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Agentes da Receita Federal apreenderam mais de R$ 1,5 milhão em
produtos ilegais provenientes da
China. A apreensão aconteceu no
porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os
produtos apreendidos estão armas
de choque (tasers) e exemplares
falsificados de cigarros eletrônicos,
aparelhos de rádio e carregadores e
cabos para celulares. No total, mais
de 19 toneladas de mercadorias
irregulares foram recolhidas.
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Banco Central estuda fixar
limite as tarifas operacionais
dos cartões de crédito

Brasília - Diante do mal-estar
causado pela ausência dos
pedetistas no ato político do
ex-presidente Lula antes da
rendição à Polícia Federal, o
PDT tentará um gesto de aproximação com o PT na próxima
quarta-feira (18). O presidenciável Ciro Gomes, o presidente
da sigla, Carlos Lupi, e o líder
da bancada na Câmara, André
Figueiredo, aguardam apenas a
autorização da 12ª Vara Federal
de Curitiba para visitar o petista
na prisão em Curitiba.
Para dirimir a repercussão
negativa do distanciamento de
Ciro no momento político mais
delicado para os petistas, Ciro,
Lupi e Figueiredo vão prestar
“solidariedade humana” ao ex-presidente. Até o momento, os
dirigentes têm se manifestado
por meio de notas e entrevistas
criticando a prisão do petista.
“O PDT tem demonstrado a
todo momento solidariedade.
O PDT sempre foi parceiro
dele”, disse Figueiredo, que
também acumula o posto de
vice-presidente da sigla.
Os pedetistas negam a intenção de pedir o apoio formal de
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PDT usará visita a Lula
para se reaproximar do PT

O presidenciável Ciro Gomes.

Lula à candidatura de Ciro e dizem que seria “antiético” tratar
de palanque eleitoral na situação em que o ex-presidente se
encontra. “Nós fizemos gestos
(ao PT) a vida toda”, reforçou
Lupi. Desde que Lula foi preso,
o PT ainda não procurou o PDT
de Ciro para discutir o cenário
eleitoral.
Sabendo que os petistas
não têm condições de fazer
qualquer movimentação sem a
anuência de Lula, os pedetistas
decidiram dar o primeiro passo
em direção ao PT. A visita a Lula
será na condição de “amigos”
do ex-presidente (AE).

Procon-SP notifica Facebook
por uso de dados de 443 mil
brasileiros

São Paulo - O Procon-SP
anunciou na sexta-feira (13),
que notificou o Facebook no
Brasil, após a confirmação de
que dados pessoais de 443 mil
brasileiros estão no grupo de
usuários da rede social que
tiveram informações usadas de
forma ilícita pela consultoria
britânica Cambridge Analytica. O Procon-SP questiona o
Facebook sobre como e quanto
o caso aconteceu, que tipo de
dados foram expostos e quais
providências já foram tomadas
pela companhia.
Na nota enviada à imprensa,
o órgão destaca que o direito
à privacidade está inserido no
Marco Civil da internet, mas
ainda depende de uma regulamentação específica. “Segundo
o Marco Civil da internet, ao
usuário são assegurados os
direitos à inviolabilidade da
intimidade e da vida privada,
sua proteção, inviolabilidade
e sigilo de suas comunicações

“Tem muita gente
honesta neste país.
Só não se identificam
para não ficar de fora
se aparecer um bom
negócio”.
Luis Fernando Verissimo (1936)
Escritor brasileiro

privadas armazenadas, bem
como a preservação da intimidade, da vida privada, da honra
e da imagem das partes direta
ou indiretamente envolvidas”,
diz o Procon-SP.
A empresa afirma que o
Facebook deve garantir os
direitos assegurados em lei aos
seus usuários e diz que, “no
caso de falha como pode haver
neste caso, há má prestação de
serviço -- prevista no Código de
Defesa do Consumidor”. Não
é só no Brasil que o Facebook
tem sido questionado pelo
escândalo. Nesta semana, o
presidente executivo da rede
social, Mark Zuckerberg, teve
de comparecer a duas audiências no Congresso dos Estados
Unidos. As Filipinas começaram a fazer uma investigação
sobre o Facebook, já que dados
de mais de 1 milhão de pessoas
do país foram coletados pelo
quiz e vendidos pela Cambridge
Analytica (AE).

se tornou formal. Com isso se
consegue diferenciar se o pagamento é à vista ou a prazo”.
Para aumentar a competição
no sistema, Ilan disse que o
objetivo do BC é estimular
a entrada no mercado das

Fintechs, como são chamadas
as empresas nascentes de
inovação financeira. Na sua
avaliação, as Fintechs trazem
maior competição, além de
criarem produtos e novos
modelos de negócios com

redução de custos em várias
áreas. “Temos adotado uma
postura de deixar entrar,
deixar competir e regular
apenas quando necessário.
Não pretendemos regular
em demasia”, afirmou (AE).

