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“Verdades há que 
amargam como 
fel e mentiras que 
têm o sabor do 
mel”.
Marquês de Maricá (1773/1848)
Escritor e político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,45% Pontos: 
64.359,79 Máxima de +0,34% 
: 64.872 pontos Mínima de 
-2,01% : 63.351 pontos Volu-
me: 8,02 bilhões Variação em 
2017: 6,86% Variação no mês: 
-0,96% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 20.651,30 Nasdaq: -0,24% 
Pontos: 5.866,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1416 Venda: 
R$ 3,1421 Variação: +0,18% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,22 Venda: R$ 3,32 Variação: 
+0,4% - Dólar Ptax Compra: R$ 
3,1418 Venda: R$ 3,1424 Va-
riação: +0,05% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,1070 Venda: R$ 
3,2900 Variação: +0,3% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,21% 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$ 1.274,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,500 
Variação: +1,19%.

Futuro (maio) Cotação: R$ 3,1545 
Variação: +0,3% - Euro (17h30) 
Compra: US$ 1,0606 Venda: US$ 
1,0606 Variação: +0,08% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,3300 
Venda: R$ 3,3320 Variação: 
+0,33% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,2400 Venda: R$ 3,4970 
Variação: +0,58%.

Futuro: +0,03% Pontos: 64.620 
Máxima (pontos): 64.915 Míni-
ma (pontos): 63.350. Global 40 
Cotação: 913,012 centavos de 
dólar Variação: -0,02%.

A retração do Produto In-
terno Bruto (PIB) por 
dois anos sucessivos 

causou prejuízo de R$ 466 bi-
lhões à economia brasileira. O 
cálculo foi feito pelo ministro 
Augusto Nardes, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
a partir dos dados de 2015 e 
2016, quando o conjunto dos 
bens e riquezas produzidas 
no país encolheram 3,8% e 
3,6%, respectivamente. “A 
desgovernança causou um 
enorme prejuízo para o Brasil, 
que perdeu R$ 466 bilhões 
devido à perda de confi ança e, 
consequentemente, de inves-
timentos na nação”, afi rmou 

     

Brasil perdeu R$ 466 
bilhões com retração 
do PIB em dois anos

o ministro, associando a falta 
de crescimento ao descumpri-
mento da legislação.

“Todos perdemos com essa 
crise, que aconteceu em de-
corrência da falta de cumpri-
mento das leis, especialmente 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, disse Nardes, durante 
cerimônia de abertura do 3º 
Encontro Brasileiro das Cida-
des Históricas, Turísticas e Pa-
trimônio Mundial, organizado 
pela Confederação Nacional de 
Municípios, em Brasília. Para 
o ministro, a recuperação dos 
prejuízos e a retomada do cres-
cimento vai demorar e exigirá 
reformas políticas.

“É difícil prever o futuro, 
mas é claro que teremos 
difi culdades pelos próximos 
cinco, seis anos. Com as 
recentes perdas, voltamos 
a uma situação econômica 
próxima a do fi nal da década 
passada. Recuperar isso será 
um processo muito lento e de-
penderá de algumas reformas 
de que o país precisa e sem as 
quais não teremos como arcar 
com o chamado custo Brasil, 
que é muito alto”, disse, ao 
defender a necessidade de 
órgãos de Estado trabalha-
rem de forma coordenada e o 
TCU aferir as contas públicas. 
Ele criticou ainda a falta de 

“A desgovernança causou um enorme prejuízo para o Brasil”, segundo o ministro

Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União.

planejamento na elaboração 
de políticas e construção de 
obras públicas.

“Gasta-se muito dinheiro de 
forma irregular no país, por 
não termos um planejamento 
adequado”, ressaltou, citando 

a ausência de políticas, ou 
diretrizes especifi cas para os 
municípios, que abrigam patri-
mônios da humanidade. “Não 
há priorização, nem uma coor-
denação. É nisso que queremos 
auxiliar o Iphan: fazer uma au-

ditoria gratuita para quem vai 
tomar decisão. O trabalho do 
TCU visa orientar a quem quer 
que esteja no governo. O TCU 
tem que mostrar aonde estão 
os gargalos da administração 
pública” (ABr).

