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“Quando guri, eu 
tinha de me calar à 
mesa: só as pessoas 
grandes falavam. 
Agora, depois de 
adulto, tenho de 
fi car calado para as 
crianças falarem”.
Mario Quintana (1906/1994)
Poeta brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,35% Pontos: 
65.211,47 Máxima de +0,62% 
: 65.384 pontos Mínima de 
-0,32% : 64.774 pontos Volu-
me: 6,46 bilhões Variação em 
2017: 8,28% Variação no mês: 
0,35% Dow Jones: -0,06% Pon-
tos: 20.650,21 Nasdaq: -0,29% 
Pontos: 5.894,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1145 Venda: R$ 3,1150 
Variação: -0,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1161 Venda: R$ 
3,1167 Variação: -1,63% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0770 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
-0,82% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,56% 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$ 1.250,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,000 
Variação: -0,8%.

Cotação: R$ 3,1335 Variação: 
-0,25% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: +0,09% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3230 Venda: R$ 
3,3250 Variação: -0,33% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2430 Ven-
da: R$ 3,4700 Variação: -0,57%.

Futuro: +0,43% Pontos: 65.400 
Máxima (pontos): 65.580 Míni-
ma (pontos): 64.950. Global 40 
Cotação: 910,907 centavos de 
dólar Variação: -1,2%.

Apesar da Operação 
Carne Fraca, que re-
sultou no fechamento 

de frigorífi cos e na suspensão 
das exportações da carne 
brasileira para alguns países, 
as vendas de carnes bovina, 
suína e de frango para o ex-
terior cresceram em março. 
Segundo dados divulgados 
ontem (3) pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Comércio 
Exterior e Serviços, houve 
alta de 4,4% nas vendas ante 
março de 2016, segundo o 
critério da média diária, que 
leva em conta o valor nego-
ciado por dia útil. O valor 
total exportado subiu 9% no 
mesmo período.

Separadamente, as expor-
tações da carne bovina foram 
as únicas a registrar queda no 
mês. Houve recuo de 6,1% 
em relação a março de 2016, 

     

Mesmo com operação da 
PF, exportação de carne 
cresceu 4,4% em março

segundo o critério da média 
diária. Também houve queda de 
1,7% na vendas de carne bovina 
levando-se em conta o valor to-
tal exportado em todo o mês¨de 
março, que fi cou em US$ 404 
milhões ante US$ 411 milhões 
em março do ano passado. Já 
as vendas de carne suína e de 
frango cresceram levando-se 
em conta tanto a média diária 
(alta de 43,2% para a suína e 7% 
para a carne de frango) quanto 
o valor total exportado no mês 
de março, comparando-se com 
o mesmo mês do ano passado 
(alta de 39,4% nas vendas de 
carne suína e de 11,74% nas 
de frango).

O diretor do Departamento 
de Estatística e Apoio à Ex-
portação do ministério, Herlon 
Brandão, disse que já havia 
uma “tendência” de queda nas 
exportações da carne bovina 

desde o início de 2017, antes 
de a operação da PF ser defl a-
grada. De janeiro a março, as 
vendas externas do produto 
caí ram 5,1% pela média diária 
em relação ao primeiro trimes-
tre de 2016 (de US$ 18,7 mi-
lhões para US$ 17,2 milhões). 
O valor total exportado caiu 
1,99% no mesmo período (de 
US$ 1,104 bilhão para US$ 
1,082 bilhão).

Logo após a Operação Carne 
Fraca, o ministério chegou 
a detectar queda na média 
diária exportada de todas as 
carnes, mas segundo o dire-
tor, a situação foi superada. 
“Notamos uma menor média 
diária na quarta semana [de 
março], logo após a operação. A 
média exportada, que vinha se 
mantendo em US$ 60 milhões 
diários, fi cou próxima de US$ 
50 milhões. Essa média menor 

O governo conseguiu reverter todos os principais mercados: União Europeia,

Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul. A análise é que o pior passou.

pode ter denotado alguma 
cautela do mercado, mas não 
impactou”, disse Brandão.

Para ele, os danos causados 
pela descoberta de fraudes na 
produção e comercialização de 
carnes foram revertidos. “O 

governo conseguiu reverter 
todos os principais mercados: 
União Europeia, Egito, Irã, 
Japão, Coreia do Sul. A aná-
lise é que o pior passou. Foi 
um susto, mas notamos que 
rapidamente os embarques se 

normalizaram e ainda encer-
rou o mês com crescimento 
na exportação de carnes”, 
declarou o diretor em entre-
vista para a divulgação dos 
dados da balança comercial 
de março (ABr).

A balança comercial brasilei-
ra teve superávit de US$ 7,145 
bilhões em março. Trata-se do 
melhor resultado para o mês 
desde o início da série histórica 
do governo, em 1989. O saldo 
positivo supera o recorde de 
março de 2016, quando a ba-
lança fi cou positiva em US$ 
4,431 bilhões. Os dados foram 
divulgados ontem (3) pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, 
Comércio Exterior e Serviços. 
No primeiro trimestre deste 
ano, a balança acumula superá-
vit de US$ 14,424 bilhões.

