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“Não há cura para 
o nascimento e 
a morte, a não 
ser usufruir o 
intervalo”. 
George Santayana (1863/1952)
Escritor espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: +1,41% Pontos: 
66.785,53 Máxima de +1,44% 
: 66.801 pontos Mínima de 
+0,01% : 65.860 pontos Volu-
me: 7,02 bilhões Variação em 
2017: 10,89% Variação no mês: 
0,19% Dow Jones: +0,01% Pon-
tos: 21.005,71 Nasdaq: +0,16% 
Pontos: 5.870,75 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1169 Venda: R$ 3,1174 
Variação: -0,96% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1358 Venda: R$ 
3,1364 Variação: +0,73% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0770 
Venda: R$ 3,2670 Variação: 
-0,49% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,13% ao 
ano. - Capital de giro, 14,04% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.226,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,52% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,700 
Variação: +0,16%.

Cotação: R$ 3,1415 Variação: 
-1,29% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0613 Venda: US$ 1,0613 
Variação: +1,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3010 Venda: R$ 
3,3030 Variação: -0,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2330 Ven-
da: R$ 3,4530 Variação: -0,29%.

Futuro: +1,37% Pontos: 67.500 
Máxima (pontos): 67.625 Míni-
ma (pontos): 66.375. Global 40 
Cotação: 951,082 centavos de 
dólar Variação: +0,33%.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu 
a aprovação da reforma 

da Previdência sem fl exibi-
lização da proposta enviada 
pelo governo ao Congresso. 
Ele esteve no Ministério da 
Fazenda em reunião com o 
ministro Henrique Meirelles 
e o secretário de Previdência, 
Marcelo Caetano. De acordo 
com Maia, a reforma será apro-
vada no plenário da Câmara na 
segunda quinzena de abril. 

Para Maia, a regra de tran-
sição gera polêmica. “A regra 
de transição vai ter polêmica 
sempre porque qualquer 
ponto que você faça alguém 
vai fi car fora”. Lembrou que, 
na semana passada, chegou a 
defender mudanças nas regras 

     

Maia defende reforma da 
Previdência sem fl exibilizar 
proposta do governo

de transição, mas hoje foi con-
vencido na reunião de que as 
alterações não são necessárias. 
Disse ainda que a idade mínima 
de 65 anos para se aposentar 
já é uma regra prevista na 
Constituição, que também traz 
a alternativa de aposentadoria 
por tempo de serviço. “Nem 
acho que a idade mínima é um 
ponto polêmico. Todo mundo 
está vivendo mais. Todo mundo 
quer trabalhar mais”, afi rmou.

Maia também defendeu a co-
brança de trabalhadores rurais. 
“A aposentadoria rural tem pou-
ca contribuição e representa R$ 
100 bilhões dos R$ 150 bilhões 
do défi cit da Previdência. O 
governo não está propondo ne-
nhuma taxação absurda nessas 
pessoas”. Maia disse ainda que 

a proposta do governo para o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) para pessoas com 
defi ciência física e idosos “está 
na linha correta”. É um benefício 
assistencial no valor do salário 
mínimo concedido a pessoas 
com defi ciência e idosos sem 
necessidade de contribuição. 

Na proposta encaminhada ao 
Congresso, o governo propôs 
elevar de 65 para 70 anos a 
idade mínima para receber o 
BPC, além de desvincular seu 
valor do salário mínimo. “O BPC 
não é Previdência, é assistência. 
E, como assistência, hoje ele 
consome, de forma correta, R$ 
45 bilhões no Orçamento da 
União. É muito dinheiro para 
uma política social, que desde 
o governo Itamar vem dando 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles, durante reunião.

seus benefícios. A proposta que 
o governo encaminhou está na 
linha correta. Não adianta a 
gente achar que vai ter fórmula 
mágica. Qualquer despesa tem 
que ter receita para cobrir”, 
disse.

