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“A oposição será 
sempre popular; é 
o prato servido à 
multidão que não 
logra participar no 
banquete”.
Joaquim Nabuco (1849/1910)
Diplomata brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,09% Pontos: 
64.649,81 Máxima de +0,52% 
: 64.928 pontos Mínima de 
-0,74% : 64.115 pontos Volume: 
7,1 bilhões Variação em 2017: 
7,34% Variação no mês: -0,51% 
Dow Jones: +0,01% Pontos: 
20.658,02 Nasdaq: +0,05% 
Pontos: 5.880,93 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1361 Venda: R$ 3,1366 
Variação: -0,33% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1403 Venda: R$ 
3,1409 Variação: +0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2800 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,27% ao 
ano. - Capital de giro, 13,09% ao ano. 
- Hot money, 1,77% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,27% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,000 
Variação: -1,18%.

Cotação: R$ 3,1495 Variação: 
-0,41% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,0593 Venda: US$ 1,0594 
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3190 Venda: R$ 
3,3210 Variação: -0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2500 Ven-
da: R$ 3,4770 Variação: -0,66%.

Futuro: -0,02% Pontos: 64.680 
Máxima (pontos): 65.055 Míni-
ma (pontos): 64.085. Global 40 
Cotação: 913,216 centavos de 
dólar Variação: -0,28%.

A Reforma da Previdên-
cia não vai prejudicar o 
trabalhador de menor 

renda, declarou ontem (10), 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, durante o 
seminário “Previdência Social 
no Brasil: Aonde Queremos 
Chegar?” no Rio. Segundo ele, 
os mais atingidos são os que 
possuem carteira assinada e 
os que tiveram condições de 
contribuir por mais tempo. 
Boa parte dos trabalhadores 
de renda mais baixa ‘entra e 
sai do mercado de trabalho 
com mais frequência’, por-
tanto tem mais difi culdade de 
cumprir com o tempo mínimo 

     

Reforma não vai prejudicar 
o trabalhador de menor 
renda, diz Meirelles

de contribuição.
“Ele já tende a se aposentar 

por idade. Quem na realidade se 
aposenta mais cedo no Brasil é 
aquele que tem a possibilidade 
de estar com carteira assinada 
e estar contribuindo durante 
todo o seu período de trabalho”, 
afi rmou o ministro, ao dizer que 
as regras atuais incentivam os 
trabalhadores a sair do merca-
do de trabalho. Que a idade mé-
dia de aposentadoria no Brasil 
é de 59,4 anos, enquanto que 
no México, que teria condições 
econômicas semelhantes, essa 
idade é de 72 anos. 

Segundo o ministro, a Previ-
dência é “impagável no longo 

e médio prazos” e também 
“insustentável para o funcio-
namento do País”. Sem mudan-
ças, os gastos previdenciários 
passarão de 8,1% do PIB em 
2016 para 17,2% em 2060. Ele 
lembrou a grave situação fi scal 
de Estados, como o Rio de Ja-
neiro, que enfrenta difi culdade 
de pagar a folha. “Existe um 
argumento falacioso de que 
todas as receitas vinculadas 
à seguridade social são autos-
sufi cientes. É falacioso porque 
leva em conta apenas algumas 
despesas. O que interessa 
não é a publicidade. São os 
fatos”, afi rmou o ministro da 
Fazenda.

De acordo com o ministro, a Previdência é “impagável no longo e médio prazos” e também 

“insustentável para o funcionamento do País”.

Segundo ele, a ideia de que 
não há déficit na previdência 
está sendo propagada por 
pessoas que acreditam nessa 
teoria, mas o fato é que existe 
um déficit enorme. Se nada 
for feito, os gastos com be-

nefícios previdenciários não 
caberão no teto dos gastos 
aprovado pelo governo, que 
limita o crescimento da des-
pesa à inflação acumulada 
no ano anterior. Meirelles 
ressaltou que todos os go-

vernos a partir da retomada 
da democracia elevaram o 
gasto primário do governo 
central, que em 1991 repre-
sentava 10,8% do PIB e, em 
2016, 19,7%, sendo 5,6% de 
benefícios (AE). 

