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“O pensamento 
é apenas um 
lampejo entre 
duas longas 
noites, mas este 
lampejo é tudo”. 
Henri Poincaré (1854/1912)
Físico francês

BOLSAS
O Ibovespa: +1,37% Pontos: 
65.528,28 Máxima de +1,41% 
: 65.551 pontos Mínima de 
-0,25% : 64.476 pontos Volu-
me: 9,67 bilhões Variação em 
2017: 8,8% Variação no mês: 
-1,7% Dow Jones: -0,2% Pontos: 
20.659,32 Nasdaq: +0,37% Pon-
tos: 5.896,78 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1173 Venda: R$ 3,1178 
Variação: -0,71% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: -0,91% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1223 Venda: R$ 
3,1229 Variação: -0,24% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
-0,82% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,66% 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$ 1.253,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,100 
Variação: -0,25%.

Cotação: R$ 3,1205 Variação: 
-0,73% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0767 Venda: US$ 1,0768 
Variação: -0,42% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3530 Venda: R$ 
3,3550 Variação: -1,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3500 Ven-
da: R$ 3,5030 Variação: -1,52%.

+1,68% Pontos: 65.800 Máxi-
ma (pontos): 65.880 Mínima 
(pontos): 64.650. Global 40 
Cotação: 930,437 centavos de 
dólar Variação: -0,2%.

O Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Ja-
neiro informou que a 

sessão plenária prevista para 
acontecer hoje (30), foi sus-
pensa “por falta de quórum”. 
Cinco dos sete conselheiros 
da Corte de Contas foram 
alvos de mandado de prisão 
temporária na Operação O 
Quinto do Ouro, defl agrada 
nesta quarta. A decisão de 
suspender a sessão plenária 
“está embasada e prevista 
na Lei Complementar nº 
63/90 e no regimento inter-
no do TCERJ, que exigem a 
presença mínima de quatro 
conselheiros para a realiza-
ção das sessões”.

“A Procuradoria-Geral do 
Tribunal de Contas estuda 
juridicamente mecanismos 

     

Sessão do Tribunal de 
Contas do Rio é suspensa 
‘por falta de quórum’

legais para o retorno das 
sessões plenárias”, informou 
a nota.

Os conselheiros alvo da 
Operação são: Aloysio Neves, 
atual presidente da Corte de 
Contas, e os conselheiros José 
Gomes Graciosa, José Maurí-
cio Nolasco, Marco Antônio 
Alencar e Domingos Brazão 
(vice-presidente da Corte). 
Não são alvos da Quinto de 
Ouro os conselheiros Ma-
rianna Montebello Willeman 
e Jonas Lopes - delator que 
deu origem à operação.

Também foi alvo da ope-
ração o presidente da As-
sembleia Legislativa do Rio, 
Jorge Picciani (PMDB). O 
peemedebista foi conduzido 
coercitivamente - quando 
o investigado é levado para 

depor e liberado. A Quinto 
de Ouro foi originada a partir 
das delações do ex-presidente 
do Tribunal de Contas, atual 
conselheiro Jonas Lopes, e de 
seu fi lho. Os dois foram alvos 
da Operação Descontrole, em 
dezembro do ano passado.

A investigação apura a 
suposta participação de 
membros do Tribunal no 
recebimento de pagamentos 
indevidos oriundos de contra-
tos fi rmados com o Estado fl u-
minense em contrapartida ao 
favorecimento na análise de 
contas/contratos sob fi scaliza-
ção na Corte de Contas. Além 
disso, agentes públicos teriam 
recebido valores indevidos em 
razão de viabilizar a utilização 
do fundo especial do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio 

“A Procuradoria-Geral estuda juridicamente mecanismos legais para o retorno das sessões 

plenárias”, informou a nota do Tribunal de Contas do Estado do Rio.

para pagamentos de contratos 
do ramo alimentício atrasados 
junto ao Poder Executivo 
fl uminense, recebendo para 
tal uma porcentagem por 
contrato faturado.

