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“A grandeza
não consiste
em receber 
honras, mas
em merecê-las”. 
Aristóteles (384/322 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +0,86% Pontos: 
63.521,33 Máxima de +1,22% : 
63.747 pontos Mínima de -0,77% 
: 62.496 pontos Volume: 9,11 
bilhões Variação em 2017: 5,47% 
Variação no mês: -4,71% Dow 
Jones: -0,03% Pontos: 20.661,30 
Nasdaq: +0,5% Pontos: 5.822,66 
Ibovespa Futuro: +0,99% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0942 Venda: R$ 3,0947 
Variação: +0,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: +0,61% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0933 Venda: R$ 
3,0939 Variação: +0,57% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 2,9930 
Venda: R$ 3,2430 Variação: 
+0,62% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,80% ao 
ano. - Capital de giro, 15,22% ao ano. 
- Hot money, 1,60% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,26% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,310 
Variação: +1,08%.

Cotação: R$ 3,1040 Variação: 
+0,18% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,08 Venda: US$ 1,08 Va-
riação: -0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3410 Venda: R$ 
3,3430 Variação: +0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,1900 Ven-
da: R$ 3,4970 Variação: +0,2%.

63.800 Máxima (pontos): 64.145 
Mínima (pontos): 62.650. Global 
40 Cotação: 944,397 centavos 
de dólar Variação: +0,17%.

Na comunicação que 
fez em reunião da 
Organização Mundial 

do Comércio (OMC) sobre a 
operação Carne Fraca, o go-
verno brasileiro reafirmou 
“a adequada manutenção 
dos programas sanitários 
oficiais e controles espe-
cíficos para produtos de 
origem animal produzidos 
domesticamente.” A nota 
acrescenta que os proce-
dimentos de vigilância do 
Ministério da Agricultura 
são eficientes e garantem 
a qualidade e a segurança 
dos alimentos. “Reiteramos 
nosso compromisso de me-
lhorar continuamente as 

     

Em nota à OMC, Brasil 
reafi rma rigor do sistema de 
controle sanitário da carne

garantias de nossos controles 
de sistema sanitário”.

O documento informa que 
operação policial realizada 
em 7 de março revelou “prá-
ticas irregulares envolvendo 
a certificação de carne e pro-
dutos de carne por membros 
do Ministério da Agricultura” 
em 21 estabelecimentos que 
processam carnes bovina, de 
frango e suína. Os fatos estão 
sendo checados e a própria 
operação policial, diz o texto, 
é prova da transparência e 
credibilidade dos controles 
existentes. A nota informa 
ainda que o presidente Michel 
Temer realizou reuniões no 
fim de semana para tratar  do 

problema.
“Os controles sanitários 

brasileiros são sólidos e con-
fiáveis”, afirma. Para colocar 
o problema em perspectiva, 
a nota informa que o Brasil 
exporta para 150 países, por 
isso o sistema é frequente-
mente checado por diversos 
compradores. De 11.000 
funcionários do ministério, 
sendo 2.300 fiscais, apenas 
33, já afastados, estão sob 
investigação. De 4.837 plan-
tas processadoras de carne 
no país, 21 foram objeto da 
operação. Desses, três foram 
fechados e os 18 restantes 
passam por auditoria.

No ano passado, foram 

De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de 4.837 plantas processadoras de carne 

no país, 21 foram objeto da operação. Desses, três foram fechados e 18 passam por auditoria.

 realizados 853.000 embar-
ques de carne e derivados 
para o exterior. Desses, ape-
nas 184 apresentaram algum 
tipo de não conformidade, 

muitas delas relacionadas a 
documentação ou rotulagem. 
O documento diz, ainda, que 
a operação policial não tem 
como alvo o ministério ou o 

sistema de controle sanitá-
rio, “cujo rigor é amplamen-
te reconhecido”, mas casos 
de má conduta de alguns 
indivíduos (AE).

Brasília - O ministro Ale-
xandre de Moraes tomou 
posse ontem (22), no STF, em 
Brasília, um mês após ter sido 
nomeado pela Presidência da 
República e confi rmado pelo 
Senado. Moraes assumiu a vaga 
do ministro Teori Zavascki, 
morto em janeiro, e herdará 
6.959 processos do gabinete 
que aguardavam a sua chegada 
- já excluídos os processos da 
Lava Jato, redistribuídos para o 
ministro Luiz Edson Fachin.

A solenidade de posse teve 
a presença do presidente Mi-
chel Temer, da presidente do 
Supremo, ministra Cármen 
Lúcia, de outros ministros do 
STF, bem como de uma série de 
autoridades dos Três Poderes, 
como os presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia, e do Senado, 
Eunício Oliveira, e ministros 
de Estado.

Compareceram, também, o 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, o ex-presidente 
José Sarney, a advogada-geral 
da União, Grace Mendonça. 
Estiveram presentes, ainda, os 
senadores Aécio Neves e José 
Serra e o governador de São 

Jurista Alexandre de Moraes 

na cerimônia de sua posse no 

cargo de ministro do STF.

