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“Nada há de mais 
ruidoso, e que 
mais vivamente se 
saracoteie como 
um brilho de 
lantejoulas, do que 
a política”.
Eça de Queirós (1845/1900)
Escritor português

BOLSAS
O Ibovespa: +2,4% Pontos: 
64.334,92 Máxima de +2,54% : 
64.424 pontos Mínima estável: 
62.828 pontos Volume: 10,13 
bilhões Variação em 2017: 6,82% 
Variação no mês: -1% Dow Jones: 
+0,9% Pontos: 20.636,92 Nas-
daq: +0,89% Pontos: 5.856,79 
Ibovespa Futuro: +2,53% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1050 Venda: R$ 3,1060 
Variação: -1,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,17 Venda: R$ 3,27 
Variação: -1,41% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1030 Venda: R$ 
3,1036 Variação: -0,75% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0670 
Venda: R$ 3,2400 Variação: 
-1,43% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,13% ao 
ano. - Capital de giro, 14,09% ao ano. 
- Hot money, 1,53% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.291,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: 0,26% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 128,400 Variação: 
-0,47%.

Cotação: R$ 3,1150 Variação: 
-1,25% - Euro Compra: US$ 
1,0645 (às 17h30) Venda: US$ 
1,0645 (às 17h30) Variação: 
+0,31% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3040 Venda: R$ 3,3060 
Variação: -1,02% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2370 Venda: R$ 
3,4530 Variação: -1,15%.

65.395 Máxima (pontos): 65.440 
Mínima (pontos): 63.950. Global 
40 Cotação: 918,834 centavos 
de dólar Variação: +0,5%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (17) que 

a reforma da Previdência é 
necessidade fi nanceira e fi scal 
e que o relatório da proposta 
deve ser apresentado hoje 
(18), pelo deputado Arthur 
de Oliveira Maia (PPS-BA), 
relator do texto na comissão 
especial da Câmara. No último 
domingo (16), parlamentares 
e ministros se reuniram com o 
presidente Michel Temer para 
discutir detalhes da reforma 
proposta pelo Executivo.

Meirelles disse que as 
mudanças feitas pelo relator 
estão dentro da margem de 
negociação prevista pelo 

     

Meirelles: reforma da 
Previdência é necessidade 
fi nanceira e fi scal

governo e que as lideranças 
da base aliada estão compro-
metidas com a aprovação da 
reforma. “Quero dizer que as 
lideranças todas estão com-
prometidas a aprovar o mais 
rápido possível”, disse, após 
participar de seminário sobre 
a Previdência, promovido pelo 
jornal Valor Econômico.

Segundo ele, ainda falta 
fechar no texto questões de 
metodologia e detalhes como o 
do modelo do regime de tran-
sição para as aposentadorias e 
questões referentes a acúmulo 
de aposentadoria e pensão por 
morte. “Existe aí uma série de 
coisas que ainda não estão de-
fi nidas. Até amanhã, o relatório 

estará pronto e em condições 
de ser divulgado”, afi rmou. E 
completou, “estamos fazendo 
os cálculos para ter a segurança 
de que os números estão dentro 
daqueles números que assegu-
ram o sucesso da reforma”.

Meirelles disse que a medida 
irá contribuir para a retomada 
do crescimento do país. “A 
reforma não é uma questão de 
preferência ou de opinião, é 
uma questão de necessidade 
matemática, fi nanceira, fi scal. 
Se o país não fi zer uma reforma 
no devido tempo, em primeiro 
lugar as taxas de juros, ao invés 
de cair, vão voltar a subir forte-
mente, vão faltar recursos para 
o fi nanciamento do consumo, 

Para Meirelles, “a reforma não é uma questão de preferência ou de opinião, é uma questão de 

necessidade matemática, fi nanceira e fi scal”.

do investimento, o desemprego 
voltará a crescer e, ao mesmo 
tempo, teremos a infl ação de 
volta”, disse.

Durante a apresentação no 
seminário, o ministro Meirelles 

disse que circulam informações 
inverídicas sobre a reforma, 
como a de que, caso fosse feita 
a cobrança dos grandes deve-
dores, seria possível pagar o 
défi cit da Previdência. Segundo 

ele, mais de 50% da chamada 
dívida ativa com a previdência 
pública é de companhias fa-
lidas e as demais dívidas são 
cobradas seguindo os ritos 
judiciais (ABr).

Começou ontem (17) a mo-
bilização nacional de vacinação 
contra a gripe. A campanha 
deste ano inclui, pela primeira 
vez, os profi ssionais de educa-
ção no grupo prioritário. Cerca 
de 2,3 milhões de professores 
de escolas das redes pública e 
privada devem ser imunizados 
nos postos de saúde de todo o 
país. Nos dias 2 e 3 de maio, 
os docentes serão vacinados 
nas escolas. 

Idosos, trabalhadores do 
setor de saúde, crianças de 6 
meses até 5 anos, gestantes, 
mulheres no pós-parto, indíge-

nas, população privada de liber-
dade, inclusive os adolescentes 
em cumprimento de medida 
socioeducativa, e pessoas com 
doenças crônicas continuam 
como público-alvo da vacina-
ção. A vacina permite a prote-
ção contra os vírus A(H1N1), 
H3N2 e infl uenza B. 

Cerca de 60 milhões de doses 
serão distribuídas aos postos 
da rede pública de saúde. O 
Ministério da Saúde espera 
que pelo menos 54 milhões de 
pessoas sejam imunizadas até 
o dia 26 de maio, prazo fi nal da 
campanha (ABr).