Maia afi rmou ainda que pre-
tende colocar em votação, este 
mês, projeto que regulamenta 
contratação de mão de obra 
terceirizada. Ele pediu a Mei-
relles para analisar proposta 
de anistia a empresas punidas 

por terceirizar. Também disse 
que conversará com os líderes 
para conseguir a aprovação 
do projeto do Regime de Re-
cuperação Fiscal dos Estados 
“da forma que veio, com as 
contrapartidas” (ABr).

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin negou na 
sexta-feira (3), que haja um 
desmonte na Polícia Civil do 
Estado diante da defasagem 
de delegados e investigadores. 
Alckmin disse que 442 policiais 
recém-nomeados serão coloca-
dos em serviço em abril e que 
pediu uma lista ao secretário 
estadual da Segurança Pública, 
Mágino Alves, para chamar 
mais concursados. 

Levantamento do Sindicato 
dos Delegados (Sindpesp) 
aponta que 256 dos 645 municí-
pios paulistas não têm delegado 
titular. O sindicato afi rma que 
a Polícia Civil apresenta um 
défi cit de 9 mil cargos e passa 
por um processo de “sucatea-
mento”. O secretário-adjunto da 
Segurança Pública, Sérgio Turra 
Sobrane, reconheceu que há 
defi ciências de pessoal, mas que 
o quadro não está impedindo as 
investigações. Também disse 

Alckmin afi rmou que lei fez o 

Estado perder 1.700 policiais.

A Justiça Eleitoral identifi cou 
mais de 15,6 mil fraudes entre 
as eleições de 2014 e 2016, 
por meio do cruzamento de 
informações biométricas. São 
eleitores que foram a diferen-
tes cartórios, se passaram por 
outras pessoas e conseguiram 
emitir mais de um título, o que é 
ilegal. Eles foram identifi cados 
por meio das digitais. O estado 
com o maior número de frau-
des identifi cadas por meio do 
registro biométrico foi Alagoas, 
onde 2.188 títulos de eleitor 
foram considerados irregula-
res, segundo o levantamento 
feito pelo TSE. Em seguida 
vieram São Paulo (1.733) e 
Goiás (1.503).

Em Goiás, um único homem 
conseguiu emitir 51 títulos de 
eleitor, todos em diferentes 
cartórios. Ele só foi identifi cado 
porque em todos os cadastros 
constava a mesma impressão 
digital, que é única para cada 
indivíduo. Neste caso, o regis-
tro biométrico o impediu de 
votar repetidas vezes. Além de 
resultar no cancelamento das 
inscrições irregulares, os dados 
foram enviados pelo presidente 
do TSE, ministro Gilmar Men-

Por meio de biometria, foi 

possível registrar fraudes

em títulos de eleitor.

Doria promete zerar 
fi la de creche em 1 
ano

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria, lançou 
na sexta-feira (3), o programa 
Nossa Creche, que pretende ze-
rar a fi la de creche, herdada da 
gestão Fernando Haddad, em 
um ano. A previsão é atender 
65,5 mil crianças de 0 a 3 de 
idade até março de 2018. 

A meta será atendida, segun-
do Doria, mediante recursos 
doados por instituições priva-
das, especialmente os bancos 
Itaú, Bradesco e Santander, 
além de sindicatos e empresas 
nacionais e multinacionais. 

A expectativa é arrecadar R$ 
200 milhões com doações deste 
tipo feitas ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad). 

Até 2020, a gestão Doria pro-
mete abrir 96 mil novas vagas 
na rede pública municipal para 
crianças de 0 a 3 anos. Segundo 
o governo, serão priorizados 
bairros e famílias com maior 
vulnerabilidade (AE).

Energia elétrica
O consumo de eletricidade no 

país cresceu 2,8% em janeiro, na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado, e atingiu 1.084 
gigawatts/hora (GWh). O maior 
crescimento foi registrado no setor 
industrial (4,4%), influenciado 
principalmente pelos consumos 
dos segmentos têxtil, automotivo, 
de borracha e plástico, metalúrgico 
e de papel e celulose.