Os acessos em 4G 
O número de acessos em banda 

larga 4G cresceu 120% entre feverei-
ro de 2016 e fevereiro de 2017, com 
37 milhões de novas conexões no 
período. Segundo dados divulgados 
pela Telebrasil, o País tem 67 milhões 
de acessos em 4G. O número de mu-
nicípios com cobertura 4G  cresceu 
254% em relação a fevereiro do ano 
passado. Segundo a Telebrasil, as 
redes de quarta geração estão ins-
taladas em 1.691 municípios.

A agência de classifi cação 
de risco Moody’s elevou ontem 
(10) a nota de crédito da Pe-
trobras de B2 para B1 e mudou 
a perspectiva para positiva, 
indicando que a nota pode subir 
de novo a qualquer momento. 
Apesar da revisão para cima, a 
estatal está quatro níveis abai-
xo do grau de investimento.

O grau de investimento re-
presenta a garantia de que um 
país ou uma empresa não corre 
risco de dar calote. Em feverei-
ro de 2015, após as revelações 
dos esquemas de corrupção 
pela Operação Lava Jato, a 
Petrobras perdeu o selo de 
boa pagadora na Moody´s. Em 
fevereiro de 2016, a petroleira 
foi novamente rebaixada para o 
nível mais baixo do grau espe-
culativo. A agência, no entanto, 
elevou a nota da estatal em um 
nível, para B2, em outubro do 
ano passado.

A decisão ocorre menos de 
um mês depois de a Moody’s 
melhorar a perspectiva para a 
nota da dívida pública brasilei-
ra. A agência manteve o Brasil 
dois níveis abaixo do grau de 
investimento, mas melhorou 

São Paulo - O total de decla-
rações do IRPF recebido pela 
Receita Federal no Estado de 
São Paulo não atingiu ainda 
nem à metade do esperado, 
faltando menos de um mês para 
o término do prazo fi xado.  Até o 
último balanço, foram entregues 
2,6 milhões de declarações na 
capital e no interior paulista, 
quando o esperado girava em 
torno de 9 milhões.

Para quem tem que correr 
atrás de documentos e serviços 
para a prestação de contas, 
resta pouco tempo porque o nú-
mero de dias úteis foi encurtado 
pelos dois feriados neste mês, 
o da Páscoa, nesta semana, e o 
de Tiradentes, dia 21. A Receita 
explica que os números estão 
dentro da normalidade e para o 
município de SP estão cerca de 
10% superiores aos verifi cados 
na mesma data no ano passado. 
Mas, mesmo assim, há uma 
concentração bastante signifi -
cativa na entrega nas últimas 
duas semanas do prazo.

O órgão informa ainda que 
não há nenhuma previsão de 
prorrogação do prazo de en-
trega. Desde 1996 não ocorre 

Mercado dá reforma 
como certa

São Paulo - Em reunião 
com empresários do setor de 
comércio e serviços, o minis-
tro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), 
Marcos Pereira, afi rmou ontem 
(10), que o mercado fi nanceiro 
“já está dando como certa” 
a aprovação da reforma da 
Previdência, mas que não será 
fácil para o governo conseguir 
os votos sufi cientes. Ele citou 
a sua condição de presidente 
licenciado de um partido, o 
PRB, para falar da pressão que 
a sociedade tem feito sobre os 
deputados contra a emenda 
constitucional.

Preocupado, Pereira pediu 
aos empresários que ajudem 
o governo na aprovação da re-
forma, publicando artigos nos 
jornais e mensagens no rádio 
para defender a proposta e 
rebater supostas mentiras. “O 
debate não é simples. Se não 
nos unirmos para reformar o 
Brasil, o Brasil continuará sen-
do pouco competitivo” (AE).

