-

Meirelles tem motivação
para ‘cuidar do País’
Recife - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse
ontem (28), no Recife, em
almoço do Lide Pernambuco,
que tem motivação muito
grande para cuidar do País.
De acordo com o ministro, ele
atingiu na carreira o máximo
que um executivo da iniciativa
privada pode atingir quando
chegou à presidência mundial
do BankBoston. Por isso, explicou, quando deixou o cargo
colocou na cabeça que deveria
regressar ao Brasil e retribuir o
que o País fez por ele.
“Me perguntaram outro dia o
que um homem como eu, que
morava em Manhattan, está fazendo andando com um chapéu
na cabeça, no sol, pelo interior
do Brasil. Eu disse que tenho
motivação grande para cuidar
do Brasil”, disse Meirelles. Ele
lembrou que quando deixou o
BankBoston saiu como deputado por Goiás.
Meirelles citou na palestra as
mudanças pelas quais o Brasil
passou desde que o presidente
Temer assumiu a presidência.
Destacou a criação do teto dos
gastos e disse que, com ele, o
Brasil vai deixar de gastar 10%
do PIB nos próximos anos e

Cotação: R$ 3,3295 Variação:
+0,15% - Euro (17h37) Compra:
US$ 1,2308 Venda: US$ 1,231
Variação: -0,75% - Euro comercial
Compra: R$ 4,0940 Venda: R$
4,0960 Variação: -0,78% - Euro
turismo Compra: R$ 4,0130 Venda: R$ 4,2770 Variação: -0,53%.
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Após escândalo, Facebook
altera política de privacidade

O presidente Temer disse que
o governo tem feito grandes
esforços para ampliar a qualidade da educação no país. “O
Brasil é um país que tem povo
talentoso, trabalhador, e pode
muito bem atingir um nível de
justiça e bem-estar dos países
desenvolvido. E para tudo isso
a chave fundamental é educação para todos e educação de
qualidade”, disse.
O MEC aponta que a adesão
de estados e municípios ao
programa foi de 49 mil escolas
atendendo assim 3,6 milhões de
estudantes em 156 mil turmas
dos dois primeiros anos do
ensino fundamental.
Mendonça Filho, que vai

Del Rodrigues

E

execução do programa.
Um dos destaques do programa é a garantia de um
assistente de alfabetização ao
professor em sala de aula. O
professor regente contará com
o apoio do assistente para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas. No evento, o ministro da Educação, Mendonça
Filho, destacou a importância
de reforçar a alfabetização no
país para garantir o avanço das
crianças no processo educativo. “Sabemos que uma criança
mal alfabetizada acumulará dificuldades ao longo de todas as
etapas de sua vida educacional.
E uma criança bem alfabetizada
terá outro desempenho”.

Nelson Jr./SCO/STF

m cerimônia ontem
(28), no Palácio do Planalto, foi anunciada a
implementação do Programa
Mais Alfabetização com investimentos de R$ 523 milhões
nos próximos dois anos. O
programa do MEC busca fortalecer as escolas no processo
de alfabetização dos estudantes no 1° e 2° anos do ensino
fundamental. Serão liberados
R$ 253 milhões, sendo R$ 124
milhões de forma imediata
para escolas de estados e
municípios de todo o país. A
segunda parcela dos recursos
será liberada no segundo
semestre, de acordo com o
monitoramento e avaliação da

Ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.

que estes recursos poderão ser
usados em investimentos em
saúde, educação e segurança.
Falou da queda da inflação de
10,6% em 2016 para cerca de
3% e da redução da Selic, de
14,25% para atuais 6,5%.
Meirelles voltou a falar que a
retomada da economia é consistente depois de ter sofrido com
a maior recessão desde 1930 e
que espera a continuidade do
crescimento e geração de 2,5
milhões de empregos neste ano.
Por outro lado, disse Meirelles, é
necessário que se faça a reforma
da Previdência porque com ela o
governo não precisará mais tomar dinheiro emprestado para
pagar aposentadorias, o que vai
reduzir a dívida pública (AE).

JUROS
CDB prefixado 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$ 1.324,20 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -1,33% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 143,500
Variação: estável.

