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BOLSAS
O Ibovespa: -0,46% Pontos: 
84.820,42 Máxima estável: 
85.210 pontos Mínima de 
-1,62% : 83.833 pontos Volu-
me: 9,69 bilhões Variação em 
2018: 11,02% Variação no mês: 
-0,64% Dow Jones: -2,34% Pon-
tos: 23.932,76 Nasdaq: -2,28% 
Pontos: 6.915,11 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3625 Venda: R$ 3,3630 
Variação: +0,67% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,45 Venda: R$ 3,55 
Variação: +1,05% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3660 Venda: R$ 
3,3666 Variação: +1,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3330 
Venda: R$ 3,5130 Variação: 
+0,95% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,38% 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$ 1.336,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,57% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 144,990 
Variação: +2,47%.

Cotação: R$ 3,3675 Variação: 
+0,49% - Euro (17h26) Compra: 
US$ 1,2282  Venda: US$ 1,2282  
Variação: +0,36% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1290 Venda: R$ 
4,1310 Variação: +1,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0530 Ven-
da: R$ 4,3000 Variação: +1,11%.

Futuro: -0,56% Pontos: 84.910 
Máxima (pontos): 85.350 Míni-
ma (pontos): 83.950. Global 40 
Cotação: 839,819 centavos de 
dólar Variação: +0,88%.

“Algo anda mal na 
cultura de um país se os 
seus artistas, em lugar 
de se proporem mudar 
o mundo e revolucionar 
a vida, se empenham 
em alcançar proteção e 
subsídios do governo”.
Mario Vargas Llosa (1936)
Escritor peruano

eleito. “Criar campos de refu-
giados não é a melhor opção”, 
disse Spindler. “Na América do 
Sul, nunca tivemos campos de 
refugiados completou (AE).

O Alto Comissariado da 
ONU para Refugiados 
(Acnur) afirmou na 

sexta-feira (6), que a cada 
dia 800 venezuelanos cruzam 
a fronteira em direção ao Bra-
sil, num fl uxo que não deve 
diminuir nos próximos meses. 
A entidade alertou ainda que 
está sem recursos fi nanceiros 
para bancar os planos de ajuda 
fi nanceira internacional à essa 
crise. Dos US$ 46 milhões que 
a ONU solicitou para auxiliar 
o Brasil, a comunidade inter-
nacional disponibilizou 4% 
desse valor.

De acordo com William 
Spindler, porta-voz do Acnur, 
a ONU e o governo brasileiro 
aumentarão sua capacidade 

ONU diz que diariamente 
800 venezuelanos cruzam 
a fronteira para o Brasil

de atuação na região de frontei-
ra diante do crescente número 
de venezuelanos chegando no 
norte do País com necessidades 
cada vez maiores. “Pedimos 
que a comunidade internacio-
nal dê mais apoio ao Brasil, 
que tem sido generoso em sua 
resposta e precisa fortalecer 
sua capacidade de recepção, 
evitando discriminação contra 
venezuelanos e garantindo uma 
coexistência pacífi ca”, disse o 
porta-voz. 

O que a ONU também cons-
tata é que a onda mais recente 
de refugiados tem sido marcada 
pelas condições cada vez mais 
precárias dos venezuelanos 
que chegam. “À medida que a 
situação política e econômica 

complexa continua a se deterio-
rar, os venezuelanos chegando 
estão mais desesperados por 
alimentos, abrigo e saúde”, 
explicou Spindler. Desde o 
começo de 2017, 52 mil vene-
zuelanos entraram no Brasil, 
sendo que 40 mil deles estariam 
em Boa Vista, Roraima, e 25 mil 
pediram asilo. 

Para o Acnur, a chegada em 
massa dos venezuelanos deixou 
os serviços básicos em Roraima 
em uma situação crítica. O go-
verno brasileiro anunciou um 
pacote de R$ 190 milhões para 
saúde e saneamento, além de 
declarar estado de emergência 
na região. O Acnur garante que 
vai continuar a trabalhar com 
as autoridades brasileiras para 

Refugiados venezuelanos se preparam para deixar Boa Vista com destino

a São Paulo.

registrar os refugiados e garan-
tir que tenham acesso a saúde, 
educação e outros serviços.

A agência da ONU criticou a 
recente declaração do deputado 

e pré-candidato à presidência 
do País Jair Bolsonaro, que afi r-
mou a intenção de criar campos 
de refugiados no norte do País 
para os venezuelanos caso fosse 

O governador Geraldo Alck-
min inaugurou na sexta-feira 
(6), um novo trecho da Linha 
15-Prata do Metrô, em sistema 
de monotrilho. Com 5,5 km 
de extensão, ele inclui quatro 
novas estações: São Lucas, Ca-
milo Haddad, Vila Tolstói e Vila 
União. Agora a Linha 15 passa a 
ter 7,8 km de extensão, ligando 
a Vila Prudente (integração com 
a Linha 2-Verde) à Vila União. 
Já a rede de metrô de São Paulo 
terá 89,8 km e 79 estações.

