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“Duvidar de tudo 
ou crer em tudo. 
São duas soluções 
igualmente 
cômodas, que nos 
dispensam ambas 
de refl etir”.
Henri Poincaré (1854/1912)
Físico francês 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,49% Pontos: 
66.988,87 Máxima de +1,1% : 
67.398 pontos Mínima estável: 
66.661 pontos Volume: 6,15 
bilhões Variação em 2017: 
11,23% Variação no mês: 0,49% 
Dow Jones: +1,46% Pontos: 
21.115,55 Nasdaq: +1,35% 
Pontos: 5.904,03 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0926 Venda: R$ 3,0936 
Variação: -0,51% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,17 Venda: R$ 3,27 
Variação: -0,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0970 Venda: R$ 
3,0976 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0500 
Venda: R$ 3,2370 Variação: 
-0,61% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,13% ao 
ano. - Capital de giro, 14,48% ao ano. 
- Hot money, 1,68% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.250,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,200 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,1175 Variação: 
-0,56% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0547 Venda: US$ 1,0547 
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,2610 Venda: R$ 
3,2630 Variação: -0,64% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2130 Ven-
da: R$ 3,4170 Variação: -0,67%.

turo: +0,51% Pontos: 67.870 
Máxima (pontos): 68.375 Míni-
ma (pontos): 67.680. Global 40 
Cotação: 942,063 centavos de 
dólar Variação: +0,79%.

Dono da sétima maior 
bancada da Câmara 
(35 deputados) e da 

quarta maior do Senado (sete 
senadores), o PSB vai propor 
mudanças à proposta de re-
forma da Previdência. Essas 
alterações serão discutidas 
em uma série de seminários 
que o partido deve realizar 
nas próximas semanas com 
especialistas, sindicatos e 
integrantes do governo. 

De acordo com o deputado 
Danilo Forte (PSB-CE), a 
legenda quer discutir prin-
cipalmente três pontos: a 
manutenção das regras atuais 
para aposentadoria rural, 
a diminuição do tempo de 
contribuição para aposenta-

     

PSB vai propor diversas 
mudanças na reforma da 
Previdência do governo

doria integral e caminhos para 
combater sonegação. “Temos 
convicção de que a reforma 
da Previdência precisa ser 
feita. Mas ela não pode cair 
exclusivamente na mão da 
miúda”, disse.

O parlamentar defende que, 
para manter as regras atuais 
para aposentadoria rural, uma 
das alternativas poderia ser di-
vidir os custos dela entre o INSS 
e o agronegócio. Trabalhadores 
rurais só poderão se aposentar 
com idade mínima de 65 anos e 
se contribuírem por pelo menos 
25 anos, mesma exigência para 
os trabalhadores em geral. A 
proposta do governo também 
estabelece que trabalhadores 
das zonas urbana e rural só 

conseguirão se aposentar com 
valor integral se contribuírem 
com o INSS por 49 anos. 

“Esse tempo de contribuição 
é extorsivo. Precisamos de al-
ternativas”, disse Forte. “Temos 
de debater também a falta de 
ofensividade do governo com 
a sonegação”, acrescentou. No 
PSB, a resistência às reformas 
que o governo Temer quer 
implantar vem principalmente 
de parlamentares do Nordeste, 
sobretudo de Pernambuco. Re-
centemente, integrantes desse 
grupo chegaram a defender a 
saída do partido do governo. 
O movimento, porém, perdeu 
força. Atualmente, a sigla co-
manda o Ministério de Minas 
e Energia.

Essas alterações serão discutidas em uma série de seminários que o partido deve realizar nas 

próximas semanas com especialistas, sindicatos e integrantes do governo.

O governo federal criou 
um grupo de trabalho inter-
ministerial que irá avaliar as 
melhores práticas de “evi-
denciação, reconhecimento 
e mensuração contábil do 

passivo referente às despesas 
futuras com militares inativos 
e com pensões militares”. A 
coordenação dos trabalhos 
fi cará a cargo da Casa Civil, 
e o relatório fi nal com a con-

clusão dos estudos deverá 
ser submetido à apreciação 
e deliberação dos secretários 
executivos das respectivas 
pastas no prazo de 120 dias 
(AE).

As águas de março
Depois de um janeiro bem 

chuvoso, o mês de fevereiro em 
São Paulo foi marcado por uma 
sequência de dias com forte calor 
e tempo mais seco. Este segundo 
mês do ano fechou com volume de 
156,2 (mm), equivalente a 71% da 
média de chuva esperada (219,2 
mm) para o mês. O mês de março 
vai começar ainda com chuvas 
isoladas, mas a partir da próxima 
sexta-feira (3), elas ocorrerão com 
maior intensidade.