Foram expedidos 20 manda-
dos de busca e apreensão con-

tra pessoas físicas e jurídicas, 
17 conduções coercitivas e 6 
prisões temporárias. A ação da 
PF se deu principalmente na 
cidade do Rio de Janeiro, mas 
também em Duque de Caxias e 
São João do Meriti. Por se tra-
tar de uma investigação que 

tem como alvos membros de 
um Tribunal de Contas Esta-
dual, os trabalhos correm sob 
a presidência de um ministro 
do STJ. As ordens foram 
expedidas pelo ministro do 
STJ, Félix Fischer, relator 
do inquérito (AE).

Mantida a base
de cálculo da
contribuição patronal 

O STF decidiu ontem (29) 
manter a base de cálculo da contri-
buição patronal para a Previdência 
Social, valor equivalente a 20% do 
total das remunerações pagas aos 
trabalhadores de uma empresa. 
Eventual decisão contrária da 
Corte poderia causar impacto 
negativo de R$ 250 bilhões ao 
governo federal.

Os ministros julgaram um re-
curso de uma empresa de Santa 
Catarina, que contestou a base de 
cálculo da contribuição, feita com 
base no total de rendimentos que 
compõem a folha de pagamento 
do empresariado. Para a empresa, 
somente o salário do empregado 
deveria ser tributado.

Ao rejeitar o recurso, o STF 
entendeu que a legislação é clara 
ao defi nir que o pagamento do 
imposto incide sobre os ganhos 
habituais do trabalhador, como 
13º salário e férias, por exemplo. 
A decisão da Corte terá impacto 
em 7,5 mil processos que estavam 
parados, aguardando a posição 
fi nal do plenário (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse ontem (29) que o go-
verno pode anunciar algum 
contingenciamento de gastos, 
mas que, se for o caso, será 
algo “episódico ou transitório”, 
com o objetivo de garantir que 
o país cumpra as responsabi-
lidade fi scais assumidas. Em 
discurso durante a abertura 
da 10ª conferência do Bank of 
America Merrill Lynch, em São 
Paulo, Temer disse que a eco-
nomia “ainda não decolou por 
inteiro”, mas que já começou 
a decolar.

“Vez ou outra os senhores 
veem notícias de que talvez 
haja necessidade de um certo 
contingenciamento, uma ou 
outra medida que seja neces-
sária. Ela passa a ser, digamos 
assim, episódica e transitória 
para, logo depois, nós elimi-
narmos o contingenciamento, 
ou outro gravame qualquer 

Presidente Michel Temer, na 

10ª conferência do Bank of 

America Merrill Lynch.

O comissário da União Euro-
peia para Saúde e Segurança 
Alimentar, Vytenis Andriukai-
tis, disse ontem (29) que a 
União Europeia (UE) estuda 
medidas mais rigorosas para a 
entrada de produtos brasileiros 
em seus países-membros. Uma 
delas, segundo ele, seria o for-
talecimento das verifi cações 
documentais. Andriukaitis 
avaliou que o escândalo envol-
vendo a carne brasileira mostra 
a importância de se restaurar 
a confi ança, a credibilidade e a 
previsibilidade dos sistemas de 
controle, além da necessidade 
de uma atuação rápida em 
casos como o investigado pela 
Operação Carne Fraca.

“Precisamos de um sistema 
de controle ofi cial e indepen-
dente. Precisamos contar com 
plena confi ança e montar um 
esquema de resposta imediata 
caso haja uma nova crise. A 
decisão de introduzir medidas 
mais rigorosas pela UE está em 
estudo. Estamos fortalecendo 
as verifi cações documentais, 
físicas, em todos os planos de 
interesse. E sugerimos que o 
países-membros verifiquem 
cada produto que entrar sem 
seu território”, disse.

Comissário da UE para Saúde 

e Segurança Alimentar, 

Vytenis Andriukaitis.