Rio - A reforma da Previdên-
cia tende a benefi ciar mais as 
gestões futuras do que a própria 
gestão atual, do presidente 
Michel Temer, defendeu ontem 
(10), Marcelo Caetano, secre-
tário da Previdência Social do 
Ministério da Fazenda, durante 
o seminário “Previdência Social 
no Brasil: Aonde queremos che-
gar?”, no Rio de Janeiro. “Quem 
propõe uma reforma da Previ-
dência está muito mais preocu-
pado com as gestões futuras do 
que com o presente”, declarou 
Caetano, frisando que a reforma 
é essencial e fundamental. 

Segundo ele, a proposta 
do governo não tem como 
objetivo acabar com o défi cit 
da Previdência, mas sim fazer 
com que o gasto com os bene-
fícios como proporção do PIB 
fi que relativamente estável. “A 
gente sabe que não é possível 
uma reforma para acabar com 
o défi cit, mas que tenha uma 

Antonio Cruz/ABr
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Prefeito de São Paulo,

João Doria.

Porto Alegre - Embora ne-
gue a intenção de disputar as 
eleições presidenciais de 2018, 
o prefeito de São Paulo, João 
Doria, fez, na tarde de ontem 
(10), um discurso exaltado em 
Porto Alegre com duras críticas 
ao ex-presidente Lula. A uma 
plateia de empresários e estu-
dantes, na palestra inaugural 
do 30° Fórum da Liberdade, o 
tucano afi rmou que fará o pos-
sível para evitar que o petista 
volte à Presidência.

“Vou usar toda a minha força 
como cidadão, como prefeito 
da cidade de São Paulo, sendo 
correto e honesto, para dizer: 
Lula, você não é o salvador de 
nada, você quase destruiu o 
Brasil. Você não vai destruir 
outra vez o sonho do Brasil”, 
afi rmou. Em clima de comício 
e ovacionado pela plateia, o 
tucano afi rmou que os “descala-
bros” dos últimos 13 anos de PT 
foram a motivação para que ele 
se candidatasse à Prefeitura e 
continuam sendo seu principal 
incentivo. 

“Temos que colocar a nossa 
força, nossa capacidade, nosso 
esforço coletivo para diminuir 
as distâncias sociais, porque 
daqui a dois anos este mesmo 
cidadão que quase destruiu 
o Brasil vai querer voltar. 
Não!”, gritou o prefeito. Doria 
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Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.

Washington - A presidente 
do STF, Cármen Lúcia, defen-
deu na manhã de ontem (10), 
a apuração de vazamentos 
de informações sigilosas de 
ações judiciais para que elas 
não acabem benefi ciando os 
réus que eventualmente sejam 
responsáveis pela divulgação 
dos dados. “Não se pode tentar, 
com isso, criar nulidades que 
vão benefi ciar aquele que deu 
causa à essa situação”, declarou 
em palestra no Wilson Center, 
em Washington.

Cármen Lúcia observou que 
não são apenas servidores 
do Estado que têm acesso a 
declarações ou documentos 
sigilosos, mas também as partes 
e eventualmente seus familia-
res. “É preciso realmente que 
se apure, para que depois não 
se diga que foi nos órgãos do 
Estado, porque às vezes são 
pessoas de fora”. Alguns dos 
réus da operação Lava Jato 
argumentam que os processos 
que os envolvem devem ser 
anulados por ter havido vaza-
mento de documentos ou de 
delações premiadas antes de 
sua homologação. 

No fi nal do ano passado, o 
ministro Gilmar Mendes não 
descartou a possibilidade de 
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Mudança na Previdência não acaba 
com défi cit, mas busca nova trajetória
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as pulação idosa. Além disso, a 
despesa previdenciária no País 
já é elevada, aliada a um défi cit 
também acentuado.

Na sua avaliação, é necessá-
rio fazer ajustes. Ele defendeu 
a idade mínima de 65 anos 
tanto para homens quanto 
para mulheres. Lembrou que, 
atualmente, trabalhadores do 
sexo masculino que residem em 
região urbana já têm que espe-
rar os 65 anos caso queiram se 
aposentar por idade. 