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse ontem (22) 
que os problemas identifi cados 
na Operação Carne Fraca são 
questões “localizadas” e “pon-
tuais” de desvio de conduta de 
servidores. Maggi defendeu o 
sistema e controle de qualidade 
da carne brasileira e disse que 
com o episódio a imagem do país 
fi cou “arranhada” e “abalada”, 
impactando nas vendas para 
o mercado externo. A média 
diária de exportação brasileira 
de carnes é de US$ 63 milhões 
e na terça-feira (21), fi cou em 
US$ 74 mil. Ele estimou que o 
Brasil poderá ter um prejuízo 
de até US$1,5 bilhão por ano 
com os desdobramentos da 
Operação Carne Fraca. 

“Os prejuízos que vamos ter 
serão muito grandes”. A grosso 
modo, o Brasil terá uma oscila-
ção de mercado de aproxima-
damente 10% “num volume de 
US$ 15 bilhões que exportamos 
por ano nessas carnes. Vamos 
ver aí R$ 1 bilhão, R$ 1,5 bilhão 
de prejuízo por ano”. O ministro 
participou na tarde de ontem 
de audiência pública conjunta 
das comissões de Agricultura e 
Reforma Agrária e de Assuntos 
Econômicos do Senado. Aos 
senadores, o ministro disse 
que os problemas identifi cados 
na operação não são predo-
minantemente de qualidade 

São Paulo - Em um vídeo posta-
do nas redes sociais na manhã de 
ontem (22), o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso criticou 
a tentativa de os congressistas 
aprovarem uma reforma política 
que garanta seus privilégios e 
os livrem das implicações de 
eventuais inquéritos no âmbito 
da Operação Lava Jato. “Reforma 
política viável hoje é aprovar o 
que já está na Câmara, tem leis 
importantes já aprovadas pelo 
Senado”, disse, citando a que 
proíbe coligação nas eleições de 
deputados e de vereadores. 

Ele explica que, por esse prin-
cípio, o eleitor vota em um candi-
dato e acaba elegendo outro. “Se 
dois partidos se coligam, você 
não sabe em quem está votando, 
pelo quórum eleitoral. Então, é 
melhor proibir”. O ex-presidente 
continua: “Em segundo lugar, é 
muito importante também que 
haja uma lei que diga: olha, um 
partido que não recebeu x votos 
em tais números de Estados não 
vai ter representação na Câmara. 
Não tem vantagens na Câmara, 
porque não é partido, tentou ser 
partido”. 

Ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso.

Nova política
de conteúdo local

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, defendeu ontem 
(22) que devem ser comemora-
das as mudanças na política de 
conteúdo local que valerão para 
a 14ª rodada de leilões da ANP. 
Parente afi rmou que a política 
tira dos ombros da Petrobras e 
da “parte dinâmica da indústria 
de fornecedores” o peso de 
estimular a competitividade do 
setor, que, segundo ele, deveria 
ser das políticas públicas. “O 
projeto de exploração e produ-
ção, na dimensão e complexi-
dade que temos hoje no Brasil, 
exigem da nossa indústria maior 
integração com as cadeias locais 
de valor. A revisão da regra de 
conteúdo local para a 14ª rodada 
deve, sim, ser comemorada”. 

“Pior do que uma supos-
tamente ruim política de 
conteúdo local e que gera 
contratos para o pais é uma 
situação de não haver contrato 
nenhum”, disse o presidente da 
companhia(ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
(22) que a decisão de retirar 
os servidores estaduais da 
proposta que altera a Previ-
dência fortalece a reforma. 
Questionado se a mudança 
não esvazia a proposta original, 
Maia argumentou que o gover-
no tomou a decisão certa e isso 
deve facilitar sua aprovação. 
“Na hora que você faz a re-
forma dos servidores públicos 
estaduais você está entrando 
numa competência que não é 
sua, já que o país é federado, 
não é um país unitário. E você 
distensiona um embate e uma 
mobilização nos estados, que, 
do ponto de vista do governo, 
não era necessária”, disse.

“Acho que essa separação 
é importante, fortalece a 
federação, os estados e os 
municípios. E garante que 
vamos tratar aqui daqueles 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

Brasília - Após pressão da 
opinião pública, senadores 
fecharam um acordo para 
inserir na pauta de votações 
do plenário o projeto que 
extingue a prerrogativa de 
foro privilegiado para prote-
ger políticos no exercício do 
mandato. No entanto, setores 
do Congresso já começaram a 
articular emendas que podem 
modifi car a proposta, criando 
fi ltros de investigação e até 
mesmo “varas especiais” para 
impedir que processos que 
envolvam políticos cheguem 
diretamente à primeira instân-
cia da Justiça.

