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“Eu sei que não 
sou nada e que 
talvez nunca tenha 
tudo. Aparte isso, 
eu tenho em mim 
todos os sonhos do 
mundo”.
Fernando Pessoa (1888/1935)
Poeta português

Banco Central reduz juros básicos da 
economia para 12,25% ao ano

Pela quarta vez seguida, o Banco Central (BC) bai-
xou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o 
Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu ontem 
(22) a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 13% ao 
ano para 12,25% ao ano. A decisão era esperada pelos 
analistas fi nanceiros.

Com a redução, a Selic retorna ao nível de março de 

2015, quando também estava em 12,25% ao ano. De 
outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano, no menor nível da história, e passou a 
ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao 
ano em julho de 2015. Somente em outubro do ano 
passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos 
da economia.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central 
para manter sob controle a infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), o IPCA fi cou em 0,38% em janeiro, o menor nível 
registrado para o mês desde o início da série, em 1979.

Nos 12 meses terminados em janeiro, o IPCA acu-
mula 5,35%. Até o ano passado, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) estabelecia meta de infl ação de 4,5%, 
com margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar 
a 6,5%. Para 2017, o CMN reduziu a margem de tole-
rância para 1,5 ponto percentual. A infl ação, portanto, 
não poderá superar 6% neste ano (ABr).

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
negou ontem (22) que 

o governo tenha a intenção 
de recriar a CPMF como 
uma das medidas da reforma 
tributária. Na última terça-
feira (21), o ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, 
Antonio Imbassahy, disse que 
a CPMF poderia ser recriada 
para substituir o IOF, sem 
aumento da carga. Segundo 
Meirelles, o governo preten-
de chegar a um acordo com 
o Congresso para aprovação 
da reforma tributária até o 
fi m do ano. 

“No momento certo, vamos 
trazer um projeto conjunto 

     

Ministro da Fazenda 
nega que governo tenha 
intenção de recriar CPMF

do Executivo e do Legislativo, 
que possa ser aprovado no 
Congresso e que possa, de 
fato, melhorar a tributação no 
Brasil”, disse, após mencionar 
que o tema está sendo discutido 
em uma comissão especial na 
Câmara. Depois de participar 
de um almoço promovido pelo 
banco BTG Pactual, Meirelles 
também comentou o projeto de 
recuperação fi scal dos estados. 
“[É] o justo e o correto para 
resolver a situação fi scal do 
Rio Janeiro, em um primeiro 
momento; do Rio Grande do 
Sul, em um segundo momen-
to; ou de outros estados que 
venham se encontrar nessa 
situação”.

Para ele, a não aprovação da 
proposta feita pelo governo no 
ano passado atrasou o proces-
so de recuperação do Rio de 
Janeiro.A proposta enviada pelo 
governo ao Congresso no ano 
passado, previa que os estados 
em situação mais calamitosa 
que aderissem ao regime de 
recuperação fi scal teriam uma 
moratória de 36 meses no pa-
gamento da dívida. Em troca, 
a União queria que os estados 
promovessem o aumento da 
contribuição previdenciária 
dos servidores, suspendessem 
aumentos salariais e a realização 
de concursos públicos, privati-
zassem empresas e reduzissem 
incentivos tributários. 

Tanto para o presidente Temer como para o ministro Meirelles, a expectativa da infl ação

é de que os índices encerrem 2017 próximos ao centro da meta, de 4,5%.

Todas essas contrapartidas 
foram derrubadas pelos de-
putados. Tramita, agora, na 
Câmara, uma nova proposta 
que mantém as exigências aos 
estados que serão benefi ciados. 
Meirelles voltou a dizer que a 
economia brasileira apresenta 

sinais nítidos de recuperação da 
crise. “Nós vemos indicadores 
importantes de que a atividade 
econômica está reagindo. Al-
guns itens, inclusive o consumo 
de energia, já começaram a 
reagir”, disse ao citar ainda o au-
mento do fl uxo de transporte de 

carga nas estradas. “O ajuste 
fi scal colabora muito para esse 
processo”, acrescentou.

Sobre a infl ação, o ministro 
disse que a expectativa é que 
os índices encerrem 2017 
próximos ao centro da meta, 
de 4,5% (ABr).

Brasileiro cria novo 
capacete de Hamilton

O piloto britânico Lewis 
Hamilton escolheu o desenho 
do brasileiro Raí Caldato para 
seu novo capacete para a tem-
porada 2017 de Fórmula 1. Há 
cerca de um mês, o tricampeão 
mundial da categoria abriu um 
concurso nas redes sociais para 
criar um novo layout para seu 
capacete. 

Ontem (22), Hamilton anun-
ciou o vencedor através de 
sua conta no Instagram. “Raí 
evoluiu o meu design acres-
centando novos elementos de 
listras laterais. Como uma ho-
menagem ao meu herói, Ayrton 
Senna, o capacete tem as cores 
do Brasil - verde, amarelo e 
azul”, escreveu o piloto.

