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“Há duas épocas 
na vida, infância 
e velhice, em que 
a felicidade está 
numa caixa de 
bombons”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1987)
Poeta e cronista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,24% Pontos: 
67.814,24 Máxima de +0,71% 
: 68.456 pontos Mínima de 
-0,46% : 67.661 pontos Volume: 
9,4 bilhões Variação em 2017: 
12,6% Variação no mês: 4,86% 
Dow Jones: +0,03% (18h34) Pon-
tos: 20.617,73 Nasdaq: -0,22% 
(18h34) Pontos: 5.806,56 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0819 Venda: R$ 3,0824 
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,14 Venda: R$ 3,24 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0504 Venda: R$ 
3,0510 Variação: -0,87% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0500 
Venda: R$ 3,2230 Variação: 
+0,72% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,29% ao 
ano. - Capital de giro, 12,75% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.241,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,69% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,000 
Variação: +1,16%.

Cotação: R$ 3,0950 Variação: 
+0,98% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: +0,75% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,2850 Venda: R$ 
3,2870 Variação: +1,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4400 Variação: 
+1,27%.

vespa Futuro: -0,05% Pontos: 
68.840 Máxima (pontos): 69.510 
Mínima (pontos): 68.680. Global 
40 Cotação: 934,595 centavos 
de dólar Variação: +1,03%.

O STF decidiu ontem 
(16) que presos em 
situações degradan-

tes têm direito a indeniza-
ção em dinheiro por danos 
morais. Por unanimidade, 
a Corte entendeu que a 
superlotação e o encarce-
ramento desumano geram 
responsabilidade do Estado 
em reparar os danos sofridos 
pelos detentos pelo descum-
primento do princípio cons-
titucional da dignidade da 
pessoa humana. A questão 
foi decidida no caso de um 
preso que ganhou o direito 
de receber R$ 2 mil em danos 
morais após passar 20 anos 
em um presídio em Corumbá 
(MS). Atualmente, ele cum-
pre liberdade condicional.

Os ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Rosa 

     

STF: preso tem direito a 
indenização por condições 
precárias em cadeia

Weber, Luiz Fux, Dias Toffo-
li, Gilmar Mendes, Celso de 
Mello e a presidente do STF, 
Cármen Lúcia, votaram a favor 
do pagamento da indenização. 
Houve divergência apenas 
em relação ao pagamento 
dos danos morais para o caso 
julgado. Apesar de também 
entender que a indenização 
é devida, Barroso entendeu 
que o pagamento em dinhei-
ro não é a forma adequada 
para indenização e sugeriu 
a compensação por meio da 
remição (redução da pena) na 
proporção de um a três dias 
de desconto na pena a cada 
sete dias que o detento passar 
preso inadequadamente. 

Para Barroso, a indenização 
pecuniária agravaria a situa-
ção fi scal dos estados. “É ruim 
do ponto de vista fi scal, é ruim 

para o preso e é ruim para o 
sistema prisional. É ruim para 
o preso porque ele recebe 
R$ 2 mil e continua preso no 
mesmo lugar, nas mesmas 
condições”, argumentou. O 
ministro Luiz Fux concordou 
com Barroso e afi rmou que a 
situação dos presídios con-
traria a Constituição, o que 
torna as condenações penas 
cruéis. 

O ministro Marco Aurélio 
votou a favor do pagamento 
da indenização em dinheiro 
e disse que o Estado deve 
cuidar da dignidade do preso 
e de sua integridade física. “É 
hora de o Estado acordar para 
essa situação e perceber que 
a Constituição Federal pre-
cisa ser observada tal como 
se contém. A indenização é 
módica tendo em conta os 

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o objetivo é o de compensar

descumprimento do princípio da dignidade humana.

prejuízos sofridos pelo recor-
rente [preso].”

Cármen Lúcia também 
votou a favor do pagamento 
da indenização pecuniária e 
destacou em seu voto as visi-
tas que tem feito a presídios 
do país como presidente do 

CNJ. Em uma das inspeções, a 
ministra disse que encontrou 
presas grávidas que foram al-
gemadas na hora do parto. 

“O que se tem no Brasil 
decorre de outro fator, que ao 
visitar essas penitenciárias a 
gente tem uma noção grave, é 

da corrupção que há nestes 
lugares. Troca-se a saída de al-
guém que não tenha direito por 
algum benefício. A situação é 
bem mais grave do que possa 
parecer, de não cumprimento 
da Lei de Execução Penal”, 
afi rmou a ministra (ABr).

Benefício do PIS 
Desde ontem (16), trabalhadores 

nascidos nos meses de março e abril, 
que recebem até dois salários míni-
mos, já podem sacar o abono salarial 
do PIS. A retirada pode ser feita 
nas agências da Caixa, nos caixas 
eletrônicos por meio do Cartão do 
Cidadão, nas casas lotéricas e nos 
correspondentes bancários. O banco 
também pagará os rendimentos das 
cotas do PIS para os trabalhadores 
cadastrados no programa antes de 
4 de outubro de 1988. 

