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“Não me ajeito com 
os padres, os críticos 
e os canudinhos 
de refresco: não há 
nada que substitua o 
sabor da comunicação 
direta”.
Mario Quintana (1906/1994)
Poeta brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,4% Pontos: 
65.265,98 Máxima de +0,38% 
: 65.775 pontos Mínima de 
-0,7% : 65.070 pontos Volume: 
5,88 bilhões Variação em 2017: 
8,37% Variação no mês: -2,09% 
Dow Jones: +0,33% Pontos: 
20.728,49 Nasdaq: +0,28% 
Pontos: 5.913,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1462 Venda: R$ 3,1467 
Variação: +0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,91% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1241 Venda: R$ 
3,1247 Variação: +0,06% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0700 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+1,02% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,65% 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$ 1.245,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,69% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,500 
Variação: -0,48%.

Cotação: R$ 3,1490 Variação: 
+0,83% - Euro (17h26) Compra: 
US$ 1,0682 Venda: US$ 1,0682 
Variação: -0,78% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3610 Venda: R$ 
3,3630 Variação: +0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2470 Ven-
da: R$ 3,5100 Variação: +0,2%.

Futuro: -0,81% Pontos: 65.440 
Máxima (pontos): 66.075 Míni-
ma (pontos): 65.290. Global 40 
Cotação: 924,966 centavos de 
dólar Variação: -0,59%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
afi rmou na audiência 

pública na Câmara, que, 
quanto maior a despesa com 
o setor, maior é a taxa de juros 
da economia, numa tentativa 
de sensibilizar os parlamen-
tares para a necessidade de 
aprovação da proposta do 
Executivo. Segundo o mi-
nistro, o País saiu da maior 
recessão da história desde a 
década de 1930 e, sem a apro-
vação da proposta, o Brasil 
teria de elevar carga tributária 
em 10% do PIB apenas para 
fi nanciar aumento do rombo 
do setor. 

O ministro afi rmou que é 
perguntado constantemente 

     

Henrique Meirelles: quanto 
maior despesa com Previdência, 
maior taxa de juros da economia

se deveriam permitir brasileiros 
se aposentarem mais cedo. “Não 
há dúvida, mas o problema é 
que sociedade brasileira tem de 
pagar e existe a questão de sus-
tentabilidade do regime”. Disse 
ainda que o Brasil gasta hoje 
13% do PIB com o pagamento 
de benefícios da Previdência, 
nível semelhante ao de países 
europeus como França e Ale-
manha, que contam com uma 
população mais madura. O gasto 
também é maior que o do Japão, 
embora a parcela de japoneses 
com mais de 65 anos represente 
47% da população em idade 
ativa. “Apesar disso, o Japão 
gasta menos que o Brasil”.

Para ele, a sobrevida dos 
brasileiros que chegam até os 

65 anos é elevada. Para mulhe-
res, 20 anos, e para homens, 
um pouco menos. “A idade 
média do brasileiro é cada vez 
maior. Isso é uma boa notícia, 
mas também um problema, 
à medida que teremos uma 
despesa com Previdência cada 
vez maior, chegando ao ponto 
de ser insustentável”, afi rmou. 
Sem uma reforma na Previdên-
cia, o gasto do País com esses 
benefícios vai atingir 78,6% do 
orçamento em 2026. 

Para cumprir a lei que limita o 
crescimento do teto de gastos, 
o restante das despesas teria 
que atingir, no máximo, 21,4%. 
Com a proposta de reforma da 
Previdência, será possível, se-
gundo ele, que essas despesas 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em audiência na Câmara.

atinjam 33,3% do orçamento. 
Os gastos com Previdência na 
proporção do PIB, que eram 
de 3,3% em 1991, chegarão a 
17,2% em 2060. “O problema 
de não se fazer nada é que não 

vai haver espaço no teto de 
gastos”, disse, ao salientar que 
o valor das aposentadorias no 
Brasil é, em média, de 76% dos 
salários, enquanto na Europa é 
de 56%. Os benefícios assisten-

ciais representam 33% do PIB 
per capita no País, enquanto 
atingem 1% no México. A 
idade média dos aposentados 
no Brasil é de 59,4 anos, e no 
México, 72 anos (AE).

O juiz federal Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal de Curitiba, 
condenou o ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, a 15 
anos e quatro meses de prisão 
pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas. Também 
foi fi xada uma multa de R$ 250 
mil. Por ser uma condenação 
de primeira instância, Cunha 
poderá recorrer a um tribunal 
superior. No entanto, Moro 
determinou que, mesmo em 
uma eventual fase recursal, 
o ex-deputado responda sob 
regime de prisão cautelar. 

Moro também determinou 
que Cunha seja impedido 
de assumir função pública e 
cargo de diretor, membro de 
conselho ou de gerência das 
pessoas jurídicas pelo dobro 
do tempo da pena de reclusão, 
ou seja, por 30 anos e 8 meses. 
A denúncia oferecida pelo 
MPF havia acusado Cunha de 
receber mais de 1,3 milhão de 
francos suíços em propina para 
exploração da Petrobras no 
campo de petróleo no Benin, 
na África. Também apontaram 
que Cunha teria bancado a 
nomeação e manutenção de 
Jorge Luiz Zelada na Diretoria 
Internacional da Petrobras, 

Por ser primeira instância, 

Cunha poderá recorrer.