Marcado para 2 de maio o
julgamento de foro privilegiado

Pichação do Pateo
do Collegio
A Secretaria de Segurança
Pública informou que já interrogou dois dos três investigados pelo crime ambiental de
pichação da fachada do Pateo
do Collegio.
“As investigações se iniciaram
nas redes sociais, com a identificação de frases que levaram aos
investigados”, disse o delegado
Marcos Gallicasseb. Os investigados já ouvidos são Isabella Tellerman Viana, de 24 anos e João Luís
Prado Simões França, de 34 anos,
conhecido pelo codinome M.I.A.
numa alusão à Massive Illegal
Arts (artes ilegais massivas). O
delegado informou que Isabella,
que usa o codinome Risco, foi
detida na quinta-feira (12) à tarde
e ouvida na Delegacia de Crimes
Ambientais, onde confessou sua
participação na pichação. João
foi detido e ouvido durante a
noite e também confessou sua
participação. “Como é um crime
de menor potencial ofensivo, e no
caso específico, por se tratar de
um monumento histórico, a pena
é de seis meses a um ano” (ABr).

A presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, marcou para
quarta-feira, dia 2 de maio, o
julgamento da ação que pode
resultar na restrição do foro
privilegiado. O julgamento foi
iniciado em novembro do ano
passado, mas foi interrompido
por pedido de vista do ministro
Dias Toffoli, que devolveu o
processo, no fim do mês passado, para inclusão na pauta.
Antes da interrupção do julgamento, oito integrantes da
Corte manifestaram-se a favor
de algum tipo de restrição na
competência da Corte Suprema
para julgar crimes praticados
por deputados e senadores. No
entanto, há divergências sobre
a situação dos processos em
andamento.
De acordo com a maioria
formada, deputados federais
e senadores somente devem
responder a processos no STF
se o crime for praticado no

passado pelo relator, ministro
Luís Roberto Barroso, para
quem os detentores de foro
privilegiado, como deputados
e senadores, somente devem responder a processos
criminais no STF se os fatos
imputados a eles ocorrerem
durante o mandato.
O caso concreto que está sendo julgado envolve a restrição
de foro do atual prefeito de
Cabo Frio, o ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes.
Ele chegou a ser empossado
como suplente do deputado
cassado Eduardo Cunha, mas
renunciou ao mandato parlamentar para assumir o cargo no
município. Ele responde a uma
ação penal no Supremo por suposta compra de votos, mas, em
função da posse no Executivo
municipal, o ministro Barroso
manifestou-se pelo retorno do
processo à primeira instância
da Justiça Eleitoral (ABr).

Presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia.

exercício do mandato. No caso
de delitos praticados antes do
exercício do mandato, o parlamentar seria processado pela
primeira instância da Justiça,
como qualquer cidadão. O
voto condutor do julgamento
foi proferido em junho do ano

‘A Guerra Fria voltou’, alerta Respeito à jurisprudência e
o secretário-geral da ONU ‘legitimidade’ de um tribunal
O secretário-geral da ONU,
António Guterres, alertou na
sexta-feira (13) sobre o retorno
da Guerra Fria e denunciou que
a situação na Síria representa
agora o maior perigo para a
paz e segurança internacionais. “A Guerra Fria voltou”,
disse Guterres ao Conselho
de Segurança durante uma
reunião solicitada pela Rússia
para discutir as tensões em
torno da Síria, depois que os
Estados Unidos ameaçaram
disparar mísseis contra o país
em resposta ao suposto ataque
químico do fim-de-semana.
O termo “Guerra Fria” refere-se ao período histórico de
tensões e conflitos indiretos
entre os EUA e a antiga União
Soviética a partir do final
da Segunda Guerra Mundial
(1945) e a extinção da União
Soviética (URSS), em 1991.
Segundo o chefe da ONU, o
Oriente Médio vive hoje uma
situação de “caos” e alertou
sobre o risco de que os conflitos aumentem até um ponto
incontrolável. “As crescentes
tensões e a incapacidade de
alcançar compromissos para
estabelecer um mecanismo de

Secretário-geral da ONU,
António Guterres.

prestação de contas (sobre o
uso de armas químicas na Síria)
ameaçam levar a uma total escalada militar”, disse Guterres.
O secretário-geral disse que
esta nova Guerra Fria apresenta, além disso, maior perigo,
uma vez que as fórmulas que
existiam há décadas para administrar riscos já não estão
presentes. Guterres insistiu
com as potências internacionais sobre a necessidade de
pactuarem a implementação
de um mecanismo que atribua
responsabilidades pelo uso de
armas químicas na Síria, algo
que existiu até novembro,
quando a Rússia bloqueou sua
continuidade (ABr/EFE).
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BOLSAS
O Ibovespa: -1,3% Pontos:
84.334,41 Máxima estável:
85.441 pontos Mínima de
-1,52% : 84.144 pontos Volume: 10,12 bilhões Variação em
2018: 10,38% Variação no mês:
-1,21% Dow Jones: -0,5% Pontos: 24.360,14 Nasdaq: -0,47%
Pontos: 7.106,65 Ibovespa

Objetivo é baratear os custos para lojistas e estimular meios eletrônicos
de pagamentos.

