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“Para a política o 
homem é um meio; 
para a moral é um 
fi m. A revolução do 
futuro será o triunfo 
da moral sobre a 
política”.
Ernest Renan (1823/1892)
Filósofo francês 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,71% Pontos: 
64.308,38 Máxima de +0,79% : 
64.356 pontos Mínima de -1,29% 
: 63.030 pontos Volume: 6,51 
bilhões Variação em 2017: 6,78% 
Variação no mês: -3,53% Dow 
Jones: -0,22% Pontos: 20.550,98 
Nasdaq: +0,2% Pontos: 5.840,37 
Ibovespa Futuro: +0,5% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1287 Venda: 
R$ 3,1292 Variação: +0,55% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,20 Venda: R$ 3,30 Variação: 
+0,4% - Dólar Ptax Compra: R$ 
3,1250 Venda: R$ 3,1256 Va-
riação: -0,08% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,1030 Venda: R$ 
3,2700 Variação: +0,4% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,72% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao ano. 
- Hot money, 1,67% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.255,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,57% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,500 
Variação: +1,62%.

Futuro (abril) Cotação: R$ 3,1325 
Variação: +0,59% - Euro (17h30) 
Compra: US$ 1,0865 Venda: US$ 
1,0865 Variação: +0,65% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,3960 
Venda: R$ 3,3980 Variação: 
+1,13% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3230 Venda: R$ 3,5630 
Variação: +1,31%.

64.700 Máxima (pontos): 64.730 
Mínima (pontos): 63.355. Global 
40 Cotação: 927,209 centavos 
de dólar Variação: -0,84%.

A recuperação dos pre-
ços internacionais e o 
aumento da produção 

de petróleo impediram a en-
trada de recursos no caixa do 
governo de cair em fevereiro. 
Segundo números divulgados 
pela Receita Federal, a arre-
cadação federal somou R$ 
92,358 bilhões em fevereiro, 
valor 0,36% mais alto que no 
mesmo mês do ano passado 
descontando a infl ação ofi cial 
pelo IPCA. O montante é o 
maior registrado para fevereiro 
desde 2015. Nos dois primeiros 
meses deste ano, a arrecadação 
federal soma R$ 229,75 bilhões, 
acumulando alta real de 0,62% 
em relação ao primeiro bimes-
tre do ano passado, também no 
nível mais alto desde 2015.

     

Petróleo leva arrecadação 
federal ao seu maior valor 
para fevereiro desde 2015

A recuperação deve-se ex-
clusivamente às receitas não 
administradas pela Receita Fe-
deral, que incluem os royalties 
do petróleo e acumulam alta 
de 53,3% acima da infl ação nos 
dois primeiros meses do ano. 
Se fossem levadas em conta 
apenas as receitas adminis-
tradas pelo Fisco (impostos e 
contribuições), a arrecadação 
nos dois primeiros meses do ano 
teria caído 0,48%. Os principais 
tributos que lideram a queda 
na arrecadação nas receitas 
administradas são a Cofi ns e o 
PIS, cuja arrecadação somada 
caiu R$ 2,3 bilhões (-4,85%) nos 
dois primeiros meses do ano em 
relação a janeiro e fevereiro do 
ano passado. Cobrados sobre o 
faturamento, o PIS e a Cofi ns 

refl etem a queda nas vendas.
Em segundo lugar, estão o 

Imposto de Importação e o IPI 
cobrados sobre os produtos im-
portados, cujas receitas caíram 
R$ 1,7 bilhão (-19,78%). A re-
dução deve-se principalmente à 
queda de 21,4% na taxa média 
de câmbio nos últimos 12 meses, 
que reduziu o valor em reais das 
compras do exterior, apesar do 
aumento de 11,97% do valor em 
dólares das importações. O ter-
ceiro tributo que puxou a queda 
nas receitas administradas foi a 
contribuição para a Previdência 
Social, que acumula queda de 
R$ 1,2 bilhão (-1,87%). De 
acordo com o chefe do Centro de 
Estudos Tributários da Receita, 
Claudemir Malaquias, os dados 
mostram que o emprego formal 

A recuperação deve-se exclusivamente às receitas não administradas pela Receita, que

incluem os royalties do petróleo, e acumulam alta de 53,3% acima da infl ação

nos dois primeiros meses do ano.

está se recuperando em veloci-
dade mais lenta que o restante 
da economia.