O governador Geraldo Al-
ckmin acompanhou ontem 
(1º), o início dos trabalhos de 
limpeza e de desassoreamento 
de 41,2 km do rio Tietê, no 
trecho compreendido entre a 
barragem da Penha e o lago 
da barragem Edgard de Souza. 
O governo está investindo R$ 
55,9 milhões no novo contrato, 
que é coordenado pelo DAEE 
(Departamento de Águas e 
Energia Elétrica) e benefi cia 
os municípios de São Paulo, 
Osasco, Carapicuíba, Barueri 
e Santana de Parnaíba.

“Vamos tirar 500 mil m³ de 
material assoreado”, comentou 
Alckmin. “Além disso, está incluí-
da também a operação das duas 
barragens e a manutenção e lim-
peza dos jardins que fi cam entre 

o rio Tietê e as marginais”, disse. 
A expectativa é concluir o trecho 
em 12 meses. “Vamos manter o 
Tietê limpo e mais profundo, com 
isso ajudando na macrodenagem 
da Região Metropolitana de São 
Paulo”, explicou.

O trabalho inclui também a 
manutenção e operação das 
barragens Móvel e da Penha, do 
conjunto de pôlderes localiza-
dos nas pontes do Limão, Vila 
Maria, Vila Guilherme e Ari-
canduva; dos taludes e bermas 
(plataforma localizada na base 
dos taludes) do rio Tietê no 
trecho das avenidas marginais 
entre a barragem da Penha e o 
Cebolão, com remoção de areia, 
lixo e vegetação que cresce nas 
bermas e reparo de trincas nos 
taludes de concreto (SCI).

Alckmin percorre trecho do Rio Tietê, que será desassoreado.

São Paulo - Com a liberação 
dos recursos em contas inati-
vas do FGTS, famílias de traba-
lhadores que morreram antes 
da edição da medida podem 
sacar o dinheiro. Nesse caso, 
para ter acesso aos recursos, 
é necessário apresentar a car-
teira de trabalho do titular da 
conta, além da identidade do 
sacador ao solicitar o resgate 
junto à Caixa.

Entre as pessoas que têm 
legitimidade sobre os bens do 
trabalhador que morreu, estão 
o cônjuge ou os herdeiros. 
Caso a família não tenha um 
inventário deixado pelo ente 
falecido indicando a divisão de 
bens, é preciso ir até o INSS 
e solicitar a emissão de uma 
declaração de dependência 
econômica e da inexistência de 
dependentes preferenciais. 

São Paulo - A Fnac Brasil 
emitiu um comunicado ontem 
(1), no qual afi rma que a com-
panhia iniciou um processo de 
busca de um parceiro local, mas 
que seu objetivo é “continuar 
e reforçar sua operação” no 
Brasil. Após questionamento, 
a companhia negou que queira 
deixar o negócio no País.

A Fnac divulgou seu balanço 
do quarto trimestre de 2016, no 
qual passou a reportar a divisão 
brasileira como uma “operação 
descontinuada”. A mudança con-
tábil veio acompanhada de um co-
mentário no qual o grupo afi rmava 

que havia iniciado um processo de 
busca de um parceiro. Em nota, 
a Fnac Brasil informou que “a 
operação brasileira precisa ter um 
tamanho crítico no sentido de ser 
relevante e reforçar sua posição 
de mercado”. 

Segundo a companhia, o 
grupo está agora focado na 
nova estratégia de integração 
com a Darty, varejista de ele-
trodomésticos e eletrônicos 
cuja compra pela Fnac foi 
anunciada em 2015 e aprovada 
pela autoridade francesa de 
defesa da concorrência no ano 
passado (AE).

A rede francesa planejava uma expansão meteórica,

que não aconteceu.

Buenos Aires - Enquanto as 
consequências da Operação 
Lava Jato na América Latina 
ameaçam ex-presidentes e 
respingam nos atuais, na 
Argentina a Justiça não pode 
multar, sancionar ou chegar a 
um acordo com a Odebrecht, 
apesar de a construtora ter 
confessado ter pago US$ 35 
milhões em propinas no país 
entre 2007 e 2014, no manda-
to da ex-presidente Cristina 
Kirchner. O mesmo vale para 
outras 97 empresas, que co-
meçam a ser investigadas na 
Lava Jato local. 