A balança comercial tem su-
perávit quando as exportações 
– que são vendas do Brasil para 
parceiros de negócios no exte-
rior – superam as importações 
– que são as compras do país 
também no exterior. Em mar-
ço, as exportações brasileiras 
fi caram em US$ 20,085 bilhões, 
superando os US$ 12,940 
bilhões em importações. As 

Destaque para as vendas de 

minério de ferro.

Declaração do IR
Quase 8 milhões de contribuintes 

acertaram as contas com o Leão em 
32 dias de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
2017. Segundo balanço divulgado 
pela Receita, 7.832.321 declarações 
foram recebidas até as 17h00 de 
ontem (3). O número equivale a 
27,7% do total de 28,3 milhões de 
documentos esperados. A declara-
ção é obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70 no ano passado.

O mercado fi nanceiro espera 
que a Selic fi que em 8,75% 
ao ano, ao fi nal de 2017. Na 
semana passada, a expectati-
va era 9% ao ano, segundo o 
boletim Focus, divulgado todas 
as segundas-feiras pelo Banco 
Central (BC). A Selic está em 
12,25% ao ano. No último dia 
30, o BC indicou que poderá 
acelerar o ritmo de cortes na 
Selic. Em fevereiro, o Copom 
anunciou o quarto corte segui-
do na taxa. Por unanimidade, o 
comitê reduziu a Selic em 0,75 
ponto percentual, de 13% ao 
ano para 12,25% ao ano. Esse 
foi o segundo corte seguido de 
0,75 ponto percentual.

“A consolidação do cenário 
de desinfl ação mais difundida, 
que abrange os componentes da 
infl ação mais sensíveis ao ciclo 
econômico e à política mone-
tária [defi nições da taxa Selic], 
fortalece a possibilidade de uma 
intensifi cação moderada do rit-
mo de fl exibilização da política 
monetária, em relação ao ritmo 
imprimido nas duas últimas reu-
niões do Copom”, disse o BC no 
Relatório de Infl ação.

O crescimento do PIB este ano, 

permanece em 0,47%.

A produção de petróleo 
nos campos nacionais fechou 
o mês de fevereiro em 2,676 
milhões de barris por dia, um 
crescimento de 14,6% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Já a produção de gás 
natural cresceu 9,2% compa-
rativamente à de fevereiro do 
ano passado, atingindo 106,6 
milhões de metros cúbicos por 
dia. Os dados fazem parte do 
Boletim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural di-
vulgado ontem (3) pela ANP. 
A produção total de petróleo 
e gás natural no país atingiu 
em fevereiro aproximadamente 
3,346 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia.

Os campos localizados na 
área do pré-sal responderam 
pela produção total de apro-
ximadamente 1,535 milhão de 
barris de óleo equivalente por 
dia. Deste total, os 74 poços 
produtores da região respon-
deram por aproximadamente 
1,233 milhão de barris de pe-
tróleo por dia, enquanto a pro-
dução de gás natural totalizou 
48 milhões de metros cúbicos. 
Em fevereiro, o país aproveitou 

A Plataforma Cidade de 

Itaguaí foi a de maior 

produção do país.
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Reprodução

Brasília - A Receita Federal 
publicou ontem (3), no Diário 
Oficial da União instrução 
normativa que regulamenta 
a reabertura do Programa de 
Repatriação de ativos mantidos 
ilegalmente por brasileiros no 
exterior, sancionada semana 
passada pelo presidente Michel 
Temer O período de adesão co-
meçou ontem e termina no dia 
31 de julho. Os contribuintes 
poderão ingressar no programa 
preenchendo a Declaração de 
Regularização Cambial e Tribu-
tária (Dercat), já disponível no 
Centro Virtual de Atendimento 
(eCAC) no site da Receita. 

A Dercat apresentada deverá 
conter, entre outras infor-
mações, a identifi cação dos 
recursos, bens ou direitos a 
serem regularizados existentes 
em 30 de junho de 2016 e a 
identifi cação da titularidade 
e origem. 

O período de adesão começou 

ontem e vai até 31 de julho.
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Cresce a venda de 
veículos novos

São Paulo - A venda de veícu-
los novos subiu 5,5% em março, 
ante março do ano passado, 
para 189.143 unidades, infor-
mou a Fenabrave, associação 
que representa as concessio-
nárias. O resultado interrompe 
uma sequência de 26 meses 
em que as vendas só caíram 
na comparação interanual (a 
variação entre um mês e igual 
mês do ano anterior).

Em relação a fevereiro, houve 
alta de 39,4%, avanço impul-
sionado pelo maior número 
de dias úteis em março - cinco 
a mais. No primeiro trimestre, 
no entanto, o mercado ainda 
enfrenta queda, de 1,9%, para 
472.004 unidades, entre auto-
móveis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus. Nos segmentos 
de automóveis e comerciais le-
ves, juntos, os emplacamentos 
somaram 183.850 unidades no 
terceiro mês do ano, expansão 
de 6,1% ante março de 2016 
(AE).