O governador ressaltou o 
esforço fi scal que permitiu ao 
Estado fazer frente ao maior de-
safi o das grandes metrópoles, a 
mobilidade. “Suamos a camisa, 
foram tempos difíceis. Mas São 
Paulo fi cou de pé, não aumen-
tamos imposto, conseguimos 
manter as obras e não devemos 
1 centavo”. As quatro estações 
estarão abertas de segunda a 

Estação Vila União, da Linha 15 Prata do Monotrilho.

Consumo de energia
O consumo e a geração de ener-

gia elétrica no Brasil cresceram 
2% em março na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. A elevação no consumo 
foi infl uenciada diretamente pelas 
maiores temperaturas registradas. 
Quanto à geração de energia, o 
mês de março alcançou 68.314 MW 
médios. Essa geração mostra que 
também houve aumento de 2% em 
relação ao mesmo período de 2017. 

Meirelles: “encerro um ciclo 

importante da minha vida”.

Brasília - O ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, dis-
se na sexta-feira (6), que a sua 
decisão sobre a candidatura à 
Presidência não é uma questão 
apenas quantitativa, em termos 
de intenções de voto. “O meu 
nível de conhecimento (pela 
população) ainda é baixo por 
ter sido ministro e nunca ter 
sido candidato a presidente. 
Entre as pessoas que conhe-
cem o meu trabalho, o nível de 
aprovação é elevado”, afi rmou. 

Meirelles lembrou que o 
presidente Temer também 
se declarou pré-candidato. 
“Vamos avaliar e a partir de 
certo momento chegaremos a 
uma conclusão, já que o MDB 
terá apenas um candidato. 
Ainda há muito tempo e va-
mos debater isso ao longo dos 
próximos meses”, completou. 
Meirelles evitou comentar se 
leva vantagem nessa disputa 
com Temer. “O governo tirou o 
País da crise e está indo muito 
bem. É legítimo esse processo 
(da candidatura de Temer) 
assim como é legítima a minha 
avaliação”, acrescentou.

Ele ainda falou que chegou a 
cogitar a hipótese de disputar 
como vice no passado, mas que 
isso não o interessa agora. “Não 
há nenhuma obsessão de que 
eu tenha que ter uma decisão 
agora sobre a candidatura à 
Presidência”, enfatizou. Per-

Ilan vê recuperação da 
economia brasileira

Brasília - O presidente do Ban-
co Central, Ilan Goldfajn, afi rmou 
na sexta-feira (6), em Boston, nos 
Estados Unidos, que vê uma recu-
peração consistente da economia 
brasileira, com o IPCA conver-
gindo para as metas de infl ação. 
Para uma plateia de investidores, 
em almoço organizado pelo Itaú 
BBA, ele ponderou, no entanto, 
que “há riscos”. 

“O panorama global é benig-
no, mas este cenário não vai 
durar para sempre”, afi rmou 
Goldfajn, conforme apresen-
tação publicada no site do 
Banco Central. Em sua fala, ele 
destacou ainda os “progressos 
signifi cativos” do governo no 
âmbito de ajustes e reformas 
econômicas, com várias medi-
das estruturais já aprovadas e 
outras em progresso. “O Brasil 
deve continuar neste caminho, 
para sustentar uma infl ação 
baixa, uma taxa de juros es-
trutural baixa e a recuperação 
econômica”, disse. 

Ao abordar a política mone-
tária, Goldfajn afi rmou que é 
preciso equilibrar duas dimen-
sões: a convergência de infl ação 
para metas em ritmo adequado 
e assegurar o ambiente de baixa 
infl ação, mesmo em caso de 
choques adversos. “O Copom 
vê um corte adicional moderado 
de juros como apropriado”, 
disse Goldfajn (AE).
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Boston - Depois de partici-
par da Brazil Conference 2018 
realizada em Harvard e MIIT, 
o pré-candidato do PDT à 
presidência da República, Ciro 
Gomes, rebateu críticas de não 
ter participado de um ato polí-
tico em apoio ao ex-presidente 
Lula na última segunda-feira 
no Rio de Janeiro. “Não sou 
puxadinho do PT e não serei 
jamais. Nos últimos 16 anos eu 
apoiei o Lula sem faltar um dia. 
Eles que façam dessa história o 
que eles quiserem fazer”, disse.

Perguntado por jornalistas 
se poderia ser o candidato 
apoiado pelo PT nas eleições 
presidenciais deste ano, Ciro 
avaliou que não é provável, 
porque a natureza do PT é de 
ter sempre um representan-
te da legenda para o pleito. 
Para Ciro, é preciso resgatar 
a serenidade na política e o 
diálogo a fi m de acabar com a 
polarização nacional nesta área. 
“Há um quadro generalizado de 
anarquia no País, que se carac-
teriza por votações exóticas do 
Judiciário, por opiniões abso-
lutamente ilegais e arbitrárias 
de comandantes das Forças 
Armadas e a desobediência de 
parte dos políticos da lei e das 
regras”, apontou.