O britânico disse que entre-
gará o prêmio para o vencedor 
pessoalmente e agradeceu aos 
mais de oito mil participantes 
da competição. Também pelas 
redes sociais, Caldato agrade-
ceu a escolha. “Palavras não 
são capazes de descrever o que 
sinto. Gratidão transborda dos 
meus olhos neste momento. 
Que Deus abençoe a todos com 
o mesmo sentimento”, postou 
o designer (ANSA).

Nove concessionárias de 
transmissão de energia, que 
renovaram suas concessões 
antecipadamente em 2012, vão 
receber indenizações de R$ 
62,2 bilhões nos próximos oito 
anos. Operação será repassada 
para as tarifas de energia dos 
consumidores. A estimativa da 
Aneel é que o efeito deste pa-
gamento nas contas de luz seja 
de 7,17%, que será aplicado nos 
próximos reajustes.

Mas, segundo a Aneel, isso não 
signifi ca que haverá um reajuste 
desta ordem na tarifa fi nal, já que 
outros fatores afetam a tarifa 
de energia elétrica. O impacto 
refere-se a penas ao item “trans-
missão de energia elétrica”, que 
é um dos acordos que compõe 
a tarifa. O valor da indenização 
foi defi nido pela Aneel, com a 
aprovação da metodologia para 
cálculo da remuneração dos 
ativos não depreciados das trans-
missoras de energia elétrica. 

A remuneração é uma grati-
fi cação paga pelos investimen-
tos feitos pelas empresas que 
renovaram suas concessões 

Torres transmissoras de 

energia elétrica na região de 

Três Lagoas/MS.
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Receita garante que os dados serão 
coletados somente para ampliar o 
cadastro e só serão utilizados com 
aviso-prévio e autorização dos con-
tribuintes. Segundo o supervisor 
do IR, Joaquim Adir, a Receita 
continua a não enviar e-mails para 
os contribuintes.

O ministro Edson Fachin, re-
lator da Operação Lava Jato no 
STF, negou dois habeas corpus 
e manteve presos, em Curitiba, 
o ex-ministro José Dirceu e o 
ex-senador Gim Argello. Em 
despachos praticamente idên-
ticos, Fachin entendeu que os 
pedidos de habeas corpus não 
poderiam ser apreciados, pois 
foram protocolados antes de 
os dois terem sido condenados 
pelo juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pela Lava Jato na 
primeira instância.

O ministro do STF entendeu 
que após a sentença condena-
tória seria necessário aguardar 
a apreciação de novos pedidos 
de habeas corpus, readequados 
à nova situação, pelo TRF4, que 
é a segunda instância, logo aci-
ma de Moro. Dirceu está preso 
desde agosto de 2015, no âmbito 
da Operação Lava Jato. Em maio 
do ano passado, o ex-ministro foi 
condenado a 23 anos de prisão 
pelos crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Posteriormente, o ex-ministro 
da Casa Civil teve a pena redu-
zida para 20 anos e 10 meses. 
Ele foi acusado de receber mais 
de R$ 48 milhões em propina 

Ministro do STF,

Edson Fachin.

Brasília - O governo federal 
retomou 436 obras de pequeno 
porte em todo o Brasil no esfor-
ço de ajudar na recuperação da 
economia e 79 projetos já foram 
até concluídos. Os empreendi-
mentos têm valor entre R$ 500 
mil e R$ 10 milhões. Ao apre-
sentar o balanço, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
comemorou. “É uma evolução 
bastante satisfatória tendo em 
vista o curto prazo”, disse. 

No início de novembro, o 
presidente Michel Temer anun-
ciou programa para retomar 
pequenos projetos que estavam 
paralisados por difi culdades 
como a desistência da empresa 
contratada, falta de verba ou 
problema técnico. O governo 
mapeou 1.600 projetos de até 
R$ 10 milhões do Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) que estavam parados e 
somavam R$ 3,419 bilhões. 

Entre os projetos reativados 
até 31 de dezembro de 2016, 
há 141 quadras esportivas, 89 
creches e pré-escolas e 67 obras 
de saneamento. Entre os outros 

Ministro interino do 

Planejamento, Dyogo Oliveira.

O novo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, deverá 
receber cerca de 7,5 mil pro-
cessos ao tomar posse na Corte. 
Moraes, que ocupará a cadeira 
do ministro Teori Zavascki, 
morto em um acidente de avião 
no mês passado, vai relatar os 
processos que faziam parte do 
gabinete de Teori. Além disso, 
ele será o revisor das investiga-
ções da Operação Lava Jato que 
forem julgadas pelo plenário.

Moraes foi indicado ao Su-
premo pelo presidente Michel 
Temer e teve o nome aprovado 
na manhã de ontem (22) pelo 
plenário do Senado. A posse 
ainda ainda não foi marcada pelo 
STF, mas deve ocorrer em até 
30 dias. Estarão no acervo de 
Moraes casos como a descrimi-
nalização do porte de drogas e 
a validade de decisões judiciais 
que determinam o fornecimento 
de medicamentos de alto custo 
na rede pública de saúde. 

