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“O ciúme vê com 
lentes, que fazem 
grandes as coisas 
pequenas, gigantes 
os anões, verdades 
as suspeitas”.
Camilo Castelo Branco 
(1825/1890)
Escritor português 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,76% Pontos: 
69.052,02 Máxima de +0,84% 
: 69.112 pontos Mínima de 
+0,01% : 68.536 pontos Volume: 
8,53 bilhões Variação em 2017: 
14,65% Variação no mês: 6,78% 
Dow Jones: +0,58% (18h38) Pon-
tos: 20.743,00 Nasdaq: +0,47% 
(18h38) Pontos: 5.865,95 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0937 Venda: R$ 3,0942 
Variação: +0,18% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,10 Venda: R$ 3,26 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0964 Venda: R$ 
3,0970 Variação: +0,17% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0370 
Venda: R$ 3,2270 Variação: 
estável - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,16% ao 
ano. - Capital de giro, 15,38% ao ano. 
- Hot money, 1,70% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.238,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,300 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1000 Variação: 
+0,23% - Euro (18h38) Compra: 
US$ 1,0542 Venda: US$ 1,0542 
Variação: -0,67% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,2610 Venda: R$ 
3,2630 Variação: -0,46% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2000 Ven-
da: R$ 3,4070 Variação: -0,87%.

vespa Futuro: +0,81% Pontos: 
70.140 Máxima (pontos): 70.140 
Mínima (pontos): 69.560. Global 
40 Cotação: 938,085 centavos 
de dólar Variação: estável.

Ao lado do presidente 
Michel Temer, o mi-
nistro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, disse 
ontem (21) que a recessão 
já terminou no Brasil e que o 
país está em crescimento, com 
sinais sólidos de recuperação. 
Os dois participaram da reu-
nião da Comissão Especial da 
Reforma da Previdência, no 
Palácio do Planalto. Temer 
comentou a aprovação, pela 
Assembleia do Rio de Janeiro, 
do projeto que permite a pri-
vatização da Cedae. Com isso, 
o projeto deve ser enviado ao 
Congresso visando às con-
trapartidas dos estados para 

     

“O Brasil está crescendo, 
e a recessão já terminou”, 
diz Henrique Meirelles

receber recursos federais.
“Nós só podemos auxiliar a 

União se tivermos essa conju-
gação: a lei federal, que autoriza 
as chamadas contrapartidas, e 
a lei estadual, fazendo as con-
trapartidas, sob pena de incidir-
mos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o que seria política e 
economicamente desastro-
so para o governo federal”, 
acrescentou Temer, durante a 
reunião da Comissão Especial 
da Reforma da Previdência, no 
Palácio do Planalto. 

Ao abrir a reunião, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, 
disse que o Brasil dá “sinais 
sólidos de recuperação”, com a 

subida e a valorização da Bolsa 
de Valores, o ganho de valores 
que tiveram o Banco do Brasil, a 
Petrobras, a Vale, e com a queda 
do risco Brasil e do dólar. “Tudo 
isso é mensagem de confi ança no 
ajuste e nas reformas que estamos 
fazendo. É um apoio profundo às 
mudanças fundamentais. Todas 
as reformas disponibilizarão 
recursos para a sociedade bra-
sileira. Crescimento dos gastos 
geraria crise, não fosse esse tipo 
de medida tomada”, afi rmou.

“O Brasil hoje já está crescen-
do e essa recessão já terminou. 
É uma recuperação sólida, 
impulsionada por medidas 
fundamentais. A PEC do Teto 

Presidente Michel Temer se reúne com integrantes da comissão especial de reforma da 

Previdência, no Palácio do Planalto.

foi impulsionadora desse cres-
cimento, e a da Previdência, 
além de ser fundamental, está 
no centro desse processo. A 
mensagem [a ser passada] é 
de que é mais importante ter a 
segurança de que vão receber a 
aposentadoria do que a expec-

tativa de que vão se aposentar 
um pouquinho mais cedo ou 
tarde, gerando insegurança no 
futuro”, disse Meirelles.