O governo não pretende 
abrir mão do ponto da reforma 
trabalhista, encaminhada ao 
Congresso, que garante que as 
negociações fi rmadas em acor-
dos coletivos entre trabalhado-
res e empregadores devem ter 
força de lei. Segundo o ministro 
do Trabalho, Ronaldo Noguei-
ra, o objetivo é dar segurança 
jurídica aos contratos e evitar 
futuros processos judiciais.

“Nós pretendemos que aquilo 
que a convenção coletiva delibe-
re nos termos da lei tenha força 
de lei. Para que o bom empre-
gador não fi que com medo de 
contratar, e que o acordo coleti-
vo realizado com a participação 
do sindicato seja respeitado”, 
explicou. Segundo ele, o gover-
no quer preservar ao máximo o 
texto da reforma trabalhista que 
foi encaminhado ao Congresso. 
“Principalmente aquelas colu-
nas fundamentais que motiva-
ram o governo a apresentar a 
reforma, depois de um diálogo 
amplo com movimento sindical 
dos trabalhadores e com insti-
tuições de empregadores, para 
proporcionar a modernização 

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.

Estrangeiros poderão 
comprar 100% de 
aéreas nacionais

O Ministério do Turismo 
anunciou ontem (11), que as 
companhias aéreas nacionais 
poderão abrir 100% seu capital 
ao investimento externo. Atual-
mente, só podem participar em 
até 20% de uma companhia 
brasileira. A nova permissão se 
dará através de uma mudança 
do Código Brasileiro de Aero-
náutica, que deverá ser feita por 
uma medida provisória assinada 
pelo presidente Michel Temer. 
Em comunicado divulgado 
pelo Ministério, “para atender a 
demanda de um país com dimen-
sões continentais e dinamizar o 
setor aéreo, o governo adotará 
medidas que permitirão a aber-
tura do capital de companhias 
aéreas nacionais a entrada de 
empresas 100% estrangeiras no 
Brasil”. “O objetivo é aumentar 
a competitividade, o número de 
voos e de turistas viajando dentro 
do país (ANSA/COM ANSA).

52 milhões ainda 
têm dívidas

O volume de dívidas em atraso 
de pessoas físicas caiu 4,42% em 
março sobre o mesmo perío do de 
2016, na menor variação da série 
histórica da pesquisa iniciada em 
2010 pelo SPC Brasil e Confe-
deração Nacional de Dirigentes 

O relator da reforma da 
Previdência, deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), disse ontem 
(11) que seu parecer sobre a 
proposta não terá idade mínima 
para transição para as novas 
regras da aposentadoria. Na 
proposta original do governo, 
homens com pelo menos 50 
anos e mulheres com pelo 
menos 45 anos teriam um pe-
dágio de 50% sobre o tempo 
que falta para a aposentadoria 
pelas atuais regras para obter 
o benefício após a reforma. O 
relatório vai manter a idade 
mínima de 65 anos e pelo 25 
anos de contribuição para ter 
direito à aposentadoria.

No parecer, Maia vai sugerir 
que todos possam aderir à tran-
sição, independente da idade 
atual. “Não teremos mais limite 
para a pessoa entrar na regra 
de transição, mas continuará 

Relator, deputado Arthur Maia 

(PPS-BA).

São Paulo - O deputado Paulo 
Pereira da Silva (SDD-SP), o 
Paulinho da Força, presidente 
da Força Sindical, disse, em 
nota, que o presidente Michel 
Temer se comprometeu na se-
gunda-feira (10), a excluir o fi m 
do imposto sindical da proposta 
de reforma trabalhista. Segun-
do Paulinho, o compromisso 
do presidente vale tanto para 
as entidades sindicais quanto 
para as patronais, que também 
se benefi ciam do imposto. 