Na contramão da queda nos 
demais tributos, a arrecadação 
do IRPJ e da CSLL acumula alta 

real (acima da infl ação) de R$ 
3 bilhões (6,35%) em janeiro e 
fevereiro. O aumento, explicou 
Malaquias, é consequência de que 
as grandes empresas, que decla-
ram pelo lucro real, aumentaram 

as estimativas mensais de lucro. 
“A redução dos custos, provoca-
da pela queda da infl ação, pode 
fazer as empresas terem uma 
lucratividade maior”, justifi cou 
(ABr).

Confi ança do Consumidor 
O Índice de Confi ança do Con-

sumidor, medido pela FGV, subiu 
3,5 pontos em março. O indicador 
atingiu 85,3 pontos, em uma escala 
de zero a 200, o maior nível desde 
dezembro de 2014 (86,4). A alta 
foi infl uenciada pelos aumentos 
da confi ança no presente e do 
otimismo em relação ao futuro. 
Em relação aos próximos meses, 
avançou 5,1 pontos e alcançou 95,7 
pontos, o maior patamar desde 
fevereiro de 2014 (100,7).

JBS retoma 
produção
de carne bovina

A JBS retomou ontem (27) 
o abate de carne bovina nas 
suas unidades. A companhia 
havia suspendido por três dias 
a produção em 33 das 36 uni-
dades da empresa que, a partir 
desta semana, vão operar com 
redução de 35% da capacidade 
produtiva. A empresa informou 
que “está avaliando a retomada 
de sua capacidade produtiva 
após o fi m do bloqueio das im-
portações por parte de China, 
Chile e Egito, mas continua 
aguardando a definição de 
importantes mercados impor-
tadores como União Europeia 
e Hong Kong”.

A suspensão das atividades da 
JBS aconteceu após a defl agra-
ção da Operação Carne Fraca, 
da Polícia Federal, que investiga 
um esquema de suborno a fi scais 
agropecuários para liberação da 
venda de carnes inadequadas 
para o consumo. 

Pelo menos 19 países e a 
União Europeia suspenderam 
total ou parcialmente as im-
portações de carnes brasileiras 
após o anúncio da Operação 
Carne Fraca (ABr).

Brasília - O ex-presidente 
do STF, Carlos Ayres Britto, 
engrossou as críticas contra 
o sistema de lista fechada, 
modelo em que o eleitor vota 
no partido, e não diretamente 
em um candidato para ocupar 
as vagas do Legislativo. O ex-
ministro afi rmou que a mudan-
ça do sistema fere o artigo da 
Constituição que diz que “todo 
poder emana do povo”. “Pela 
lista fechada, o candidato vai 
fi car situado entre o eleitor e 
o partido, isso não é soberania 
popular é soberania partidária. 
Se você colocar o partido como 
representante do povo, você 
substitui a democracia pela 
‘partidocracia’”, disse.

Para Ayres Britto, o modelo 
vai fortalecer o “caciquismo”, 
isto é, vai dar mais poder aos 
dirigentes das legendas, que 
seriam os responsáveis por 
defi nir quais nomes encabeça-
riam a lista e, portanto, teriam 
mais chances de ser eleitos. 
“O voto em lista fechada, além 
de reforçar o caciquismo par-
tidário brasileiro, que é um dos 

Ex-presidente do STF,

Carlos Ayres Britto.

São Paulo - O secretário da 
Receita Federal, Jorge Rachid, 
disse que a instituição está 
avaliando o impacto da lei que 
permite a terceirização na arre-
cadação de impostos do gover-
no. Ele reconheceu que poderá 
haver redução, especialmente 
das contribuições previdênciá-
rias, porque os salários de em-
pregados terceirizados tendem 
a ser menores. Por outro lado, 
Rachid ressaltou que a tercei-
rização “gera um dinamismo 
na economia”, que poderá ter 
impacto positivo na arrecada-
ção, pois a expectativa é que 
aumentem as contratações. 