Sobre a reforma tributária, o 
ministro afi rmou que pretende 
reduzir em um quarto o tempo 
de trabalho que é destinado ao 

pagamento de impostos. “O 
tempo médio é 2,6 mil horas 
por ano [de trabalho], pelas em-
presas, só para conseguir pagar. 
Com todas essas medidas que 
estão sendo tomadas, será pos-
sível reduzir esse tempo para 
menos de 600 horas” (ABr).

São Paulo - O governador 
de São Paulo, Geraldo Alck-
min, apresentou ontem (21), 
seu programa de concessões 
para investidores brasileiros e 
estrangeiros durante palestra 
promovida pelo Banco BTG 
Pactual. Segundo Alckmin, 
a apresentação destacou os 
dois conjuntos de rodovias 
que serão “concessionadas” 
no Estado, três linhas do me-
trô monotrilho, a operação de 
novas linhas de metrô que o 
governo está construindo e 
cinco aeroportos no Estado, 
além de 10 mil moradias a 
serem feitas como parcerias 
público-privadas (PPPs).

Alckmin disse que essas são 
as “inúmeras” oportunidades de 
investimento no Estado e, fora 
as PPPs da habitação, todas as 
outras já estão com os proces-
sos licitatórios em andamento. 
Para essas, a previsão é lançar 
o processo “nos próximos 60 
dias”, disse o governador. 

Aos investidores, Alckmin 
também destacou o “equilíbrio 

Brasília - O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, vai colocar 
em votação no plenário da Casa 
o projeto sobre terceirização 
depois do carnaval. Maia afi r-
mou que a proposta que será 
votada é a que tem como relator 
o deputado Laércio Oliveira 
(SD-SE), que permite a tercei-
rização para todas as atividades 
da empresa e é considerado 
mais amplo do que o que está 
em discussão no Senado, sob 
a relatoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS). 

Diante disso, Maia e o pre-
sidente do Senado, Eunício 
Oliveira, fi zeram um acordo 
para dar celeridade ao projeto 
que tramita na Câmara e deixar 
de lado a proposta relatada 
por Paim. O projeto em ques-
tão chegou ao Congresso em 
1998, ainda na gestão do ex-
presidente Fernando Henrique 
Cardoso, e é visto pelas centrais 
sindicais como mais prejudicial 
aos direitos dos trabalhadores, 
por atender mais aos interesses 
dos empresários.

Como o texto já passou por 
votações anteriores nas duas 
Casas legislativas, basta ser 
aprovado pelo plenário da 
Câmara para ir à sanção do 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

A confi ança dos empresários 
do comércio subiu 18,6% em 
fevereiro, em relação ao mes-
mo mês do ano passado. Foi a 
oitava taxa positiva consecutiva 
nesta base de comparação, se-
gundo a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). Na série 
com ajuste sazonal, o índice 
aumentou 1% em fevereiro na 
comparação com igual período 
de 2016, alcançando 95,5 pon-
tos. Porém, o resultado, que 
fi cou abaixo dos 100 pontos, 
mostra que os comerciantes 
estão “atentos às condições do 
mercado de trabalho e à restri-
ção da renda das famílias”. 

“Apesar da redução do 
ritmo de queda nas vendas, 
os tomadores de decisão 
do varejo mantêm cautela 
diante de incertezas quanto 
à recuperação tanto deste 
mercado de trabalho como 
da restrição da renda”, diz 
a confederação. Em nota, 
a economista da CNC, Izis 
Ferreira, afi rma que a melhora 
da confi ança dos empresários 
do setor têm relação com as 
reformas e medidas de ajuste 
propostas pelo governo, e com 
a “queda das taxas dos juros 
e a redução da infl ação, que 

Comércio não crê na retomada 

das vendas no curto prazo.