Sem uma lei que estabeleça 
um regime contra empresas 
que subornam funcionários 
públicos, a ação judicial é limi-
tada. O código penal argentino 
só prevê sanções por corrupção 
para pessoas físicas. Para as 
empresas, nem mesmo há 
sanções administrativas. “Não 
tenho um regime penal para 

Macri enviou ao Congresso projeto que cria um regime de 

sanções a empresas.

O papa Francisco enviou on-
tem (1º) uma mensagem para 
a campanha de Quaresma pro-
movida pela Igreja Católica no 
Brasil, que em 2017 tem como 
lema “Fraternidade: biomas 
brasileiros e defesa da vida”. Em 
seu texto, o Pontífi ce afi rma que 
o “Criador” foi “pródigo” com o 
Brasil, concedendo ao país uma 
diversidade de ecossistemas de 
“extraordinária beleza”, mas 
destaca que existem sinais de 
“agressões à criação e de dete-
rioração da natureza”.

“Não podemos não conside-
rar os efeitos da degradação 
ambiental, do atual modelo de 
desenvolvimento e da cultura 
do descarte, que se abatem 
sobre a vida das pessoas. Essa 
campanha nos convida a con-
templar, admirar, agradecer 
e respeitar a diversidade da 
natureza que se manifesta nos 
vários ecossistemas do Brasil 
- um verdadeiro presente de 
deus”, escreveu o Papa.

Segundo Francisco, esse é 
um dos “maiores desafi os em 
todas as partes da Terra”, já 
que a degradação ambiental é 
frequentemente acompanha-

Papa Francisco: “o Criador foi 

pródigo com o Brasil”.
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Lava Jato argentina, com ação judicial 
limitada, tem na mira 98 empresas

Também as argentinas Contrera 
Hermanos e Techint porque as 
suas fi liais no Brasil aparecem 
envolvidas, respectivamente, 
no esquema de propina da Pe-
trobras e de formação de cartel 
para controlar licitações no caso 
Eletronuclear. 

“Essas cinco empresas tive-
ram muitas obras em quanti-
dades quase iguais. Vinculadas 
a essas, temos as outras 93. O 
número pode aumentar quan-
do o Brasil e os ministérios do 
governo argentino me respon-
derem”, prevê Rodríguez, que 
pediu informação a todos os mi-
nistérios. Ainda não é possível 
afi rmar se o suborno se destina-
va a fi nanciamento de campa-
nhas, enriquecimento pessoal 
ou ambos. “Suspeitamos que 
a engenharia fi nanceira que a 
Odebrecht desenvolveu para 
pagar subornos no Brasil tenha 
sido a mesma aqui”, afi rma 
Rodríguez (AE).

enquadrar a Odebrecht. Não 
posso nem mesmo fazer um 
acordo econômico com a em-
presa”, disse Sergio Rodríguez, 
responsável pela Procuradoria 
de Investigações Administrati-
vas (PIA) que investiga cinco 
empreiteiras implicadas pela 

Lava Jato no Brasil e as suas 
93 parceiras locais que tiveram 
obras contratadas pelo Estado 
argentino.

A investigação preliminar de 
Rodríguez concentra-se nas 
brasileiras Odebrecht, Camargo 
Corrêa e Andrade Gutierrez. 

Desassoreamento de 
41,2 km do rio Tietê

Papa exalta ‘beleza’ 
do Brasil, mas cobra 
proteção ambiental

da pela “injustiça social”. Na 
mensagem, Francisco ainda 
cita os povos indígenas, que são 
“um claro exemplo” de como 
a convivência com a natureza 
pode ser “respeitosa, fértil e 
misericordiosa”.

“É necessário conhecer e 
aprender com esses povos o 
seu modo de se relacionar com 
a natureza. Assim, será possível 
encontrar um modelo sustentá-
vel que possa ser uma alternati-
va válida ao desejo desenfreado 
por lucro que esgota os recursos 
naturais e danifi ca a dignidade 
dos povos”, concluiu o líder da 
Igreja Católica (ANSA).

Fnac nega saída e 
busca parceiro para 
‘reforçar operação’

Dependentes podem sacar 
contas inativas de falecidos

Além disso, o INSS emite 
uma declaração de depen-
dentes que podem receber a 
pensão por morte e que têm 
direito aos valores. Também é 
necessário apresentar a iden-
tidade e o CPF dos fi lhos do 
trabalhador que forem meno-
res de idade. Os recursos serão 
partilhados e depositados na 
caderneta de poupança desses 
dependentes, que só poderão 
acessá-la após completarem 
18 anos (AE).
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