Dívida trabalhista 
de terceirizada

O STF decidiu ontem (30) 
que a administração pública 
não pode ser responsabilizada 
por dívidas trabalhistas de 
terceirizadas contratada por 
ela, como empresas que fazem 
a limpeza e a segurança de ór-
gãos públicos. Por 6 votos a 5, a 
maioria dos ministros entendeu 
que os órgãos dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário 
dos estados e da União somente 
podem ser responsabilizados 
se fi car comprovado falhas na 
fi scalização. 

A decisão terá impacto em 
mais de 50 mil processos que 
estavam parados na Justiça e 
aguardavam decisão da Corte. 
O julgamento começou em fe-
vereiro e foi retomado ontem, 
com o voto do ministro Ale-
xandre de Moraes, responsável 
pelo desempate da votação. 
Para o ministro, administração 
pública terceiriza os serviços e 
não pode fi car com o ônus de 
um empregador (ABr).

Mutirão do Serasa 
O SerasaConsumidor realiza até 

domingo (2), no Vale do Anhanga-
baú, o Líquida Dívidas. Na ação, a 
pessoa inadimplente pode renego-
ciar suas dívidas e limpar o nome 
com descontos, que podem chegar a 
90% do valor da dívida, dependendo 
da situação e do credor. Uma opor-
tunidade para que os consumidores 
quitem suas dívidas com descontos e 
limpem seu nome ainda no primeiro 
trimestre do ano. 

Brasília - O governo informou 
que diminuiu o valor máximo 
das taxas de juros nos emprésti-
mos consignados, com descon-
to em folha de pagamento, para 
servidores públicos federais 
e aposentados e pensionistas 
do INSS. 

Portaria do Ministério do Pla-
nejamento, que será publicada 
hoje (31), reduz o teto das ope-
rações de consignado para os 
servidores da União de 34,5% ao 
ano para 29,8% ao ano. Ao mês, 
a taxa máxima que os bancos po-
derão cobrar nessas operações 
caiu de 2,5% para 2,2%. Desde 
que essa modalidade foi criada, 
em 2008, é a primeira vez que 
os juros caem. 

Já o Conselho Nacional de 
Previdência aprovou a redução 
do teto dos juros no crédito 
consignado para aposentados e 
pensionistas do INSS. A taxa vai 
cair de 32% ao ano para 28,9%. 

Diminuiu o valor máximo 

das taxas de juros nos 

consignados.
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Brasília - O ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, 
disse que “não será fácil” 
superar os problemas na 
cadeia produtiva da carne, 
que sofreu forte impacto 
da Operação Carne Fraca. 
“Parou todo o sistema. Até 
recolocar, fazer com que as 
coisas voltem a acontecer, 
é natural (a demora)”. Ele 
fez esse comentário ao ser 
questionado sobre a decisão 
da JBS de dar férias coletivas 
em 10 de suas 36 unidades 
de abate de bovinos do País 
e também pelo acúmulo de 
300 mil perus para abater em 
granjas de Mineiros (GO).

“Vamos ter problemas, 
sim”, admitiu. “Não é porque 
o mercado (externo) reabriu 
que volta tudo ao normal no 
dia seguinte”, lamentou. É 
por isso, explicou o ministro, 
que o governo anunciou na 

Brasília - O juiz federal Sér-
gio Moro evitou confrontar os 
petistas que questionaram suas 
decisões na Operação Lava 
Jato, principalmente na condu-
ção coercitiva do ex-presidente 
Lula e na interceptação tele-
fônica da ex-presidente Dilma 
Rousseff. “Minhas decisões 
estão sujeitas a controles ju-
risdicionais. Não me cabe aqui 
fi car explicando a perguntas 
ofensivas de parlamentares”, 
disse. O deputado Paulo Tei-
xeira (PT-SP) rebateu Moro. 
“Uma coisa são perguntas que 
incomodam, outra coisa são 
ofensas. Nossas perguntas 
incomodam”, declarou.

Moro participou ontem (30), 
de audiência pública da comissão 
que analisa o novo Código de 
Processo Penal. O magistrado 
respondeu perguntas e deu su-

Brasília - O líder do PMDB 
no Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), voltou a criticar a 
falta de diálogo do governo com 
a bancada do partido. Segundo 
Renan, ele conversou ontem 
com os ministros Eliseu Padilha 
(Casa Civil) e Moreira Franco 
(Secretaria-Geral) para tratar 
da “necessidade de desenhar 
o papel do PMDB no governo 
Michel Temer”. “Eu não quero 
participar do governo, não que-
ro indicar ninguém no governo, 
e hoje, como líder da bancada, 
diante dessa insatisfação que 
é generalizada, mais do que 
nunca”, declarou.