“Essa avaliação não pode ser 
só em termos de arrecadação, 
mas tem que ver toda a eco-
nomia. Se você vai reduzir a 
despesa com contribuição pre-
videnciária, as empresas paga-
rão mais impostos. Então tudo 
isso tem que ser avaliado neste 
contexto”, disse. O projeto ago-
ra está nas mãos do presidente 
Michel Temer para ser sancio-
nado. Ao ser questionado sobre 
a alta de impostos que deve ser 
anunciada nesta terça-feira pelo 

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.
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O ministro do TSE, Herman 
Benjamin, liberou ontem (27) 
para julgamento a ação em que 
o PSDB pede a cassação da cha-
pa Dilma-Temer, que disputou 
as eleições presidenciasis de 
2014. Com a decisão, a ação 
poderá ser julgada a partir da 
semana que vem, mas caberá ao 
presidente do tribunal, Gilmar 
Mendes, marcar a data. Herman 
é o relator do processo. A última 
etapa do processo foi concluída 
pelo relator, que enviou aos de-
mais integrantes do colegiado 
o relatório fi nal. 

Ao concluir o processo, Her-
man pediu a Gilmar Mendes 
que inclua o processo imedia-
tamente na pauta, conforme 
prevê a Lei de Inelegibilidade. 
No relatório, que é mantido 
em sigilo pelo relator, há 
uma síntese sobre a fase de 
coleta de provas, entre elas 
os depoimentos de delação 
premiada de ex-executivos 
da empreiteira Odebrecht, 
que citaram supostos paga-
mentos irregulares para a 
campanha presidencial.  

Apesar do processo de impe-

Ministro do TSE, Herman 

Benjamin.
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São Paulo - O governo pode 
anunciar hoje (28), um aumen-
to de imposto para conseguir 
fechar as contas públicas este 
ano. A elevação deve se focar 
neste primeiro momento no 
PIS e na Cofi ns e em acabar 
com a desoneração da folha de 
pagamento em determinados 
setores, de acordo com análise 
da consultoria de risco político 
Eurasia, com sede em Nova 
York. O aumento dos tributos 
pode render um terço dos R$ 
58,2 bilhões que o governo 
precisa para alcançar a meta 
fi scal de 2017, ou seja, cerca 
de R$ 20 bilhões. 

A Eurasia ressalta que a 
arrecadação menor que o 
previsto no Brasil, por causa 
da forte recessão, difi culta o 
cumprimento da meta fi scal. 
Para 2017, o défi cit primário 
previsto é de R$ 139 bilhões. 
Dos R$ 58,2 bilhões que ainda 
faltam, além da alta de impos-
tos, receitas extraordinárias e 
corte de gastos também devem 
ser usados para tapar o buraco, 
cada um cobrindo cerca de um 
terço do total. Os analistas da 
Eurasia para Brasil, Christo-
pher Garman, João Augusto de 
Castro Neves, Filipe Gruppelli 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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O craque português Cris-
tiano Ronaldo superou o 
argentino Lionel Messi e é 
o jogador mais bem pago do 
mundo, segundo levantamen-
to feito pela revista francesa 
“France Football” divulgado 
ontem (27). De acordo com a 
publicação, o atacante do Real 
Madrid e da seleção de Por-
tugal recebeu na temporada 
de 2016/2017 um total de 87,5 
milhões de euros. O cálculo 
não considera a dedução de 
impostos e inclui receitas de 
publicidade e salários.

A segunda posição do 
ranking é ocupada por Mes-
si, que garantiu 76,5 milhões 
de euros, seguido de Neymar. 
O atacante do Barcelona e 
da seleção brasileira aparece 
no terceiro lugar com 55,5 
milhões de euros recebidos 
durante a temporada. O top 
5 é completado com Gareth 
Bale, do Real Madrid, com 41 
milhões de euros e Ezequiel 

Lista fechada vai substituir democracia 
por ‘partidocracia’, diz Ayres Britto

o majoritário, como acontece 
hoje na escolha para presi-
dente, senador, governador e 
prefeito. “Quem recebeu mais 
votos, vai ser eleito, é mais 
simples”, disse. O sistema de 
lista fechada tem sido defendi-
do pela cúpula do Congresso, 
mas encontra resistência entre 
os parlamentares e foi um dos 
motes das manifestações rea-
lizadas em diferentes cidades 
no último domingo.