Ele defendeu sua candidatu-

Pré-candidato do PDT à 

presidência, Ciro Gomes.
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HC de Maluf e 
Palocci será na 
quarta-feira

A ministra Cármen Lúcia, 
presidente do STF, incluiu 
na pauta de julgamentos da 
próxima quarta-feira (11) os 
habeas corpus do ex-ministro 
da Fazenda, Antônio Palocci, 
e do deputado federal, Paulo 
Maluf. Palocci está preso pre-
ventivamente desde setembro 
de 2016 e já havia pedido, em 
mais de uma ocasião, priorida-
de no julgamento de seu habeas 
corpus.

Ele foi condenado em junho 
do ano passado a 12 anos e dois 
meses de prisão, inicialmente 
em regime fechado, por cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro, pelo juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal de Curiti-
ba, que lhe negou o direito de 
recorrer em liberdade.

No caso de Maluf, Cármen in-
cluiu na pauta, para referendo 
do plenário, a decisão liminar 
(provisória) com a qual o mi-
nistro Dias Toffoli lhe concedeu 
prisão domiciliar, no fi m do mês 
passado. Ele foi condenado 
no ano passado pela Segunda 
Turma do STF pelo crime de la-
vagem de dinheiro. Um recurso 
contra a condenação também 
foi pautado para julgamento 
em plenário na próxima quarta 
(ABr).

Manifestantes a favor da prisão do ex-presidente 
Lula estouram champanhe em frente ao prédio da 
Superintendência da Polícia Federal, no bairro da 

Lapa, na tarde de sexta-feira (6).

Celebração
Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo

Antônio Cruz/ABr

Alckmin inaugurou quatro estações 
da Linha 15-Prata do Metrô

dente e Oratório. Todas fi cam 
elevadas a cerca de 16 metros 
de altura, no canteiro central 
da Av. Professor Luiz Ignácio 
de Anhaia Mello. Apresentam 
soluções estéticas em concreto 
aparente e aço, com aberturas 
que garantem plena ventilação 
e iluminação natural, nos três 
diferentes pavimentos

A Linha 15-Prata é o primeiro 
monotrilho de alta capacida-
de de transporte do Brasil e 
vai conectar as regiões leste 
e sudeste a toda a rede de 
trilhos de São Paulo. Possui 
características diferentes do 
metrô convencional, pois seus 
trens são operados de modo 
totalmente automático e tra-
fegam com pneus sobre vigas 
de concreto elevadas. Cada 
composição possui sete carros 
e capacidade para transportar 
mil passageiros por viagem.

sexta-feira, das 10h às 15h, no 
formato de Operação Assistida, 
sem cobrança de tarifa. O usuá-
rio poderá embarcar gratuita-
mente nestas novas estações 
e seguir até Oratório, onde 
será orientado a desembarcar 

e acessar a área paga.
Utilizando um conceito ar-

quitetônico leve, que visa a 
menor interferência possível na 
paisagem local, as novas esta-
ções seguem o padrão que pode 
ser visto nas estações Vila Pru-Meirelles admite que é 

pouco conhecido pelo povo

guntado se pode levar parte 
dos votos do ex-presidente 
Lula, Meirelles repetiu que 
primeiro precisa ser candida-
to, mas avaliou que a saída do 
ex-presidente da disputa gera 
mais indefi nição no processo 
eleitoral, com mais incertezas 
e oportunidades.

“Caso a lembrança daquele 
período de crescimento e in-
fl ação controlada dos governos 
Lula seja associada a mim, isso 
seria positivo”, respondeu. 
“Os eleitores vão olhar todos 
os candidatos e o importante 
é que a democracia brasileira 
está consolidada e que as ins-
tituições estão funcionando”, 
arrematou. Segundo ele o novo 
ministro Eduardo Guardia irá 
decidir quem ocupará a secre-
taria-executiva da pasta a partir 
da próxima semana (AE).

Ciro: “Não sou puxadinho 
do PT e não serei jamais”

ra a presidente da República e 
apontou que é preciso “desra-
tizar” o País, numa referência 
ao fi m da impunidade de atos 
de corrupção no setor público. 
Na sua avaliação, os cidadãos no 
Brasil, em geral, não se consi-
deram protegidos pela Justiça. 
Ele afi rmou que os brasileiros 
devem acompanhar o debate 
político no País e expressar 
suas opiniões de forma pacífi ca 
pelas redes sociais. 

Ciro avaliou com ironia a 
participação do ex-ministro do 
STF Joaquim Barbosa nas elei-
ções presidenciais. “Quando a 
gente começa a ver juiz dando 
entrevista demais, se exibindo 
demais, a gente já sabe que o 
que ele quer é entrar para a 
política. Isso é uma impertinên-
cia, mas seja bem-vindo” (AE).