B
et

o 
B

ar
at

a/
PR

D
iv

ul
ga

çã
o

Agência antitruste
O Conselho Administrativo de De-

fesa Econômica (Cade) foi conside-
rado a melhor agência das Américas 
em 2016 pela revista britânica Global 
Competition Review, especializada 
em defesa de concorrência, em 
evento na capital norte-americana 
Washington. Esta é a terceira vez que 
o Cade é reconhecido como a melhor 
agência antitruste das Américas. O 
resultado foi divulgado durante o 
ABA Antitrust Spring Meetting, em 
Washington.

O impacto da divulgação das 
suspeitas de irregularidades 
no processo de fabricação e 
fi scalização da carne brasileira e 
seus derivados, e a consequente 
queda nas vendas, motivou a 
JBS, uma das companhias inves-
tigadas, a dar 20 dias de férias 
coletivas a empregados de dez 
de suas 36 unidades de abate de 
bovinos em funcionamento no 
Brasil. Em nota divulgada ontem 
(29), a maior processadora de 
carnes do mundo informa que 
a medida entrará em vigor na 
próxima segunda-feira (3) em 
uma planta industrial de São 
Paulo, três em Mato Grosso do 
Sul, uma em Goiás, quatro em 
Mato Grosso e uma no Pará. 

A retração nas vendas de car-
ne bovina no mercado interno 
nos últimos dez dias e os em-
bargos temporários impostos 
à carne brasileira por aluns 
países tornaram a medida ne-
cessária e imprescindível para 
“normalizar os níveis de esto-
ques de produtos e reescalonar 
a programação de embarques 
de produtos para os clientes do 
mercado externo”. Os 20 dias 
previstos inicialmente podem 
se estender por mais dez. A 
JBS disse estar empenhada 

Unidade da empresa JBS.
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varejo paulista cresceram 4,2% 
em janeiro, na comparação com 
igual período de 2016, marcan-
do o terceiro mês seguido de 
crescimento na comparação 
anual, segundo balanço an-
tecipado pela FecomercioSP. 
O faturamento do setor em 
12 meses, que até novembro 
acumulava variação negativa de 
0,7%, agora mostra crescimen-
to de 0,8%, num sinal, segundo 
a entidade, de que o comércio 
de São Paulo engatou um pro-
cesso de recuperação do ciclo 
recessivo iniciado no primeiro 
trimestre de 2014. 

Citando em sua análise a 
criação de postos de trabalho 
em fevereiro - que interrompeu 
22 meses seguidos de perda de 
vagas na economia brasileira 
-, a queda da infl ação e, como 
consequência, dos juros, o 
avanço da renda de traba-
lhadores rurais e a “notória” 
recuperação na confi ança tanto 
dos consumidores quanto dos 
empresários, a FecomercioSP 
revisou de 2,5% para 2,8% a 
previsão de crescimento das 
vendas neste ano. 

Só em janeiro, o faturamento 
do comércio varejista de São 

O comércio engatou um 

processo de recuperação.
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Brasília - O presidente dos 
Correios, Guilherme Campos, 
afi rmou que o plano de saúde 
oferecido aos funcionários 
está “matando” a estatal. Nos 
moldes que opera hoje, ‘o sis-
tema é inviável’ e não cabe no 
orçamento da instituição. Ele 
participou ontem (29), de uma 
audiência pública no Senado 
com o ministro Gilberto Kassab 
(Ciência e Tecnologia), que 
apresentou as metas e desafi os 
do setor nos próximos anos. 

Segundo Campos, em números 
ainda preliminares, do prejuízo 
total de cerca de R$ 2 bilhões 
apurado pelos Correios em 2016, 
R$ 1,8 bilhão referem-se ao plano 
de saúde. Do total de custos do 
plano, a estatal paga 93% e os 
funcionários, 7%. “É impossível 
manter isso no orçamento da 
empresa. A empresa não quer 
acabar com o plano, mas nos 
moldes que está hoje é impossível 

Presidente dos Correios, 

Guilherme Campos.