Para os críticos da pro-
posta, como a indicação dos 
candidatos será feita pelos 
partidos, essa seria uma ma-
neira de garantir que nomes 
envolvidos na Operação Lava 
Jato e em outros escândalos 
de corrupção fossem reeleitos 
e conseguissem manter o foro 
privilegiado nas investigações. 
Os que defendem o sistema 
afi rmam que, com a proibição 
das doações de empresas, esse 
seria o único modelo possível, 
porque baratearia as campa-
nhas, que terão que ser cada vez 
mais fi nanciadas com recursos 
públicos (AE).

nossos pontos de fragilidade 
estrutural, é inconstitucional. 
Para mim, quando a Consti-
tuição diz que o voto é direto, 
secreto e universal, ela diz que 
o voto é no candidato, não no 
partido.”

Na opinião do ex-presidente 
do STF, o melhor sistema para a 
eleição de deputados federais, 
estaduais e vereadores seria 

Possível alta de impostos 
pode render R$ 20 bilhões

Carvalho e Djania Savoldi, 
destacam que o fato de mais 
de 80% das despesas brasileiras 
serem rígidas, ou seja, atreladas 
à Constituição, difi culta o corte 
de gastos. 

Já nas despesas discricio-
nárias, que podem ser alvo de 
reduções, muita coisa do que 
era possível fazer já foi feita, 
de acordo com o relatório. 
Com isso, a questão para esta 
semana é o quão grande será 
o aumento dos tributos. O mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, deve fazer o anúncio 
do contingenciamento de gas-
tos e aumento de impostos na 
tarde de hoje (AE). Impacto da terceirização 

na arrecadação

ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, Rachid preferiu não 
comentar o tema. 

Rachid participou de even-
to ontem (27) do programa 
“Empreenda Fácil”, lançado no 
início do mês pela prefeitura 
de São Paulo em parceria com 
os governos estadual e federal 
para reduzir o tempo de aber-
tura de empresas e estimular os 
negócios. O objetivo é reduzir, 
a partir de maio, o prazo de 
cerca de cem dias para sete 
dias (AE).

Liberado para julgamento
chapa Dilma-Temer

achment da presidente Dilma 
Rousseff, a ação prosseguiu 
porque os dois integrantes da 
chapa podem fi car inelegíveis 
por oito anos se o TSE entender 
pela cassação do resultado da 
eleição de 2014.

O TSE é formado por sete mi-
nistros, dois oriundos do STF,  
Gilmar Mendes e Luiz Fux; dois 
do STJ, Herman Benjamin e Na-
poleão Nunes Maia Filho;  e dois 
da advocacia, Luciana Lóssio e 
Henrique Neves (ABr).

Jogador mais bem pago 
do mundo

Lavezzi, do Hebei Fortune, 
da China, que recebeu 28,5 
milhões de euros. Já entre os 
jogadores que atuam no Cam-
peonato Francês, o jogador 
que mais fatura é o brasileiro 
Thiago Silva. A receita do 
zagueiro nesta temporada 
chegou a 14,4 milhões de 
euros.

Entre os treinadores mais 
bem pagos do mundo, o por-
tuguês José Mourinho aparece 
no primeiro lugar da lista com 
uma renda de 28 milhões de 
euros. Completam o ranking 
o técnico Marcello Lippi, da 
seleção chinesa, com 23,5 
milhões de euros, seguido de 
Laurent Blanc, do Paris Saint 
Germain, com faturamento de 
20 milhões de euros. Carlo 
Ancelotti, do Bayern de Mu-
nique, aparece na sequência 
com 15,8 milhões de euros, 
acompanhado de Pep Guar-
diola, com 14,5 milhões de 
euros (ANSA/COM ANSA).


