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“Meus fi lhos terão 
computadores, sim, 
mas antes terão livros. 
Sem livros, sem leitura, 
os nossos fi lhos serão 
incapazes de escrever - 
inclusive a sua própria 
história”. 
Bill Gates (1955)
Magnata norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,85% Pontos: 
65.768,91 Máxima de +0,86% 
: 65.775 pontos Mínima de 
-0,34% : 64.990 pontos Volu-
me: 5,77 bilhões Variação em 
2017: 9,2% Variação no mês: 
1,21% Dow Jones: +0,19% Pon-
tos: 20.689,24 Nasdaq: +0,07% 
Pontos: 5.898,61 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0958 Venda: R$ 3,0963 
Variação: -0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,17 Venda: R$ 3,27 
Variação: -0,61% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1225 Venda: R$ 
3,1231 Variação: +0,21% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0570 
Venda: R$ 3,2370 Variação: 
-0,4% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,51% 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$ 1.258,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,35% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,800 
Variação: +0,73%.

Cotação: R$ 3,1140 Variação: 
-0,64% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3010 Venda: R$ 
3,3030 Variação: -0,66% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2200 Ven-
da: R$ 3,4530 Variação: -0,49%.

Futuro: +0,53% Pontos: 65.905 
Máxima (pontos): 65.950 Míni-
ma (pontos): 65.125. Global 40 
Cotação: 920,019 centavos de 
dólar Variação: +1%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (4) que 

as medidas que vem sendo to-
madas pelo governo dão mais 
previsibilidade à economia 
brasileira e permitirão um re-
torno dos investimentos, que 
caíram cerca de 30% nos anos 
de 2015 e 2016. Nesse biênio, 
o PIB encolheu cerca de 8%. 
Para Meirelles, a economia 
brasileira já deve registrar 
crescimento no primeiro tri-
mestre de 2017, encerrado em 
março, em relação aos últimos 
três meses de 2016.

“Prevemos um aumento de 
30% nos investimentos nos 
próximos trimestres, recupe-
rando a queda que houve. E 
isso já está ocorrendo”, disse 
o ministro em apresentação a 

     

Medidas tomadas pelo 
Governo permitirão  
retorno dos investimentos

empresários estrangeiros e re-
presentantes do setor de defesa 
de 170 países que participam da 
feira LAAD Defesa e Segurança, 
no Rio de Janeiro. “O país co-
meça claramente a crescer, e a 
nossa previsão é ter um índice 
positivo já no primeiro trimestre 
de 2017”, acrescentou.

Meirelles listou algumas 
ações propostas pelo gover-
no para equilibrar as contas 
públicas, como a reforma da 
Previdência e o teto dos gastos 
públicos. A previsão de safra 
recorde no primeiro trimestre 
e a injeção de R$ 40 bilhões 
das contas inativas do FGTS 
na economia foram destacados 
pelo ministro, que acredita que 
o país entrará em um período 
de crescimento baseado no 
investimento. Ele também co-

mentou o contingenciamento 
anunciado para cumprir a meta 
de défi cit primário previsto no 
Orçamento de 2017. O corte 
pode se tornar menor conforme 
sejam contabilizadas receitas 
que hoje ainda não podem ser 
incluídas no Orçamento, como 
os R$ 8 bilhões que o governo 
espera arrecadar no próximo 
leilão do pré-sal. 

“Devido a uma questão de 
normas do Tribunal de Contas 
da União, são receitas que ainda 
não podem ser contabilizadas, 
porque não ocorreram e não 
há documentação, licitações 
feitas ou decisões judiciais já 
liberando os recursos”, disse 
o ministro a jornalistas na 
saída do evento. “Existe, por 
exemplo, uma disponibilida-
de de precatórios que foram 

Meireles: “Prevemos um aumento de 30% nos investimentos nos próximos trimestres,

recuperando a queda que houve”.

depositados pela União nos 
bancos e que os benefi ciários 
não retiraram de acordo com 
as normas da Justiça. Com 
isso, existe uma disponibili-
dade grande de recursos que 
serão devolvidos aos cofres da 
União, vários bilhões de reais”, 

acrescentou. 
Em sua participação no even-

to, Meirelles disse que já há al-
guns indicadores de retomada 
da economia, como o aumento 
da produção de veículos auto-
motores, a expansão da produ-
ção de embalagens e a melhora 

dos índices de confiança 
dos empresários. “Estamos 
construindo uma trajetória de 
crescimento sólida, ancorada 
nos ganhos de investimentos 
e de produtividade. Será um 
crescimento com sustentabi-
lidade” (ABr).

Bandeira vermelha
O diretor-geral da Aneel, Romeu 

Rufi no, disse ontem (4) que as 
contas de luz continuarão com a ban-
deira vermelha patamar 1 acionada 
até o fi m do período seco, que vai 
até novembro. Por causa da falta de 
chuvas, ela foi acionada e começou a 
valer no início de abril e implica uma 
cobrança extra de R$ 3 para cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consumidos. 
Ela é usada quando é preciso acionar 
usinas termelétricas mais caras, por 
causa da falta de chuvas.