Ministro do TST 
elogia iniciativa da 
negociação coletiva 

Brasília - O ministro do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST), Walmir Oliveira da Cos-
ta, preferiu não se posicionar 
sobre a proposta de reforma 
trabalhista apresentada pelo 
governo federal, mas elogiou a 
iniciativa em tramitação de ten-
tar regulamentar a negociação 
coletiva. Uma das principais 
linhas da reforma proposta pelo 
governo é aumentar o poder 
das negociações e permitir que 
o acordado se sobreponha ao 
legislado.

“Não vou afi rmar que sou 
a favor nem contra. Mas digo 
que regulamentar a negociação 
coletiva é importante”, disse 
o ministro do TST durante 
audiência pública da Comis-
são da Reforma Trabalhista 
na Câmara. Costa comentou 
que cabe ao Congresso decidir 
a extensão da cláusula para 
determinar se a medida será 
ampla ou aplicada apenas a 
algumas situações (AE).

O ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, Antonio 
Imbassahy, disse ontem (21) 
que governo pode substituir 
impostos existentes por no-
vos, como um das medidas 
de modernização do sistema 
tributário, mas sem aumento 
da carga. A afi rmação de Im-
bassahy foi feita após o rela-
tor da Comissão Especial da 
Reforma Tributária, deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
ter anunciado que seu relatório 
incluirá a criação de um Impos-
to sobre Valor Agregado (IVA) 
nacional e a recriação da CPMF 
para substituir o IOF.

Após participar da reunião 
com o grupo que discute a mo-
dernização do sistema tributá-
rio, Imbassahy ressaltou que o 
governo não proporá mudanças 
que resultem no aumento da 
carga tributária. No entanto, 
ao ser perguntado sobre a 
possibilidade de substituição 

Ministro-chefe da Secretaria 

de Governo, Antonio 

Imbassahy.

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) defendeu que qual-
quer revisão do alcance do foro 
privilegiado deverá valer para 
todos os benefi ciados por ele, e 
não somente para os políticos. 
“Os poderes são equânimes, 
independentes entre si e têm os 
mesmos direitos, é o equilíbrio 
da Constituição. Então, qualquer 
ajuste do foro privilegiado, eu 
entendo que tem que valer para 
os Três Poderes”, afi rmou.

Jucá falou sobre o assunto 
após repercussão polêmica 
de uma declaração dada a um 
repórter do jornal Estado de 
S.Paulo sobre o tema, em que 
disse que o foro privilegiado não 
pode ser “suruba selecionada”. 
“Conversando com um jornalista 
até o gabinete fomos brincando 
e ele levantou uma hipótese e 
eu disse: ‘Assim não dá, senão 
vira igual a música dos Mamonas 
Assassinas, vira uma suruba 
portuguesa’. E ele entendeu que 
era uma declaração ofi cial, claro 
que não era, eu não brincaria com 
uma coisa séria dessa”, disse.

Na conversa, o senador se re-
feria a sugestão apresentada pelo 
ministro do STF, Luís Roberto 
Barroso, na qual ele defende que 
o foro por prerrogativa de função 
seja aplicado somente para casos 

Senador Romero Jucá

Taxa Selic
O Copom do Banco Central iniciou 

ontem (21) a segunda reunião do 
ano para defi nir a taxa básica de 
juros (Selic), atualmente em 13%. 
Instituições fi nanceiras esperam por 
mais um corte de 0,75 ponto percen-
tual, como ocorreu em janeiro. Com 
a infl ação em queda e a economia 
em recuperação, a expectativa é 
de continuidade no ciclo de cortes. 
Para o mercado fi nanceiro, a taxa 
encerrará 2017 em 9,5% ao ano.
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Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.
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Reforma Tributária pode 
instituir IVA e recriar CPMF

preservará o Imposto de Renda, 
mas com sugestão para que se 
torne progressivo “nos anos 
vindouros”.