Após a formação de uma fi la 
de caminhões por mais de 50 
km ao longo da BR-163, no Pará, 
o Palácio do Planalto informou 
que está tomando medidas de 
curto prazo para tornar a rodo-
via trafegável. De acordo com 
o governo federal, o presidente 
Michel Temer criou uma força-
tarefa entre diversos ministé-
rios para promover a “liberação 
imediata” da estrada.

Por meio de nota à imprensa, 
o Planalto informou que, de 
acordo com a Polícia Rodoviá-
ria Federal, o fl uxo no sentido 
Pará-Mato Grosso foi restabele-
cido e que cerca de cinco km de 
retenção no sentido contrário 
estão sendo normalizados. 
Representantes do governo e 
empresários do setor agrícola 
criaram um grupo de trabalho 
para buscar “soluções defi niti-
vas” para a situação da BR.

“Equipes da PRF e das For-
ças Armadas foram enviadas à 
região. Os policiais e militares 
realizam o balizamento e a 
sinalização da estrada a fi m de 
desobstruir o trecho para que se 
iniciem os reparos necessários”, 
diz o comunicado. Devido às 
chuvas intensas na região, vários 
pontos de atoleiros se formaram 

Péssimas condições em trechos 

da rodovia BR-163.

O jornal francês Le Monde 
noticiou na sexta-feira (3), 
que a justiça francesa encon-
trou elementos concretos 
que apontam para corrupção 
na eleição do Rio para sediar 
os Jogos Olímpicos de 2016. 
Segundo o periódico, um em-
presário brasileiro, próximo ao 
ex-governador Sérgio Cabral 
e que teve contratos com o 
estado do Rio, depositou ao 
menos US$ 1,5 milhão para um 
dos fi lhos do então presidente 
da Associação Internacional 
das Federações de Atletismo, 
Lamine Diack, três dias antes 
da votação para cidade-sede, 
em 2009.

O Rio foi eleito em uma dis-
puta com Chicago, Tóquio e 
Madri, cidade que chegou à fi nal 
com a capital fl uminense. O Rio 
venceu com 66 votos, contra 32 
da capital espanhola. O diretor 
de Comunicação da Rio 2016, 
Mário Andrada, afi rmou que a 

eleição da “Cidade Maravilho-
sa” foi limpa. “O resultado fi nal 
mostra uma larga diferença de 
votos e anula essa hipótese de 
compra de votos. A gente não 
tem a menor dúvida de que o 
Rio ganhou de forma limpa e 
justa”, disse.

Em nota, o COI também se 
posicionou sobre a reportagem 
do Le Monde, dizendo ser 
parte no processo que corre 
na justiça francesa e que está 
comprometido em esclarecer 
a situação.

“Essa cooperação já levou ao 
fato de que o Sr. Lamine Diack, 
que era membro honorário do 
COI, não ocupa nenhuma fun-
ção (no órgão) desde novembro 
de 2015. O COI vai entrar em 
contato com as autoridades 
judiciais francesas novamente 
para receber as informações 
nas quais a reportagem do Le 
Monde parece se basear”, disse 
o comitê (ABr).

São Paulo - O juiz federal 
Sérgio Moro marcou o interro-
gatório do ex-presidente Lula 
para às 14h00 do dia 3 de maio, 
no processo em que o petista é 
acusado por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. Esta 
será a primeira vez que o petista 
e o magistrado fi carão frente a 
frente na sala de audiência do 
2º andar do prédio da Justiça 
Federal, em Curitiba.