Futuro: -1,36% Pontos: 84.280
Máxima (pontos): 85.710 Mínima (pontos): 84.080. Global 40
Cotação: 800,552 centavos de
dólar Variação: -0,28%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,4258 Venda: R$ 3,4263
Variação: +0,49% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,50 Venda: R$ 3,60
Variação: +0,65% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,4099 Venda: R$
3,4105 Variação: +0,73% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,3600
Venda: R$ 3,5630 Variação:
+0,56% - Dólar Futuro (maio)

O presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Fux, defendeu
na sexta-feira (13) que uma corte que não respeita sua jurisprudência perde legitimidade. Fux
fez uma palestra no TJ-RJ, em
um evento promovido pela Escola de Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro. “A Suprema
Corte não tem Exército, não
tem dinheiro. Vive da sua legitimação junto ao destinatário das
suas decisões. No momento em
que um tribunal superior perde
a sua legitimação democrática,
ele perde o respeito do povo
e se instaura a desobediência
civil”, destacou.
Antes, Fux afirmou que: “A
jurisprudência é o argumento
de autoridade. E, para se ter
autoridade, tem que se ter respeito. E o tribunal, para gerar
o respeito junto à cidadania,
tem que em primeiro lugar se
respeitar. O tribunal que não se
respeita perde a sua legitimação
democrática”. A declaração do
ministro ocorre no momento
em que se debate a revisão da
prisão após condenação em
segunda instância. Na semana
passada, por 6 votos a 5, o STF
negou habeas corpus preventivo

Cotação: R$ 3,4305 Variação:
+0,38% - Euro (17h29) Compra:
US$ 1,2337 Venda: US$ 1,2337
Variação: +0,09% - Euro comercial
Compra: R$ 4,2260 Venda: R$
4,2280 Variação: +0,59% - Euro
turismo Compra: R$ 4,1430 Venda: R$ 4,3700 Variação: +0,46%.
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pagamento”, disse Ilan. O
objetivo do BC é aumentar
o uso de meios eletrônicos,
como os cartões de débito,
considerados mais eficientes
que o papel de moeda. Isso
trará redução de custos para
todo mundo, afirmou. “Foram
adotadas medidas que melhoram a concorrência e tornam o
uso do cartão de crédito mais
eficiente e barato”.
Entre as medidas recentes
para estimular meios eletrônicos de pagamento, Ilan destacou que o governo passou
a permitir a diferenciação de
preços para quem paga uma
compra à vista, que paga valor
menor. Isso era prática comum
no comércio, mas não era regulamentado, observou ele. “Hoje
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o emissor do cartão, os bancos, em cada transação com
o plástico. “Com a medida,
nossa expectativa é que a
redução seja repassada para
o credenciador e ao lojista e
chegue ao consumidor por
meio da concorrência”, afirmou o presidente do BC em
evento do Insper e do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC).
“Vamos continuar avaliando se
o teto [para o débito] é correto,
se tem que reduzir mais. Também se é preciso colocar um
teto em outros instrumentos,
como cartões de crédito”,
afirmou Ilan em seu discurso.
“Tudo isso faz parte de nossa
agenda neste ano”.
“Estamos incentivando a
competição nos meios de
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presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn,
disse na sexta-feira
(13), que a instituição avalia
fixar um teto para as tarifas
operacionais dos cartões de
crédito. O objetivo é baratear
os custos das transações para
os lojistas e que esta redução
chegue ao consumidor, estimulando assim o uso de meios
eletrônicos de pagamentos.
A partir de 1º de outubro, o
BC determinou que haverá
limitação dos porcentuais da
chamada tarifa de intercâmbio dos cartões de débito, que
poderão chegar a no máximo
0,8% de cada transação.
A taxa de intercâmbio é
a tarifa que a empresa que
credencia as lojas paga para

Presidente do TSE e ministro
do STF, Luiz Fux.

impetrado pela defesa do ex-presidente Lula na tenativa de
evitar a prisão dele. Para Fux,
“a jurisprudência tem que ser
coerente, tem que ser estável,
tem que ser íntegra. Não pode
ser casuística, não pode ser
lotérica”, acrescentou. Em outro momento da palestra, Fux
avaliou que a Justiça brasileira
tem se aproximado da Common
Law – em que o direito se desenvolve por meio das decisões dos
tribunais, e não somente com
base em atos do Legislativo e do
Executivo – praticada em países
como os Estados Unidos (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,36% ao
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano.
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.
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Ouro Cotação: US$ 1.347,90 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,45% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 148,000
Variação: +1,37%.