Os julgamentos foram sus-
pensos por pedidos de vista 
de Zavascki e passarão para 

Indicação foi bem recebida 

pelos ministros do STF.
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Moraes deve receber 7,5 mil 

processos ao tomar posse no STF
reconhecimento da capacidade 
dele para o cargo. Por meio do 
porta-voz, Alexandre Parola, Te-
mer disse que Moraes cumprirá 
a função com imparcialidade e 
independência.

“O presidente reitera sua 
convicção de que Alexandre de 
Moraes prestará contribuição 
relevante à realização da Justi-
ça no Brasil durante seu manda-
to, pautado sempre pela mesma 
independência, imparcialidade 
e apego resoluto às disposições 
da nossa Constituição Federal 
que sempre caracterizaram 
sua trajetória pessoal”, disse o 
porta-voz.

Ao fi nal da nota, Temer come-
morou a tendência de queda da 
infl ação apontada pelo IPCA 15. 
“A divulgação do IPCA 15 para 
o mês de fevereiro confi rma a 
tendência de queda da infl ação, 
que converge para o centro da 
meta determinada para o ano 
de 2017, ou seja, 4,5% ao ano. 
A taxa de 0,54% é a mais baixa 
em cinco anos e traz o IPCA 
acumulado em 12 meses para 
5,02%”, completou (ABr).

o novo ministro. A indicação 
de Moraes para o Supremo 
foi bem recebida pela maioria 
dos ministros. Logo após o 
anúncio feito pelo presidente 
Michel Temer, Gilmar Mendes, 
Marco Aurélio e Celso de Mello 
elogiaram publicamente o novo 
ministro.

O presidente Michel Temer dis-
se ontem (22) que a aprovação 
do nome de Alexandre de Moraes 
para ministro do STF demonstra 

Desde ontem (22), os mais de 
nove mil homens do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica 
deixaram as ruas do Rio de 
Janeiro, apesar do pedido de 
prorrogação do emprego das 
tropas federais no Estado feito 
pelo governador Luiz Fernando 
Pezão. A decisão do presidente 
Michel Temer de não manter 
os militares trabalhando na 
Operação Carioca foi tomada 
em reunião com o Ministério 
da Defesa e o Gabinete de 
Segurança Institucional.

A recusa de prorrogação foi 
baseada em argumentos usados 
pelo Ministério Público Militar 
que pediu a saída das tropas ou a 
não prorrogação, por considerar 
que elas estavam sendo usadas 
em caráter “puramente preven-
tivo”, o “que não se coaduna com 
a previsão legal”, “banalizando” 
o emprego das tropas federais e 
criando um “precedente perigo-
so no sentido de desvirtuamento 
da sua missão constitucional”.

O ministro-chefe do GSI, 
general Sérgio Etchegoyen, 
justifi cou à reportagem a ne-
cessidade de saída dos militares 
explicando a situação no Rio 
é de tranquilidade. “A análise 

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.
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Forças Armadas 
deixaram as ruas do Rio

continuada da situação do Rio 
demonstra que não existem 
mais as condições que a lei 
impõe como necessárias ao 
emprego das FFAA (Forças Ar-
madas) em operações de GLO 
(esgotamento ou ausência dos 
órgãos de segurança pública 
estadual)”, disse ele. 

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, foi na mesma dire-
ção. Lembrou à reportagem que 
“o MPM manifestou-se contraria-
mente à continuidade da GLO 
(garantia da lei e da ordem) no 
Rio”. Segundo ele, “na cidade o 
clima é de normalidade, a ordem 
pública está sob controle (AE).

Fachin nega liberdade a 
José Dirceu e Gim Argello

proveniente do esquema na 
Petrobras. O ex-senador Gim 
Argello, por sua vez, foi preso 
em abril do ano passado. Moro 
o condenou, em outubro, a 19 
anos de prisão pelos crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e obstrução das investigações da 
Lava Jato. De acordo com a acu-
sação do MPF, Argello recebeu 
R$ 7,8 milhões em propina para 
deixar de convocar empreitei-
ros para depor na antiga CPI da 
Petrobras, em 2014 (ABr). Consumidor pagará 

R$ 62,2 bilhões a 
transmissoras de energia

antecipadamente em 2012. 
Em 2012, o governo publicou 
a Medida Provisória 579, para 
antecipar a renovação das 
concessões de energia, mas as 
empresas deveriam baixar em 
20% o custo da tarifa para os 
consumidores, e receberiam 
indenizações por investimen-
tos que ainda não tinham sido 
amortizados (ABr).

Planejamento anuncia 
retomada de 436 obras

equipamentos públicos benefi -
ciados, há unidades de saúde, 
centros de artes e esportes e 
melhorias para prevenção de 
áreas de risco. 

Dyogo citou que, entre as 
iniciativas para retomada das 
obras, há, por exemplo, a 
fl exibilização dos termos de 
convênios com prefeituras.  
O ministro reafi rmou ainda o 
calendário que prevê retomar 
1.120 obras - universo que cor-
responde a 70% dos projetos 
mapeados (AE).