“A proposta vai fortalecer os 
impostos patrimoniais, como 
IPTU, ITR e IPVA , ITCMD 
[Transmissão Causa Mortis e 
Doação] e ITBI [Transmissão 
de Bens Imóveis], que são cin-
co tributos sobre propriedade. 
Esse desenho do sistema tri-
butário extingue nove tributos, 
entre eles ISS, ICMS, IPI, PIS/
Cofi ns, Cide, Salário Educação 
e CSLL”, explicou o relator. 
Hauly disse que pretende baixar 
a quase zero a carga tributária 
de alimentos, medicamentos, 
máquinas e equipamentos. 
“Hoje a comida no Brasil e os 
remédios registram 33% de 
carga. Isso vai para próximo 
de zero, realocando essa carga 
para setores onde as pessoas 
que ganham mais poderão pagar 
esse imposto” (ABr).

do IOF pela CPMF, o ministro 
não descartou a ideia. “Se, 
eventualmente, houver uma 
conversação nesse sentido, ela 
pode até prosperar, mas sem-
pre tendo como base a de que 
não haverá nenhum aumento 
de carga tributária”.

Hauly disse que sua proposta 

Alckmin mostra programa 
de concessões a investidor

fi scal” de São Paulo, que no ano 
passado registrou um superávit 
primário de R$ 1,5 bilhão. “As 
contas estão rigorosamente 
em dia”, disse. “O importante 
é você ter superávit, agora, não 
precisa ser alto. Precisa investir 
também, investimento é impor-
tante, gera emprego e renda. O 
fato é que você não gastou nada 
além do que arrecadou e pagou 
dívida, a de São Paulo está em 
queda”, falou (AE).

Confi ança dos 
comerciantes cresce, mas 
setor continua cauteloso

propiciam um ambiente mais 
favorável aos investimentos 
e estimulam a confi ança dos 
comerciantes”. 

Quanto às condições atuais 
da economia, a avaliação dos 
comerciantes melhorou 11,5% 
em fevereiro. Com isso, caiu 
a proporção de comerciantes 
que consideram as condições 
econômicas atuais piores. 

Sobre o comportamento da 
economia no futuro, o otimis-
mo do empresariado caiu pelo 
terceiro mês consecutivo.

Para Izis Ferreira, a queda 
indica que o comércio não acre-
dita na retomada das vendas no 
curto prazo (ABr).

Câmara vota terceirização 
depois do carnaval

presidente Michel Temer. Para 
o relator, o projeto será votado 
até o fi nal de março. “É o início 
da modernização das relações 
de trabalho no Brasil. E defi ni-
tivamente a terceirização passa 
a ter segurança jurídica, com 
regras bem defi nidas”, disse 
Oliveira.

A oposição, porém, promete 
reagir e deve tentar obstruir 
a votação. Próximo a Maia, 
o deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP) afirmou que a 
decisão do presidente da Câ-
mara de pautar o projeto é a 
primeira “fratura” referente às 
promessas que o deputado do 
DEM fez durante a campanha à 
reeleição para conquistar votos 
dos oposicionistas (AE).

Revisão de foro ‘deve 
valer para Três Poderes’

em que a acusação se dê em razão 
do exercício do cargo e não para 
todas as hipóteses. 

Jucá afi rmou ainda que consi-
dera um equívoco das pessoas 
apontarem o foro privilegiado 
como um instrumento para 
atrasar o julgamento de ações 
contra políticos. “O que acon-
tece é que o processo demora 
a ser instruído – tem oito, dez, 
12 anos processos em investi-
gação. O MP e a PF têm que 
apresentar resultado depois de 
um determinado tempo. Sob 
pena de quem está sendo in-
vestigado, não ter nada contra 
a pessoa, mas fi ca a exposição 
e a citação de que está sendo 
investigada”, disse (ABr).