O secretário ressaltou a 
importância das regras de 
transição, mas lembrou que a 
exigência de uma idade mínima 
é comum em outros países. 
“Quando a gente olha para a 
experiência internacional, a 
gente vê que esse número de 
65 anos se contempla. A exis-
tência de uma idade mínima 
para aposentadoria é prática 
internacional extremamente 
recorrente”, defendeu (AE).

trajetória como proporção do 
PIB mais controlada”, explicou 
o secretário.

Caetano lembrou que a po-
pulação brasileira envelhece 
rapidamente, puxada pela 
queda na taxa de fecundidade 
e maior longevidade da po-

Marcelo Caetano, secretário 

da Previdência Social do 

Ministério da Fazenda.

Declarações do IR em SP não 
chegaram nem à metade

mais prorrogações no prazo de 
entrega da declaração do IR, 
fi xada para o último dia útil 
do mês de abril de cada ano. 
O professor Alexandre Cabral, 
da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), explica que 
quem não está precisando do 
dinheiro com urgência deve 
deixar para fazer a declaração 
no fi nal do prazo para receber 
a restituição mais para frente, 
com o valor corrigido pela Selic 
- atualmente em 12,25%.

Cláudio Damasceno, presi-
dente do Sindifi sco Nacional, 
alerta para o prazo. Quem 
entrega na última hora prova-
velmente recebe a restituição 
apenas nos últimos lotes, já que 
a Receita analisa as declarações 
por ordem de chegada (AE).
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Doria ‘fará o possível’ para 
impedir que Lula volte

também criticou os fi lhos do 
ex-presidente Lula, insinuando 
que eles fi caram “milionários 
da noite para o dia” graças à 
corrupção. “Os meus fi lhos, 
ao contrário dos fi lhos daquele 
cidadão, vão aprender que é 
com trabalho que se conquista, 
não é com roubo, não é com 
usurpação, não é com presente 
de empreiteira”.

Ao fi m da palestra, em en-
trevista a jornalistas, o prefeito 
ainda que fez uma provocação 
ao petista, indicando que irá 
visitá-lo na cadeia: “Eu ainda 
desejo levar um dia chocolates 
para o ex-presidente Lula em 
Curitiba”. Questionado, porém, 
se seria candidato a presidente 
em 2018, o tucano voltou a ne-
gar a possibilidade (AE).

Vazamento de sigilos não 
pode ‘criar nulidades’

que delações vazadas venham a 
ser anuladas. A ministra estabe-
leceu relação entre corrupção e 
a negociação de tempo de TV de 
legendas de aluguel, dizendo-se 
favorável a uma legislação que 
estabeleça critérios mais rigo-
rosos para a representatividade 
dos partidos e seu acesso ao 
Fundo Partidário e espaço de 
propaganda gratuita.

“O brasileiro fi ca felizmente 
cada vez mais intolerante com 
qualquer forma de corrupção, 
e essa é uma delas, a de ofere-
cer o tempo de televisão e os 
seus espaços como forma de 
mercancia”, afi rmou. “Não se 
faz negócio com o bem público” 
(AE).

Moody’s eleva nota da Petrobras e 
muda perspectiva para positiva

de negativa para estável a 
perspectiva negativa para a 
nota do país, o que signifi ca 
que a classifi cação da dívida 
pública brasileira não corre 
mais o risco de ser rebaixada 
a qualquer momento.

Em fevereiro, outra agência 
de classifi cação de risco, a Stan-
dard & Poor’s, elevou o rating da 
Petrobras, de B+ para BB-. Com 
a mudança, a estatal passou de 
quatro para três níveis abaixo 
do grau de investimento. Na 
ocasião, a agência citou a me-
lhoria da gestão e o aumento da 
liquidez (dinheiro disponível) 
da petroleira (ABr).