Depois de perder 518 mil 
postos de trabalho nos últimos 
três anos, a indústria paulista 
registrou saldo positivo de 6,5 
mil vagas de emprego em janei-
ro, variação positiva de 0,31% 
na comparação com dezembro 
de 2016, sem ajuste sazonal. 
Na comparação com o mês 
anterior, com ajuste sazonal, 
o valor foi -0,24%. 

O resultado positivo do mês 
é o primeiro desde abril de 
2015, quando foram feitas 6 
mil contratações. Já na análise 
de janeiro deste ano contra o 
mesmo mês do ano anterior, 
a variação fi cou negativa em 
5,73%, com demissão de 132 
mil trabalhadores. Os dados 
são da Pesquisa de Nível de 
Emprego do Estado de São 
Paulo, feita pelo Departamen-
to de Pesquisas e Estudos 
Econômicos (Depecon) da 
Fiesp e do Ciesp, divulgada 
ontem (16).

O diretor titular do Depecon, 
Paulo Francini, espera que esse 
seja um sinal de recuperação. 
Para Paulo Skaf, presidente 

Paulo Skaf, presidente da 

Fiesp e do Ciesp.

O ministro da Educação, Men-
donça Filho, disse ontem (16) 
que o novo ensino médio estará 
implementado em todo o país a 
partir de 2019. A reforma do en-
sino médio foi sancionada ontem 
pelo presidente Michel Temer. 
Entre as principais mudanças 
estão a fl exibilização curricular, 
a ampliação da carga horária e 
a formação técnica dentro da 
grade do ensino médio. O pró-
ximo passo é implantar a Base 
Nacional Comum Curricular que, 
atualmente, está sendo elabo-
rada por um comitê presidido 
pelo MEC. 

O ensino médio é diferenciado 
em cada unidade da Federação 
e, por isso, a implementação 
da reforma será discutida com 
os conselhos e secretarias es-
taduais. Segundo a secretária 
executiva do MEC, Maria Helena 
Guimarães, a tendência é que o 
primeiro ano seja concentrado 
na base e que, a partir do segundo 
ano, as escolas comecem a fl exi-
bilizar e diversifi car o currículo 
com os chamados itinerários 
formativos, em que o estudante 
poderá escolher entre cinco 
áreas de estudo: linguagens, ma-
temática, ciências da natureza, 
ciências humanas e formação 
técnica e profi ssional. 

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho.

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, defendeu 
ontem (16) as propostas do 
projeto da Reforma Trabalhista, 
na primeira audiência pública 
da Comissão Especial da Re-
forma Trabalhista, na Câmara. 
Nogueira disse que as altera-
ções propostas no projeto, que 
foi encaminhado pelo governo, 
têm o objetivo de gerar empre-
gos e não permitem o aumento 
da jornada de trabalho e a 
retirada de direitos adquiridos 
pelos trabalhadores.

“Nunca esteve, não está e 
não estará em nossa proposta 
qualquer medida que venha a 
propor aumento de jornada, 
que venha a ameaçar o 13° salá-
rio, o direito ao vale-transporte, 
ao vale-refeição, ao descanso 
semanal remunerado, os direi-
tos do trabalhador que estão 
especifi cados no Artigo 7° da 

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.
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São Paulo - Com a taxa de 
desemprego em alta e sem 
perspectivas de melhora para 
os próximos meses, 7 em cada 
10 brasileiros desempregados 
estão dispostos a ganhar menos 
do que no último trabalho, mos-
tra pesquisa inédita feita pelo 
SPC Brasil e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). As principais justifi -
cativas para aceitar um salário 
menor são a necessidade de 
pagar as despesas e de voltar 
ao mercado de trabalho. 

A maioria dos que topariam 
uma remuneração inferior é 
formada por homens e pessoas 
que fazem parte das classes C, 
D e E. Entre os se recusam a 
receber menos, que são princi-
palmente mulheres e pessoas 
que pertencem às classes A e 
B, argumenta-se que ganhar um 
salário menor signifi caria um 
retrocesso na carreira profi ssio-
nal. Eles afi rmam também que, 
uma vez dado esse passo para 
trás, difi cilmente conseguiriam 
voltar à remuneração anterior. 

Rio - O ex-senador Delcídio 
Amaral afi rmou que os de-
poimentos de executivos da 
Andrade Gutierrez deram a 
consistência necessária para 
a Operação Leviatã, defl agra-
da na manhã de ontem (16). 
As declarações, segundo ele, 
complementaram informações 
que ele tinha passado para o 
Ministério Público Federal. 
Suspeitas sobre investigados 
na Leviatã surgiram dos rela-
tos do ex-senador em delação 
premiada. 

“Eu sabia o que tinha aconte-
cido e fi z questão de registrar 
para o MP que, com outras 
contribuições que viessem, 
isso iria se fechar. E acredito 
que a colaboração da Andrade 
Gutierrez deu a consistência 
necessária para essa operação 
de hoje (ontem)”, afi rmou após 
depoimento na 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio para a Opera-
ção Saqueador.

