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“O casamento é 
o único jogo que 
acaba mal sem
que ninguém 
ponha a culpa
no juiz”. 
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,43% Pontos: 
64.984,06 Máxima de +0,51% 
: 65.597 pontos Mínima de 
-0,62% : 64.859 pontos Volu-
me: 6,71 bilhões Variação em 
2017: 7,9% Variação no mês: 
-2,52% Dow Jones: -0,31% Pon-
tos: 20.663,22 Nasdaq: -0,04% 
Pontos: 5.911,74 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1285 Venda: R$ 3,1290 
Variação: -0,56% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1678 Venda: R$ 
3,1684 Variação: +1,4% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,0270 
Venda: R$ 3,2770 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,61% ao 
ano. - Capital de giro, 13,27% ao ano. 
- Hot money, 1,72% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.247,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,20% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,000 
Variação: +0,4%.

Cotação: R$ 3,6850 Variação: 
+0,56% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0658 Venda: US$ 1,0659 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3340 Venda: R$ 
3,3360 Variação: -0,8% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2730 Venda: 
R$ 3,4900 Variação: -0,57%.

Futuro: -0,7% Pontos: 65.135 
Máxima (pontos): 65.850 Míni-
ma (pontos): 65.040. Global 40 
Cotação: 921,942 centavos de 
dólar Variação: -0,33%.

A taxa de desocupação do 
país fechou o trimestre 
móvel de dezembro 

de 2016 a fevereiro deste 
ano em 13,2%, alta de de 1,3 
ponto percentual (pp) frente 
ao trimestre móvel anterior. 
Com o resultado, a população 
desocupada do país chegou a 
13,5 milhões de trabalhadores, 
um novo recorde tanto da taxa 
quanto da população desocu-
pada de toda a série histórica 
iniciada em 2012.

Os dados são da Pnad Con-
tínua, divulgada sexta-feira 
(31),pelo IBGE. Em relação 
ao mesmo trimestre móvel 
do ano anterior, a taxa de de-
semprego cresceu 2,9 pontos 
percentuais.

Quando comparada à taxa 
de desemprego do trimestre 

     

Desemprego já atinge 13,5 
milhões de pessoas e tem 
a maior taxa desde 2012

encerrado em novembro do ano 
passado, o contingente de de-
sempregados cresceu 11,7%, o 
equivalente a mais 1,4 milhão de 
pessoas desocupadas, e 30,6% 
(mais 3,2 milhões de pessoas em 
busca de trabalho) em relação 
a igual trimestre de 2016. A 
população ocupada, de 89,3 
milhões, teve recuos tanto em 
relação ao trimestre encerrado 
em novembro de 2016 (-1%), 
quanto em relação ao mesmo 
trimestre de 2016 (-2%).

Apesar da continuidade do 
crescimento da taxa de desem-
prego, o rendimento médio real 
habitual do trabalhador bra-
sileiro neste último trimestre 
encerrado em fevereiro mante-
ve-se estável em R$ 2.068. No 
trimestre móvel anterior, foi de 
R$ 2.049. Também houve esta-

bilidade em relação ao mesmo 
trimestre de 2016, quando o 
rendimento médio real habitual 
era de R$ 2.037.

Os dados indicam, ainda, que 
houve crescimento do salário 
apenas para os empregados no 
setor público, com expansão 
de 3,2% frente ao trimestre 
móvel anterior. Em relação 
ao mesmo trimestre do ano 
anterior (dezembro de 2015 a 
fevereiro de 2016), este cres-
cimento chegou a 5,1%. Nas 
demais posições de ocupação, 
houve estabilidade em ambos 
os períodos analisados.

O número de trabalhadores 
do setor privado com carteira 
assinada continua em queda. 
O trimestre móvel encerrado 
em fevereiro fechou com 33,7 
milhões de pessoas com cartei-

O contingente de desempregados cresceu 11,7%, o equivalente a mais 1,4 milhão de pessoas 

desocupadas, em relação a igual trimestre de 2016.

ra assinada no setor, um recuo 
de 1% em relação ao trimestre 
móvel anterior e de de 3,3% 
(1,1 milhão de pessoas) se 
comparado ao mesmo trimes-

tre de 2016. Já o número de 
trabalhadores no setor privado 
sem carteira assinada, que em 
fevereiro foi de 10,3 milhões, 
fi cou estável em relação ao 

trimestre anterior. Em relação 
ao mesmo trimestre do ano 
passado, houve um cresci-
mento de 5,5% (ou mais 531 
mil pessoas) (ABr).

Aumentou a confi ança 
do comércio 

O Índice de Confi ança do 
Comércio (ICC), medido pela 
FGV, subiu 3,1 pontos entre 
fevereiro e março deste ano, ao 
passar de 82,5 para 85,6 pontos, 
em uma escala de zero a 200. 
Essa é a quarta alta consecu-
tiva do indicador, que atingiu 
o maior nível desde dezembro 
de 2014.