Paulinho e outros dirigen-
tes da central estiveram com 
Temer. No encontro, segundo 
fontes, deixaram claro que a 
extinção do imposto sindical vai 
difi cultar as negociações para 
aprovação no Congresso da 
reforma trabalhista. De acordo 
com pessoas que participaram 
do encontro, Temer disse que 
representantes do empresa-
riado também se posicionaram 
contrariamente à extinção do 
imposto sindical. 

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o presi-
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Ives Gandra 
Filho, defendeu o fi m do im-
posto sindical compulsório da 

Deputado Paulo Pereira da 

Silva, o Paulinho da Força.
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Atividade turística
Em evento no qual lançou o plano 

‘Brasil + Turismo’, o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, detalhou 
as medidas que o governo pretende 
tomar para alavancar o setor. Entre 
as iniciativas está a efetivação dos 
“vistos eletrônicos”, que deverão 
atender inicialmente os turistas dos 
Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e Japão. A expectativa é eliminar 
a necessidade de o turista ter de ir 
aos consulados e embaixadas.

Não haverá idade mínima para 
transição na reforma da Previdência

te da comissão, Carlos Marun 
(PMDB-MS), deixou a reunião 
prevendo aprovação com folga 
do relatório no colegiado. De-
pois, a reforma tem que passar 
pelo plenário da Câmara, onde 
são necessários 308 votos para 
aprovação. “Aprovaremos 
com um número robusto de 
parlamentares. Falavam em 
330 votos. Eu confi o de que 
será um número acima de 350 
votos”, disse.

Segundo o relator, haverá 
diferenciação na idade mínima 
para aposentadoria de homens 
e mulheres no começo da vi-
gência das novas regras, mas 
com uma equalização gradual. 
“Haverá diferenciação no co-
meço. Mas isso vai evoluir com 
o tempo. Começa com uma 
diferença e, com o tempo, vai 
se igualando até fi car 65 anos 
para os dois” (ABr).

havendo um pedágio a ser 
cobrado para que se consiga 
o benefício”, disse o relator 
após reunião com o presiden-
te Michel Temer, ministros e 
deputados da base aliada que 
integram a Comissão Especial 
na Câmara.

Em tom otimista, o presiden-

Paulinho: Temer vai 
manter imposto sindical

forma como é hoje. A questão 
é polêmica e os sindicatos 
acreditam que vão perder força 
na representação dos trabalha-
dores. Criado na década de 40, 
durante o governo de Getúlio 
Vargas, a contribuição sindical 
obrigatória desconta um dia de 
salário de cada trabalhador, 
seja ele sindicalizado ou não, 
para fi nanciar os sindicatos, fe-
derações, confederações e cen-
trais sindicais. No ano passado, 
o montante de recursos chegou 
a R$ 3,5 bilhões (AE).

Senadores, deputados e mi-
nistros manifestaram-se ontem 
(11), sobre os 76 inquéritos 
abertos pelo ministro do STF, 
Edson Fachin, para investigar 
políticos com foro privilegiado 
citados nas delações de ex-
executivos da Odebrecht, no 
âmbito da Operação Lava Jato. 
O Supremo ainda não divulgou 
a lista ofi cial com os nomes 
dos investigados. Porém, mais 
cedo, o jornal O Estado de S. 
Paulo divulgou os nomes que 
seriam da lista. Conforme o 
jornal, nove ministros, 29 sena-
dores e 42 deputados, estariam 
entre os investigados.

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse em nota que 
sempre estará à disposição da 
Justiça para prestar qualquer 
informação. Já o presidente 
do PSDB, senador Aécio Neves 
(MG), afi rmou que considera 
importante o fi m do sigilo sobre 
o conteúdo das delações, pois 
“assim será possível desmas-
carar as mentiras”. O líder 

Políticos se manifestam sobre 
abertura de inquérito por Fachin

(DEM-RN) disse que se coloca 
“à disposição da Justiça para co-
laborar com as investigações”. 
A defesa do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE) afi r-
mou que não foi ofi cialmente 
comunicada e tampouco teve 
acesso à investigação. A senado-
ra Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) disse que as doações feitas 
para suas campanhas “foram 
ofi ciais, declaradas e posterior-
mente aprovadas pela Justiça 
Eleitoral”. 