“As emendas que prova-
velmente serão apresentadas 
podem ser deformadoras e 
teremos que resistir a elas”, 
afi rmou o senador Álvaro Dias 
(PV-PR), autor do projeto. 
O líder do PSB, Fernando 
Bezerra (PE), adiantou que 
vai apresentar emenda que 
prevê que as denúncias contra 
políticos devem passar por um 
“fi ltro” no STF antes de serem 
encaminhadas às instâncias in-
feriores. “No exercício do nosso 
mandato tem que haver algum 
tipo de proteção, sobretudo no 
caso da denúncia”, afi rmou.

Bezerra não considera “cor-
reto” um deputado ou senador 
ser denunciado por um pro-
motor em primeira instância. 

Líder do PSB no Senado, 

Fernando Bezerra (PE).
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Sistema de Inspeção Federal 

faz rígido controle da 

qualidade da carne.

A
nd

er
so

n 
Vi

eg
as

/G
1 

M
S

Mulheres refugiadas
O perfi l dos refugiados e soli-

citantes de refúgio que chegam a 
São Paulo tem mudado, segundo 
levantamento divulgado pela Cári-
tas, organização da Igreja Católica 
que trabalha com essa população. 
Entre as 3.234 pessoas atendidas 
pela entidade em 2016, as mulheres 
representavam 36% do total, mais 
do que o dobro dos 13% registrados 
em 2013. A proporção vem cres-
cendo continuamente: em 2015, as 
refugiadas e solicitantes eram 27% 
do público que chegou à Cáritas.

Maia: saída de servidores estaduais 
‘fortalece reforma da Previdência’

para fl exibilizar outros pontos 
do texto. Reiterou que a pro-
posta deve ser votada pelos 
deputados até o fi nal de abril 
e início de maio.

Maia não acredita que a 
retirada possa abrir brecha 
para que os servidores fe-
derais também pressionem 
para sair da proposta. “Se os 
servidores federais saírem da 
reforma, não tem reforma. E, 
no futuro, eles que vão pagar a 
conta. Imagina se você não faz 
a reforma da Previdência dos 
servidores públicos federais, 
daqui a três, quatro anos pode 
acontecer com eles o que está 
acontecendo com os servidores 
do Rio de Janeiro”, disse. O 
líder do governo na Câmara, 
o deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), também reforçou o 
argumento de que a retirada 
dos servidores estaduais é sinal 
de “fortalecimento” (ABr).

pontos que estão sendo foco 
do nosso debate desde o 
início, os servidores públicos 
federais e o regime geral da 
previdência”, completou, ao 
negar que o governo tenha 
tomado a decisão sob pressão 
e que isso possa abrir espaço 

Alexandre de Moraes 
toma posse como ministro

Paulo, Geraldo Alckmin - am-
bos do partido ao qual Moraes 
era fi liado até ser indicado ao 
Supremo.

“Desejo que seja um período 
de muito trabalho para o Brasil, 
para os cidadãos. Desejo sorte 
para vossa excelência e todo o 
tribunal”, disse a ministra Cár-
men Lúcia, na cerimônia que 
durou menos de 15 minutos. 
Moraes não discursou e fez 
apenas um breve juramento 
(AE).

‘Filtros’ para eventual 
fi m de foro privilegiado

O senador Roberto Rocha 
(PSB-MA) afi rmou que, com 
a eventual extinção do foro, 
devem ser criadas varas espe-
cializadas para evitar infl uên-
cias de adversários políticos 
nas decisões dos promotores 
de primeira instância. Para 
ele, a “simples extinção” do 
foro privilegiado não seria uma 
medida “adequada”.

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), relator do projeto, 
organizou um movimento para 
recolher assinaturas necessárias 
(41) para incluir o projeto na 
pauta de votações com urgência. 
A movimentação acabou pres-
sionando por um acordo para a 
votação do projeto. O senador 
considera que as emendas a 
serem propostas são uma forma 
de “mitigar o projeto” (AE).

Exportação de carne 
caiu após operação

da carne, mas sim problemas 
relacionados à corrupção e 
desvios de conduta. 

“Não tenho dúvida nenhuma 
em afi rmar que esse problema 
que aconteceu é localizado, 
pontual, um problema de des-
vio de conduta dos servidores”, 
disse. Blairo disse que foi pego 
de surpresa com a forma que a 
operação foi divulgada e que a 
narrativa feita trouxe problemas 
à credibilidade da carne brasilei-
ra. “Quero deixar claro que não 
podemos fazer a defesa daqueles 
que fi zeram coisa errada, mas, da 
forma como ela foi conduzida e 
apresentada à população brasi-
leira é que digo que fomos pegos 
de surpresa (ABr).

FHC: aprovar lista fechada 
‘cheira a impunidade’

Ao falar da proposta de lista 
fechada, diz que a direção do 
partido é quem vai escolher 
quem serão o primeiro, segun-
do e terceiro eleitos e o povo 
vai votar em partidos. E critica: 
“Mas o povo nem sabe os nomes 
dos partidos. Não são partidos, 
a maioria, são legendas. E mais: 
não dá para aprovar nada que 
tenha cheiro de impunidade. 
Essa é uma lei que tem o obje-
tivo de evitar que a Lava Jato vá 
adiante, não pode” (AE).