A confi ança do empresário 
do comércio sai dos níveis 
“atipicamente baixos” do biênio 
2015/2016 e entra em uma faixa 
considerada “moderadamente 
baixa”. A alta do indicador foi 
provocada por melhoras nas 
avaliações dos empresários em 
relação ao futuro, já que o Índice 
de Expectativas avançou 4,1 
pontos, atingindo 95,6 pontos. 
O quesito que mais avançou foi 
o otimismo com as vendas nos 
três meses seguintes, que subiu 
5,7 pontos em relação ao mês 
anterior. A confi ança dos em-
presários no momento presente 
também cresceu (1,8 ponto) e 
atingiu 76,1 pontos (ABr).

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) divulgou na 
sexta-feira (31) nova pesquisa 
com avaliação do governo do 
presidente Michel Temer. De 
acordo com o levantamento, 
10% dos entrevistados avaliam 
o governo como ótimo ou bom, 
31% como regular, 55% como 
ruim ou péssimo e 4% não 
sabem ou não responderam. 
Em dezembro de 2016, 13% 
consideravam ótimo ou bom, 
35% regular, 46% ruim ou pés-
simo e 6% não sabiam ou não 
responderam. A pesquisa foi 
encomendada ao Ibope. 

Sobre a maneira do presiden-
te Michel Temer governar, 73% 
responderam que desaprovam, 
20% aprovam e 7% não sa-
bem ou não responderam. Na 
avaliação feita no fi nal do ano 
passado, 64% desaprovavam, 
26% aprovavam e 10% não 
sabiam ou não responderam. 

Presidente Michel Temer.

Declaração do IRPF
Apenas um quarto dos con-

tribuintes acertou as contas 
com o Leão no primeiro mês de 
entrega da Declaração do IRPF 
2017. Segundo balanço divulgado 
pela Receita Federal, 7.137.551 
declarações foram recebidas até 
as 11h00 de sexta-feira (31). O 
número equivale a 25,2% do total 
de 28,3 milhões de documentos 
esperados.

O procurador-geral  da 
República, Rodrigo Janot, 
disse na sexta-feira (31) ao 
STF que não pode investigar 
as citações ao presidente 
Michel Temer no depoimento 
de delação premiada do ex-
diretor da Transpetro, Sérgio 
Machado, na Operação Lava 
Jato. Segundo o procurador, 
Temer não pode ser investi-
gado por fatos que suposta-
mente teriam ocorrido antes 
de assumir o cargo.

Em um dos trechos dos 
depoimentos de delação, 
Machado citou um suposto 
encontro com Temer, em 
2012, na Base Aérea de Bra-
sília, onde o presidente teria 
dito que precisava de recursos 
para a campanha do candi-
dato Gabriel Chalita (PMDB) 
à prefeitura de São Paulo. 
Na época, Temer era vice-
presidente. Após o pedido, o 
ex-diretor teria conseguido 
R$ 1,5 milhão junto a dois em-
preiteiros da Queiroz Galvão 
e fez o repasse ao diretório 
do PMDB. 

Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot.

Em Brasília, no 9º Encontro 
Interempresarial de Jurídico 
Trabalhista, o presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), ministro Ives Gandra, 
disse que a regulamentação 
da terceirização da atividade-
fim de empresas deve ser 
decidida no Supremo. “Nós 
temos dois projetos que tratam 
da mesma matéria. Se os dois 
conseguirem ser aprovados 
você pode sim criar uma lei 
que assimile as vantagens de 
cada um. Acho que a questão 
vai acabar sendo resolvida pelo 
próprio STF”, disse.

A aprovação do projeto pelos 
deputados ocorreu sob forte 
protesto de representantes 
de centrais sindicais e de 
parlamentares da oposição, 
que tentaram sem sucesso 
obstruir a votação. Como o 
projeto já tinha sido analisado 
pelo Senado, o texto aprovado 
pelo plenário seguiu direto para 
a sanção presidencial. “Está se 
pensando realmente no projeto 
do Senado ser utilizado para 
uma espécie de híbrido, pe-
gando um pouco de cada um. 
Eu acho muito difícil conseguir 
isso”, disse o ministro.

Ives voltou a defender uma 

Ministro Ives Gandra.
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Punta Del Este - O deputado 
Luis Carlos Hauly (PSDB-PR), 
relator da reforma tributária, 
disse que acredita que a re-
forma será aprovada este ano. 
“Tem de ser este ano”, afi rmou. 
Segundo ele, o governo precisa 
aprovar uma reforma ampla 
que não crie tantos problemas 
quanto os das reformas previ-
denciária e trabalhista. 

Na sua opinião é factível 
aprovar até dezembro, não 
só a emenda constitucional, 
mas também as leis comple-
mentares. Hauly participou na 
sexta-feira (31), de painel sobre 
tributos no 2º Simpósio Nacio-
nal de Varejo e Shopping, em 
Punta Del Este, no Uruguai. A 
uma plateia de 100 empresários 
do setor, o relator afi rmou que 
considera a reforma tributária 
neste momento mais importan-
te do que a previdenciária e a 
trabalhista. 