Gestão integrada 
ajuda na recuperação 
da Eletrobras

Rio - O presidente da Eletro-
bras, Wilson Ferreira Júnior, res-
saltou ontem (4), em discurso 
de comemoração dos 60 anos 
de Furnas, a transformação no 
modelo de gestão que será con-
cluída até 2018, quando todas 
as empresas do grupo atuarão 
de forma integrada e conectada 
a um centro de serviço. Essa 
transformação de gestão ajuda-
rá a empresa em seu processo 
de recuperação. “Empresas da 
Eletrobras são a maior corpo-
ração de energia na América 
Latina e não tenho dúvida que 
também seremos a melhor”, 
afi rmou Ferreira Júnior.

Também presente ao evento, 
o ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, afi rmou 
que a “missão é resgatar o pio-
neirismo do sistema Eletrobras”. 
“Precisamos fazer algumas cor-
reções. Não dá para ver uma 
empresa como essa amargar 
bilhões de prejuízo”, disse o 
ministro, complementando que, 
apesar das ações da empresa 
terem se valorizado nos últimos 
meses, ainda “tem muito para 
ser valorizado” (AE).

Depois de anos de cresci-
mento, os investimentos das 
estatais federais caíram em 
2016 e atingiram o menor valor 
em oito anos. Segundo núme-
ros divulgados ontem (4) pelo 
Ministério do Planejamento, os 
investimentos dessas empresas 
somaram R$ 56,5 bilhões no 
ano passado, o montante mais 
baixo desde 2008 (R$ 53,5 
bilhões). Em relação a 2015, 
quando as estatais controladas 
pela União tinham investido R$ 
80,2 bilhões, a queda chegou 
a 29,6%. 

De acordo com o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
a redução dos investimentos 
faz parte de um esforço para 
diminuir o endividamento das 
empresas e deixá-las mais 
rentáveis. “As empresas estão 
fazendo também um enxu-
gamento operacional. Estão 
deixando de fazer negócios que 
não são os negócios principais. 
Reduziram investimento, endi-
vidamento e estão aumentando 
a rentabilidade. As coisas estão 
indo de maneira organizada”, 
afi rmou o ministro.

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

O ministro do STF, Edson 
Fachin, homologou ontem (4) 
acordo de delação premiada 
do publicitário João Santana 
e sua mulher, Mônica Moura. 
Responsáveis pelo marketing 
da campanha da ex-presidente 
Dilma Rousseff nas eleições de 
2010 e 2014, o casal assinou a 
delação com a Procuradoria-
Geral da República (PGR).

Santana e Mônica Moura fo-
ram presos na 23ª fase da Ope-
ração Lava Jato, em fevereiro do 
ano passado, por determinação 
do juiz federal Sérgio Moro, 
mas foram soltos após pagarem 
fi ança de R$ 31,4 milhões e 
fi carem proibidos de atuar em 
campanhas eleitorais até uma 
nova decisão sobre o caso.

A assinatura do acordo tra-
mitou em segredo de Justiça, 
mas foi divulgada na manhã de 

ontem (4) pelo vice-procurador 
eleitoral, Nicolao Dino, durante 
o início do julgamento da chapa 
Dilma-Temer no TSE. A infor-
mação foi dada para justifi car 
a inclusão de depoimentos do 
casal de publicitários no pro-
cesso em que o PSDB pede a 
cassação da chapa.

Durante as investigações, 
em depoimento perante o juiz 
Sérgio Moro, Mônica Moura, 
que era responsável pela 
parte fi nanceira da empresa, 
informou que recebeu US$ 
4,5 milhões em uma conta 
off shore na Suíça. O repasse 
era referente a uma dívida 
por serviços prestados ao PT 
durante a campanha de Dilma 
Rousseff à Presidência, em 
2010. A empresa do casal fez o 
trabalho de marketing político 
da campanha (ABr).

A redução da taxa básica de 
juros, a Selic, contribuirá para 
a retomada do crescimento 
econômico do Brasil, afi rmou 
ontem (4) o presidente do 
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, em audiência pública 
no Senado. “Do lado do BC, 
continuaremos a trabalhar 
com persistência e serenida-
de. Estamos certos de que, 
em complementação a outros 
esforços do governo, a fl exibi-
lização da política monetária 
contribuirá para a retomada 
do crescimento. Quanto mais 
perseverarmos nas reformas 
e ajustes, mais rápida será a 
recuperação econômica, com 
geração de emprego e renda 
para os brasileiros”, disse.

Goldfajn afirmou que era 
importante fazer com que 
as projeções para a infl ação 
fi cassem na meta para então 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

O presidente Michel Te-
mer sancionou ontem (4) o 
projeto que cria um sistema 
de garantias para crianças e 
adolescentes que sejam teste-
munhas ou vítimas de violência. 
Temer participou, pela manhã, 
da abertura do 9º Global Child 
Forum on South America, com 
a presença do casal real da Su-
écia, Carlos Gustavo e Sílvia. O 
evento foi realizado na sede da 
Fiesp, na capital paulista.