O ministro Moreira Franco, da 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República, disse que não 
comentará as informações divul-
gadas. Já o ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Pereira, disse que está 
à disposição da Justiça para 
prestar todos os esclarecimentos 
necessários. O ministro da Agri-
cultura, Blairo Maggi, informou 
que também não irá se manifestar 
e que há “zero possibilidade de 
ter envolvimento com qualquer  
irregularidade” (ABr).

do PMDB no Senados, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), disse 
que a abertura dos inquéri-
tos permitirá que ele possa 
“exercer meu direito de defesa 
sem que seja apenas baseado 
em vazamentos seletivos de 
delações”. O senador petista 
Lindbergh Farias (RJ) disse 
confi ar que as investigações 
irão esclarecer os fatos. 

O senador José Agripino Maia 

Ministro do STF, Edson Fachin
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Acordos coletivos devem 
prevalescer na reforma trabalhista

trabalhista”, diz.
No Congresso, a proposta 

recebeu 844 emendas e o texto 
fi nal deve ser apresentado hoje 
(12) pelo relator, deputado 
Rogério Marinho (PSDB-RN). 
“A nossa preocupação é de que 
alguma dessas emendas não 
desconfi gure a proposta original 
encaminhada pelo governo”, 
diz o ministro. Nogueira disse 
também que já há um acordo 
com o relator da proposta para 
que a nova legislação estabeleça 
proteções aos trabalhadores 
terceirizados (ABr).

Lojistas. O maior recuo ocor-
reu no setor de comunicação 
(-18,10%), seguido do comércio 
(-6,11%), serviços de água e luz 
(-1,53%) e bancos (-0,05%). No 
entanto, a grande concentração 
de inadimplência está no seg-
mento onde a retração foi mais 
inexpressiva: os bancos. 

Quase a metade das dívidas 

(48,9%) é de pendências com 
as instituições bancárias. No 
comércio, estão 20,5% dos dé-
bitos não quitados e, na área de 
comunicação, 13,9%. Apesar de 
ter caído o volume de dívidas, o 
total de inadimplentes cresceu no 
primeiro trimestre, somando 59,2 
milhões ante 58,7 milhões em 
igual período de 2016 (ABr).

Safra deve ser 
25,1% maior

A estimativa de março para a 
safra de grãos de 2017 é ainda 
maior que a de 2016, e a produ-
ção total deverá ter expansão 
de 25,1%. Em fevereiro, os 
cálculos apontavam para uma 
produção maior: 2,7% no vo-
lume da produção (a maior da 
história) e 0,6% na área a ser 
colhida. Os dados fazem parte 
do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola de mar-
ço, divulgado ontem (11) pelo 
IBGE no Rio de Janeiro. 

A terceira estimativa para a 
safra nacional de cereais, legu-
minosas e oleaginosas indica 
que a produção total este ano 
será de 230,3 milhões de tone-
ladas, contra as 184 milhões de 
toneladas produzidas na safra 
de 2016. Também houve cres-
cimento de 6,3% na estimativa 
da área a ser colhida, que deve 
atingir 60,7 milhões de hec-
tares, contra 57,1 milhões de 
hectares do ano passado.

O arroz, o milho e a soja con-
tinuam sendo os três principais 
produtos da safra, representan-
do 93,5% do total da produção 
e 87,7% da área a ser colhida. 
Em relação ao ano anterior, 
houve acréscimo de 2,5% na 
área da soja, de 14,8% na área 
do milho e de 3,9% na área de 
arroz. Quanto à produção, hou-
ve acréscimos de 15,9% para a 
soja, 13,9% para o arroz e 45,8% 
para o milho (ABr).