“A reforma tributária é a mãe 
das reformas”. Na sua avaliação, 
empresários, trabalhadores e 
governo precisam da reforma 
tributária, que terá impacto 
imediato na economia, trazendo 
de volta ao crescimento. Nos úl-
timos 35 anos, o Brasil tem cres-
cido abaixo da média mundial 

Deputado Luis Carlos Hauly 

(PSDB-PR).
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CNI/Ibope: 10% aprovam governo 
de Temer e 55% reprovam

titividade da CNI.
Em relação à confi ança no 

presidente Michel Temer, 79% 
disseram que não confi am, 17% 
confi am e 3% não sabem ou não 
responderam. Em dezembro no 
mesmo quesito, 72% disseram 
que não confi avam, 23% con-
fi avam e 5% não sabiam ou não 
responderam. Quando a avalia-
ção é feita por área de atuação do 
governo, as políticas com melhor 
avaliação são meio ambiente, 
educação e combate à infl ação. 
As áreas com o pior avaliação são 
impostos, taxa de juros, seguran-
ça pública e saúde. 

Em relação à expectativa 
ao restante do governo, 52% 
avaliam como ruim ou péssimo, 
28% regular, 14% ótimo ou 
bom e 6% não sabem ou não 
responderam. A pesquisa da 
CNI-Ibope ouviu 2.000 pessoas 
em 126 municípios, entre 16 e 
19 de março (ABr).

“Há uma correlação entre 
a popularidade do governo 
e a situação econômica do 
país. Por mais que tenhamos 
sinais de queda da infl ação, 
a população precisa ver isso 
no supermercado. Com taxa 
elevada de desemprego há uma 
insatisfação, e isso refl ete de 
forma muito forte na avaliação 
do governo”, afi rmou Renato 
Fonseca, gerente-executivo da 
Unidade de Pesquisa e Compe-

O ministro Edson Fachin, 
relator da Operação Lava Jato 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), anunciou que todas as 
decisões sobre os 320 pedidos 
feitos no último dia 15 pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), relacionados às 
delações premiadas de ex-
executivos da empreiteira Ode-
brecht, serão de fato divulgadas 
neste mês de abril. O ministro, 
contudo, não quis especifi car a 
se isso se daria antes ou depois 
do feriado da Páscoa.

A assessoria do STF já havia 
divulgado que as decisões serão 
tornadas públicas em conjunto 
e que, por isso, os trabalhos do 
gabinete de Fachin adentra-
riam o mês de abril. O ministro 
afirmou que proferirá suas 
decisões impreterivelmente 
neste mês. Entre os pedidos 
que o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, enviou 
ao STF em 15 de março, estão 
83 solicitações de abertura de 
inquérito contra políticos com 

Fachin divulgará decisões 
sobre Odebrecht neste mês

foro privilegiado, incluindo 
parlamentares e ministros de 
Estado.

Janot também pediu a Fachin 
que retire o sigilo que vigora so-
bre boa parte dos 950 depoimen-
tos dados pelos ex-executivos da 
Odebrecht, nos quais detalham o 
envolvimento de políticos e par-
tidos no esquema de corrupção 
na Petrobras investigado pela 
Lava Jato (ABr).

Ministro Edson Fachin
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Atividade-fi m ‘deve 
ser decidida no STF’

legislação trabalhista enxuta, 
com direitos constitucionais 
garantidos, e que prestigie as 
negociações coletivas. Para 
ele, a fl exibilidade da legisla-
ção é a garantia de emprego, 
principalmente em épocas de 
crise. “Se deixar uma legislação 
muito rígida, o empregador não 
tem condições de manter o 
trabalhador. Se conseguir uma 
fl exibilização através de nego-
ciação coletiva, vai se resolver 
muito a questão da emprega-
bilidade. Não se dá um reajuste 
da infl ação, mas se consegue a 
garantia de emprego” (ABr).

Temer não pode ser 
investigado "por fato 
anterior ao mandato"

Segundo o delator, a quantia 
fazia parte de “comissão paga” 
por um contrato da empreitei-
ra com a Transpetro, empresa 
subsidiária da Petrobras.

Na manifestação feita ao 
ministro Edson Fachin, rela-
tor da Lava Jato no Supremo, a 
PGR argumenta que a Consti-
tuição garante ao presidente 
da República imunidade em 
relação a investigação de 
fatos que ocorreram antes de 
assumir o cargo (ABr).

Reforma tributária deve 
ser aprovada este ano

e a questão tributária é mais da 
metade de todos os problemas 
que impediram o crescimento. 
Segundo ele, a tributação como 
está hoje distorce a formação de 
preços relativos.

O relator acredita que País pre-
cisa “tirar todas as gorduras trans 
do sistema tributário”, diminuir 
o custo da burocracia e acabar 
com toda a parafernália entre 
União, Estados e municípios 
Com essas mudanças, o sistema 
seria extremamente funcional, 
dinâmico, na sua avaliação. 
Hauly destacou também o papel 
importante da tecnologia na 
reforma tributária (AE).