“Em cada sociedade, as crian-
ças devem ocupar um lugar 
especialíssimo, elas represen-
tam o futuro e a esperança. Ao 
mesmo tempo, são vulneráveis 
e precisam de proteção”, disse 
Temer.

O texto do projeto, de au-
toria da deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) e mais 10 
parlamentares, cria o depoi-
mento especial que assegura à 
criança e ao adolescente vítima 
de violência o direito de ser 
ouvido em local apropriado e 
acolhedor, com infraestrutura 
e espaços físicos que garantam 
sua privacidade .

Temer entre o rei da Suécia, Carlos Gustavo, e o governador 

paulista, Geraldo Alckmin, fala após sancionar a lei que 

aumenta proteção às crianças vítimas de violência.
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Caixa libera uso do 
FGTS como garantia 
para empréstimo

A Caixa Econômica Federal 
divulgou ontem (4) as regras 
para uso do FGTS como garantia 
para empréstimos consignados, 
com parcelas descontadas dire-
tamente na folha de pagamento 
dos trabalhadores. A nova 
modalidade de crédito terá 48 
meses de prazo para pagamento 
e taxas de até 3,5% ao mês.

De acordo com a Caixa, os 
valores emprestados pelos ban-
cos dependerão do quanto os 
trabalhadores têm depositado 
na conta vinculada do FGTS. 
Pelas regras, eles podem dar 
como garantia até 10% do saldo 
da conta e a totalidade da multa 
de 40% em caso de demissão 
sem justa causa, valores que po-
dem ser retidos pelo banco no 
momento em que o trabalhador 
perde o vínculo com a empresa 
em que estava quando fez o 
empréstimo consignado.

Os saques do FGTS de con-
tas inativas recomeçam na 
próxima segunda-feira (10). 
A expectativa da Caixa é que 
7,8 milhões de trabalhadores 
nascidos em março, abril e maio 
saquem em torno de R$ 11 bil-
hões. As retiradas poderão ser 
efetuadas até o dia 31 de julho 
e apenas o trabalhador que 
pediu demissão ou foi demitido 
por justa causa até o dia 31 de 
dezembro de 2015 (ABr).

Queda da Selic contribuirá para o 
crescimento da economia, diz Goldfajn

A meta de infl ação é de 4,5%, 
com limite inferior de 3% e su-
perior de 6%. Na audiência, ele 
lembrou que a expectativa do 
mercado para a infl ação ao fi nal 
deste ano está em 4,1%. Para 
2018, a projeção é de 4,5%.

“Com expectativas ancora-
das, o BC iniciou um processo 
de fl exibilização monetária sus-
tentável. E há expectativa, por 
parte dos analistas de mercado, 
de fl exibilização adicional no 
futuro”, acrescentou. Atual-
mente, a Selic está em 12,25% 
ao ano. Goldfajn disse ainda que 
a economia deve se recuperar 
este ano, com expectativa de 
crescimento maior em 2018. 
“Estamos em momento de es-
tabilização com sinais de que o 
pior pode ter fi cado para trás. 
O crescimento em 2018 deve 
ser maior do que de 2017”, 
disse (ABr).

iniciar o corte dos juros. “Essa 
evidência também corrobora 
a necessidade de a política 
monetária primeiro ancorar 
as expectativas de inflação 
para depois iniciar o processo 
de fl exibilização monetária. E 
não tentar o contrário, com re-
sultados duvidosos”, destacou. 

Temer sanciona lei de proteção às 
crianças vítimas de violência

Esses jovens também não 
terão contato, nem mesmo 
visual, com o acusado. 

O objetivo do Global Child 
Forum é atrelar os direitos 
das crianças aos princípios 
corporativos. Em seu discur-
so, o rei Carlos Gustavo disse 
estar satisfeito com o governo 
brasileiro, que colocou os 
direitos das crianças no alto 

de sua pauta. Segundo o rei, 
o evento levantará refl exões 
entre os representantes das 
empresas que atuam no Brasil. 
“Ao realizar negócios, como 
garantir que os direitos das 
crianças sejam respeitados e o 
que as empresas podem fazer 
para integrar esses direitos 
ao cerne das suas operações”, 
disse (ABr).

Ministro homologa delação 
de João e Mônica Moura

Investimento das estatais cai e 
fecha 2016 em R$ 56,5 bilhões

De acordo com Oliveira, a 
redução de gastos nas estatais 
foi necessária para conter o 
endividamento, que passou de 
R$ 397 bilhões em 2014 para R$ 
544 bilhões em 2015, alta de 37%. 
Em setembro do ano passado, 
número mais recente disponível, 
o endividamento havia recuado 
17,6%, para R$ 448 bilhões.

Em relação aos empregos, o 
ministro do Planejamento infor-
mou que o número total de tra-
balhadores nas estatais federais 
caiu de 552 mil, em 2015, para 
530 mil no ano passado, menor 
nível desde 2011 (ABr).