Em novembro do ano passado, 
Lula prestou depoimento como 
testemunha de defesa do ex-
presidente da Câmara Eduardo 
Cunha por meio de videocon-
ferência, de São Bernardo do 
Campo. O “encontro” com Moro 
durou 9 minutos e 44 segundos. 
A denúncia do MPF sustenta que 
Lula recebeu R$ 3,7 milhões em 
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Marcelo Camargo/ABr

Alckmin nega ‘desmonte’ na Polícia 
Civil e promete novos policiais

A jornalistas, governador e 
secretário-adjunto apontaram 
a aposentadoria compulsória 
de policiais civis aos 65 anos 
como causa da saída em massa 
de profi ssionais do efetivo do 
Estado. A regra foi aprovada 
pelo Congresso, sancionada 
pela então presidente Dilma 
em 2014 e derrubada por ou-
tra proposta legislativa no ano 
seguinte.

Alckmin afi rmou que a lei fez 
o Estado perder 1,7 mil policiais 
enquanto esteve vigente. “De 
jeito nenhum (há desmonte). Nós 
perdemos policiais porque o Con-
gresso aprovou uma lei absurda 
há dois anos, quando a população 
está vivendo mais”, disse. “Teve 
delegado com 65 anos que não 
podia trabalhar mais, nós perde-
mos 1,7 mil policiais. A lei é tão 
absurda, e foi sancionada pela 
presidente Dilma, que um ano 
depois mudou, mas quem saiu 
não pode voltar mais” (AE).

que nem todos os municípios 
precisam ter um delegado ti-
tular e que, onde houver mais 
necessidade, o Estado vai suprir 
em futuras nomeações. 

Alckmin e Turra estiveram 
em cerimônia de inauguração 
de obras no pronto-socorro 
do Complexo Hospitalar Pa-
dre Bento, em Guarulhos. 

Possível compra de votos 
para Rio sediar olimpíadas

Força-tarefa libera rodovia 
danifi cada por atoleiros

em um trecho de 47 km na ro-
dovia que é rota de escoamento 
da produção de grãos de Mato 
Grosso para fora do país.

Ainda de acordo com o 
Planalto, um comitê gestor, 
coordenado pelo Dnit, está no 
Pará acompanhando a situação. 
“Militares do Exército e da 
Força Aérea Brasileira fazem 
o transporte e a distribuição 
de 3 mil cestas básicas e 46 
toneladas de água potável para 
caminhoneiros, motoristas e 
familiares, que estão sitiados 
na região” (ABr).

TSE registra 15,6 mil 
fraudes em títulos de eleitor

des, ao MP Federal, para que 
sejam apurados os “indícios de 
confi guração de eventual ilícito 
eleitoral ou de outra natureza”, 
escreveu o magistrado. 

É possível, entretanto, que 
em várias partes do país as 
fraudes tenham passado des-
percebidas. Isso porque dos 
144 milhões de eleitores bra-
sileiros, somente 46,3 milhões 
tinham cadastro biométrico 
nas eleições de 2016. O regis-
tro biométrico começou a ser 
implantado no Brasil em 2008. 
A meta do TSE é que todo o 
eleitorado esteja cadastrado 
até 2022 (ABr).

Moro marca depoimento de 
Lula para 3 de maio

benefício próprio - de um valor 
de R$ 87 milhões de corrupção - 
da empreiteira OAS, entre 2006 
e 2012. 

As acusações contra Lula são 
relativas ao recebimento de 
vantagens ilícitas da empreiteira 
OAS por meio de um triplex no 
Guarujá, e ao armazenamento 
de bens do acervo presidencial, 
mantidos pela Granero de 2011 
a 2016. Moro também marcou os 
interrogatórios dos empreitei-
ros da OAS, José Adelmário Pi-
nheiro Filho e Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros, para 20 de 
abril, de Fábio Hori Yonamine, 
Paulo Roberto Valente Gordilho 
e Roberto Moreira Ferreira, para 
26 de abril, e do presidente do 
Instituto Lula, Paulo Okamotto, 
para 28 de abril (AE).
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