Os alvos da operação desta 
quinta são ligados aos sena-
dores do PMDB Edison Lobão 
(MA) e Jader Barbalho (PA). O 
primeiro alvo é Márcio Lobão, fi -
lho do senador, que já foi citado 
na delação do ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado. O 
outro alvo da operação é o ex-

Itaú supera BB e passa 
a ser o maior do País

São Paulo - O Banco do Brasil 
deixou de ser a maior institui-
ção fi nanceira do País. O posto 
foi assumido pelo Itaú Uniban-
co, que atingiu em dezembro do 
ano passado a soma de R$ 1,425 
trilhão em ativos, R$ 4 bilhões 
a mais do que o BB. Os ativos 
de um banco são compostos 
por suas carteiras de crédito, 
aplicações em títulos públicos, 
agências, investimentos, entre 
outros. O Itaú já tinha chegado 
a essa marca em 2008 quando 
uniu suas operações ao Uniban-
co, da família Moreira Salles. A 
liderança, no entanto, durou 
pouco: na sequência o Banco 
do Brasil comprou metade do 
banco Votorantim e assumiu 
novamente a liderança que 
durou até dezembro do ano 
passado. A constatação da 
perda da liderança do BB foi 
feita com base nos resultados 
divulgados ontem (16), pelo 
banco público (AE).

Ex-senador Delcídio Amaral.

José Cruz/ABr
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Reforma trabalhista não terá aumento 
de jornada nem ameaça a 13º salário

prego. “O direito que estamos 
perseguindo para alcançar, na 
sua plenitude, é o direito ao em-
prego. Se hoje temos em torno 
de 13 milhões que não têm um 
endereço para trabalhar, preci-
samos fazer uma refl exão e olhar 
onde estamos errando”.

O ministro afi rmou que as 
propostas estão ancoradas 
em três eixos: a consolidação 
de direitos, a oportunidade 
de emprego para todos e a 
segurança jurídica, que é fun-
damental para o contratante e 
o contratado.

O projeto possibilita que, 
nas negociações entre patrão 
e empregado, os acordos co-
letivos tenham mais valor do 
que o previsto na legislação, 
permitindo, entre outros pon-
tos, o parcelamento de férias 
e mudanças na jornada de 
trabalho (ABr).

Constituição e aqueles direitos 
que estão especificados de 
forma clara na nossa legislação 
trabalhista”, acrescentou.

Segundo Nogueira, o governo 
propõe a modernização das 
leis trabalhistas para garantir 
o direito fundamental ao em-

Indústria Paulista gerou 
6,5 mil postos de trabalho

da Fiesp e do Ciesp, “embora 
os sinais ainda sejam tênues, 
temos que comemorar o pri-
meiro mês com geração de 
emprego depois de 20 meses 
de movimento negativo”. 

O destaque setorial fi cou por 
conta do segmento de produtos 
de borracha e de material plás-
tico, com aumento de 1.969 va-
gas, e o de confecção de artigos 
de vestuários e acessórios, que 
gerou 1.742 postos (ABr).

Delação da Gutierrez ‘deu 
consistência à Leviatã’

senador Luiz Otávio Campos, 
considerado por investigadores 
um apadrinhado político de 
Barbalho.

“Quando eu fi z o depoimento, 
fi z questão de destacar que era 
um depoimento político e seria 
complementado por outras co-
laborações. Acredito que esse 
depoimento foi complementa-
do por outras colaborações e 
que ratifi caram o que eu tinha 
dito”, disse. Questionado o que 
queria dizer com “depoimento 
político” respondeu: “Eu sou 
um político, poeta. Não tenho 
cheque, planilha, depósito, 
nada” (AE).

Novo ensino médio deve 
começar a partir de 2019

O ministro esclareceu ainda 
que os estados terão suporte 
técnico e fi nanceiro para imple-
mentação do novo currículo e 
do tempo integral, pois, R$ 1,5 
bilhão já foram disponibilizados 
para este ano e o próximo para 
aumentar as matrículas no 
ensino integral. Hoje, 6% das 
matrículas do ensino médio são 
para o ensino integral, e a meta 
é dobrar esse número em três 
anos. Mendonça Filho entende 
que os jovens podem decidir 
sobre a área de conhecimento 
que querem aprofundar duran-
te o ensino médio (ABr).

7 em cada 10 desempregados 
estão dispostos a ganhar menos

Mesmo com a maioria acei-
tando salários menores, as 
oportunidades que aparecem 
são poucas. Segundo a pes-
quisa, 60% não estão sendo 
chamados para entrevistas. 
Com a baixa oferta de vagas, 
existe uma parcela de 5,8% que 
desistiu de procurar trabalho 
e agora está apenas à espera 
de uma chance. Outros 14,2% 
recorrem a fontes alternativas 
de renda, enquanto não acham 
um trabalho formal. Os 80% 
restantes ainda procuram um 
emprego.

“A questão não passa apenas 
pela qualifi cação, e sim pela 
fragilidade atual da economia 
brasileira, que não oferece as 
condições necessárias para que 
sejam criados novos empre-
gos”, afi rma o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro. 
“Para 2017, a expectativa é de 
um cenário econômico melhor 
do que em 2016, mas a recupe-
ração deve se tornar mais sólida 
apenas no segundo semestre”, 
acrescentou (AE).