Em mais um confronto dire-
to com o Palácio do Planalto, 
Renan disse que quer que a 
bancada “seja chamada, faça 
inserção no governo e discuta 
as reformas”. Ele lembrou ainda 
que os peemedebistas repre-
sentam 30% dos parlamentares 
da Casa, tornando-se cruciais 
para a aprovação das propostas 
defendidas pelo Palácio do Pla-
nalto. “O que a bancada quer, e 
isso é insubstituível, é partici-
par da formulação de políticas 
públicas e fundamentalmente 
calibrar o tamanho das refor-
mas que são mandadas para o 
Congresso”, afi rmou.

Ele defendeu ainda que a 

André Dusek/Estadão Conteúdo

Líder do PMDB no Senado, 

Renan Calheiros (PMDB-AL).
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Redução do teto de juros de consignado 
de servidor e de aposentado

mês, a redução é de 3,36% para 
3,06%. O governo estima que 
as novas taxas reduzam em até 
R$ 3,7 bilhões o pagamento de 
juros por parte de servidores, 
aposentados e pensionistas nas 
novas operações. 

“A medida permitirá a migra-
ção de dívidas mais caras, como 
as de cartão de crédito, por 
exemplo, para uma modalidade 
mais barata e até mesmo estimu-
lar novas concessões”, diz nota 
divulgada pelos ministérios da 
Fazenda e do Planejamento. O 
governo sugere que servidores 
públicos, aposentados e pensio-
nistas substituem dívidas caras, 
como a do rotativo do cartão de 
crédito (com taxa de 15,88% 
por mês), pelo consignado, 
com juros mais baratos. Os 
bancos cobram taxas menores 
porque o empréstimo é dado 
tendo como garantia o fl uxo 
de pagamentos (AE).

Ao mês, o teto poderá será de 
2,14% - atualmente, é de 2,34%. 
Nas operações contratadas 
pelo cartão de crédito, a taxa 
cairá de 48,7% para 43,6%. Ao 

Cunha: 15 anos de prisão 
por corrupção, lavagem e 

evasão de divisas

que seria responsável por 
angariar vantagens indevidas 
a serem distribuídas a agentes 
políticos. 

As contas bancárias não 
declaradas de Cunha no ex-
terior também foram alvo de 
denúncia. Para o MPF, elas são 
evidências dos crimes de lava-
gem de dinheiro e de evasão de 
divisas. “Não pode haver ofensa 
mais grave do que a daquele 
que trai o mandato parlamentar 
e a sagrada confi ança que o 
povo nele deposita para obter 
ganho próprio”, afi rmou o juiz 
no despacho (ABr).

Renan: há ‘insatisfação 
generalizada’ com governo

bancada gostaria de dialogar com 
o governo antes de as reformas 
serem encaminhadas para o 
Congresso “Pedimos para o 
presidente para conversar antes 
de mandarem para cá a reforma 
da Previdência, mas isso não foi 
possível”, reclamou. Apesar de 
reconhecer a necessidade da 
reforma da Previdência, Renan 
avalia que a proposta do go-
verno “é exagerada” e não tem 
condições de ser aprovada pelos 
parlamentares. “Essa reforma 
trata desiguais de forma igual. 
Não se faz reforma para resolver 
problema fi scal do Brasil, e sim 
para resolver problema atuarial 
da Previdência”, criticou (AE).

Moro: Não me cabe responder 
sobre casos pendentes

gestões ao novo texto. “A minha 
postura como juiz é absoluta-
mente passiva. Aprecio requeri-
mentos das partes. Iniciativas de 
ofício da minha parte na fase de 
investigação? Nenhuma, nenhu-
ma. E, na fase de julgamento, 
muito pontuais, eventualmente 
determinando a juntada de outro 
julgamento”, afi rmou.

Ele também respondeu a crí-
ticas ao seu posicionamento no 
processo. “Agora, o que aconte-
ce é, muitas vezes, a aplicação 
independente e imparcial da lei 
acaba sendo interpretada como 
ativismo, mas de fato não é. É 
apenas o juiz cumprindo a sua 
função”, completou. No fi nal 
do evento, Moro foi cercado 
por parlamentares e familiares 
de vítimas da violência. Deixou 
a Câmara sob gritos de “viva 
Moro” e “abaixo o PT” (AE).

Carne: não será fácil superar 
problemas na cadeia produtiva 

quarta uma linha de crédito 
de R$ 1 bilhão para socorrer 
os produtores. Se, por exem-
plo, os granjeiros de Mineiros 
perderem os perus, “o prejuí-
zo é gigante”, reconheceu. E 
esses produtores precisam de 
apoio financeiro para retomar 
suas atividades. 

O ministro previu que os 
frigoríficos interditados po-
derão ser reabertos em duas 
a três semanas. A Agricultura 
aguarda os laudos técnicos 
para certificar-se que não há 
mais problemas. “Não tem 
nenhuma ação para retardar”, 
afirmou. “O que queremos é 
a normalidade do mercado”. 
O secretário executivo do 
ministério, Eumar Novacki, 
disse que a área técnica está 
levantando dados sobre even-
tuais impactos da Operação 
Carne Fraca no mercado 
interno (AE).