Brasília - O presidente da 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, Edison Lobão (PMDB-MA), 
afi rmou que a proposta alterna-
tiva de punição dos crimes de 
autoridade do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, será 
encaminhada como “sugestão” ao 
colegiado. Segundo ele, caberá 
ao relator do projeto, Roberto 
Requião (PMDB-PR), decidir se 
acata ou não trechos do texto. 
Lobão assegurou que a votação do 
parecer, que tecnicamente estará 
pronto para ser apreciado pelos 
senadores a partir de amanhã (5), 
ocorrerá esta semana.

A principal diferença entre os 
textos é em relação à “tipifi cação 
da hermenêutica”. Segundo 
Janot, um agente público não 
poderá ser punido por divergên-
cias de interpretação de uma lei 
se apresentar motivos para isso. 
O objetivo, defende, é assegurar 
a independência do trabalho do 
agente público. Para Requião, a 
proposta “admite excessos dos 
agentes públicos”. Ele leu o seu 
parecer na CCJ, mas ignorou as 
sugestões do procurador-geral. 
A partir da leitura do relatório, 

Balança comercial teve superávit 
de US$ 7,14 bilhões em março

relação a fevereiro deste ano, 
também segundo o critério da 
média diária.

Do lado das exportações, os 
destaques em março foram as 
vendas de minério de ferro (alta 
de 186,7% na comparação com 
março de 2016), hidrocarbone-
tos (170,9%), óleos combustí-
veis (161,7%), petróleo bruto 
(145,9%), borracha sintética 
(111,9%), semimanufaturados 
de ferro e aço (109,3%), tubos 
fl exíveis de ferro e aço (94,6%), 
veículos de carga (67,1%), 
açúcar refi nado (51,5%), auto-
móveis de passageiros (47%), 
carne suína (33,4%) e soja em 
grão (15,6%).

Nas importações, cresceu 
a compra de combustíveis e 
lubrificantes (14,4%), bens 
intermediários (10,6%) e bens 
de consumo (1%). Por outro 
lado, houve queda na aquisição 
de bens de capital (10,5%) 
(ABr).

exportações cresceram 20,1% 
em relação a março de 2016, 
segundo o critério da média 
diária, que leva em conta o valor 
negociado por dia útil. Ante 
fevereiro deste ano, a alta foi 
de 1,6%. As importações, por 
sua vez, cresceram 7,1% na 
comparação com março do ano 
passado e recuaram 7,2% em 

Receita abre nova 
repatriação até julho

Além disso, o contribuinte 
deverá declarar que não era 
detentor de cargos, empregos ou 
funções públicas de direção ou 
eletiva e de que não possuía côn-
juge ou parente consanguíneo ou 
afi ns até o 2º grau ou por adoção 
nessas condições. Um alta adesão 
de contribuintes à Repatriação 
favorecerá os governos federal, 
estaduais e municipais, com re-
forço na arrecadação. Na primeira 
edição do programa, em 2016, o 
governo federal arrecadou R$ 
46,8 bilhões (AE).

Produção de petróleo 
cresceu 14,6%

96,3% do gás natural produzi-
do, queimando 4 milhões de 
metros cúbicos por dia. 

Os dados indicam que o Cam-
po de Lula, no pré-sal da Bacia 
de Santos, foi o maior produtor 
de petróleo e gás natural, pro-
duzindo, em média, 690,7 mil 
barris por dia de petróleo e 
30,1 milhões de metros cúbicos 
de gás natural. Os 821 campos 
marítimos em atividade produ-
ziram 95% do petróleo e 82% 
do gás natural (ABr).

Mercado espera que taxa 
de juros caia para 8,75%

A estimativa do mercado 
fi nanceiro para infl ação caiu 
pela quarta vez seguida. Desta 
vez, a projeção para o IPCA 
passou de 4,12% para 4,10%. 
A projeção para a infl ação este 
ano está abaixo do centro da 
meta que é 4,5%. A meta tem 
ainda limite inferior de 3% e 
superior de 6%. Para 2018, a 
estimativa não foi alterada – 
segue em 4,5%. A projeção de 
instituições fi nanceiras para o 
crescimento do PIB este ano, 
permanece em 0,47%. Para o 
próximo ano, a estimativa per-
manece em 2,5% (ABr).

Proposta de Janot será 
tratada como ‘sugestão’

a presidência da CCJ concedeu 
prazo de uma semana para vista 
coletiva.

Sobre a iniciativa do PGR de 
levar a proposta ao Congresso, 
Lobão afi rmou que “Janot tem o 
direito e até o dever de se posi-
cionar” sobre o tema. “Acho nor-
mal e até útil que ele faça isso”, 
declarou. Na semana passada, 
o senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) disse que poderia 
incorporar a proposta de Janot 
em um projeto, que também 
teria que passar pela CCJ. Caso 
isso aconteça, Lobão afi rmou 
que vai designar Requião como 
relator novamente  (AE).

Presidente da CCJ,

Edison Lobão.