D
iv

ul
ga

çã
o

Divulgação/TCERJ

Temer: se houver contingenciamento, 
ele será “episódico ou transitório”

mação de despesa prevista na 
Lei Orçamentária em função da 
insufi ciência de receitas”.

Para Temer, foi graças à preo-
cupação do governo com a res-
ponsabilidade fi scal que houve 
uma melhora no grau de inves-
timento do Brasil pelas agências 
de avaliação de risco, a partir 
da “crença, da credibilidade e 
da confi ança” dos investidores. 
Há duas semanas, a agência de 
classifi cação Moody’s melhorou 
de negativa para estável a pers-
pectiva negativa para a nota do 
Brasil. O país no entanto, ainda 
está dois níveis abaixo do grau de 
investimento. “A pontuação para 
o grau de investimento era de 
570 pontos negativos e hoje está 
275 pontos negativos. Quando 
chegarmos a 240 ou menos de 
240, nós vamos readquirir por 
inteiro o grau de investimento 
que tínhamos perdido”, disse 
Temer (ABr).

que tenhamos que colocar no 
lugar para manter esse ritmo 
da responsabilidade fiscal”, 
disse o presidente. Segundo 
o Ministério do Planejamento, 
o contingenciamento consiste 
no “retardamento ou ainda na 
inexecução de parte da progra-

Correios: plano de saúde 
está ‘matando’ estatal

ser mantido”, afi rmou.
Ele disse ainda que está nego-

ciando com sindicatos mudanças 
no sistema de saúde dos funcio-
nários. Além disso, acrescentou 
que a empresa continuará 
empenhada no corte de gastos 
com despesas e pessoal e deverá 
concentrar esforços na logística 
de encomenda, serviço com de-
manda crescente em tempos de 
comércio eletrônico (AE).

Varejo de São Paulo 
cresceu 4,2% em janeiro

Paulo chegou a R$ 48,4 bilhões, 
quase R$ 2 bilhões acima do 
montante apurado um ano 
antes. Entre os destaques po-
sitivos, houve crescimento nas 
vendas das concessionárias de 
veículos (19,5%), das farmácias 
e perfumarias (16%) e das lojas 
de autopeças (15,4%) e de ma-
teriais de construção (9,1%). O 
desempenho positivo de seis de 
nove setores monitorados pela 
Fecomercio compensou o recuo 
nas vendas dos supermercados 
(-0,8%), bem como das lojas de 
departamentos (-9,2%) e de 
vestuário (-5,2% (AE).

JBS anuncia férias 
coletivas em 10 unidades

na manutenção do emprego 
de seus 125 mil colaboradores 
em todo o Brasil.

Também em nota, a Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimentação e 
Afi ns (Cnta) manifestou preo-
cupação. “Entendemos que o 
trabalhador não pode pagar pelas 
consequências de atos que não 
foram cometidos por eles e que 
o governo deve intervir junto 
aos frigorífi cos, principalmente, 
aqueles ligados aos grupos JBS, 
que foram fi nanciados com verba 
pública e, inclusive, contam com 
participação acionária do BN-
DES”, argumenta a Cnta (ABr).

UE avalia medidas mais 
rigorosas para carne

Andriukaitis falou sobre 
uma espécie de plano de ação 
desenvolvidos pelos continen-
tes europeu e sul-americano 
na busca de soluções para 
questões globais que envolvem 
saúde pública – em particular, 
o uso excessivo e inadequado 
de medicamentos antimicro-
bianos (antibióticos). “Isto 
tem a ver com implementar um 
sistema de rastreabilidade e de 
vigilância que vai nos apoiar em 
campo. Solicitamos aos nossos 
parceiros comerciais que intro-
duzam as mesmas regras e os 
mesmos requisitos. Atuamos 
em estreita interação com 
eles e avançaremos em nossas 
cooperações nestes moldes”, 
completou (ABr).