Idosos são vacinados contra a gripe.

Oito dos 76 inquéritos autori-
zados pelo STF para investigar 
políticos citados nas delações de 
ex-executivos da Odebrecht, es-
tão relacionados ao pagamento 
de propina em obras das usinas 
Hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau, construídas no Rio Madei-
ra, em Rondônia. Serão investi-
gados: senadores Romero Jucá, 
Edison Lobão, Valdir Raupp, 
Ivo Cassol e Aécio Neves. Além 
dos deputados federais Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), João Carlos 
Bacelar (PR-BA) e Paulinho da 
Força (SD-SP).

Conforme as delações, a Ode-
brecht pagou mais de R$ 80 mi-
lhões em propina para ser favore-
cida nos projetos das usinas. Em 
um dos casos, o ex-presidente 
da Odebrecht Infraestrutura, 
Henrique Valladares, relatou 
que a empreiteira, vencedora da 
licitação de Santo Antônio, acre-
ditava estar sendo prejudicada 
no projeto de Jirau. Por conta 
disso, em 2008, a empresa pro-

Usina hidrelétrica de Jirau.

O deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN), relator do subs-
titutivo ao projeto de lei da 
reforma trabalhista, declarou 
que o projeto passará “sem 
muitos sobressaltos e com 
tranquilidade” pela Câmara. O 
parlamentar falou ontem (17) 
na Amcham, na capital pau-
lista. Informou que a matéria 
será apreciada pela comissão 
especial hoje(18). A agenda 
de tramitação da proposta de-
pende de defi nição de pedido 
de urgência pelo plenário da 
Casa. 

Sem a urgência, a comissão 
deve esperar o prazo de cinco 
sessões para se reunir, o que 
deve ocorrer em, pelo menos, 
duas semanas. O deputado 
acredita que no fi nal de abril o 
projeto deve ser aprovado na 
Câmara e, em junho, no Senado. 
A discussão sobre a reforma da 
previdência acabou deixando 
a reforma trabalhista “fora do 
radar”. Ele disse ainda que o 
anúncio feito por ele de que a 
contribuição passará a ser op-
cional também vai ajudar para 
acelerar a tramitação da pro-
posta. “Eu anunciei o imposto 
opcional. Ninguém discute 
mais nada, só o dinheiro que vão 
deixar de ganhar”, disse.

Deputado Rogério Marinho, 

relator.

Marcelo Camargo/ABr

José Cruz/ABr
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Presidente da Comissão 

Especial, Carlos Marun 

(PMDB-MS).
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Especial da Reforma da Pre-
vidência na Câmara, Carlos 
Marun (PMDB-MS), disse que 
haverá mudança na exigência 
de que o trabalhador contribua 
por 49 anos para ter direito a re-
ceber o teto da aposentadoria. 
Ele não detalhou, porém, qual 
será o tempo de contribuição 
necessário para que o trabalha-
dor tenha direito de receber o 
benefício máximo. 

“Tudo que vi nas discus-
sões que foram apresentadas 
sinaliza para uma regra que 
considero inteligente, mas não 
tenho detalhes. Que não vai ser 
49 anos já está fechado”, disse 
Marun, em entrevista após 
participar de seminário sobre 
a reforma da Previdência. A 
previsão é que o relatório sobre 
a reforma da Previdência, seja 
apresentado hoje (18) na co-
missão especial da Câmara.

Pelas regras propostas, o 
trabalhador precisa atingir a 
idade mínima de 65 anos e pelo 
menos 25 anos de contribuição 
para poder se aposentar. Neste 
caso, ele receberá 76% do valor 
da aposentadoria. Cada ano adi-
cional de contribuição dará di-
reito a mais 1 ponto percentual. 
Desta forma, para receber 100% 

São Paulo - O ministro do 
STF, Alexandre de Moraes, ne-
gou que os julgamentos da Lava 
Jato na Corte serão políticos ou 
de problemas com a interpre-
tação constitucional na Corte. 
Em coletiva de imprensa após 
palestrar no almoço-debate 
do Lide, Moraes, que é revisor 
dos processos no plenário 
do Supremo, afi rmou que o 
julgamento da Lava Jato será 
“extremamente técnico”.

“Eu tenho absoluta certeza 
que todos os ministros vão 
analisar com um critério ex-
tremamente técnico, estamos 
falando da questão criminal, 
penal, onde não há discricio-
nariedade de análise”, afi rmou. 
Ele disse que os julgamentos da 
Lava Jato, por serem de Direito 
Penal, não passam por questões 
de interpretação constituição 
ou política-institucional, como 
uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade. “A questão é penal. 
Ou os fatos foram realizados ou 
não foram. Por isso, esse mo-
mento da investigação é muito 

OAB quer força-tarefa 
A OAB pediu ontem (17), à 

presidente do STF, ministra Cár-
men Lúcia, a instalação imediata 
de uma força-tarefa para agilizar 
a fase de coleta de provas dos 
processos relacionados à Operação 
Lava Jato. Ao fazer referência ao 
Regime Interno do STF, a OAB 
pede a convocação de mais juízes 
auxiliares, “para que a Justiça 
se concretize para uma nação à 
espera da redenção”.

Genoino teria 
agradecido doações

Brasília - O ex-presidente do PT e 
condenado no processo do mensalão, 
José Genoino, foi citado pelo ex-
diretor da Odebrecht, Alexandrino de 
Alencar, e pelo ex-superintendente 
da empreiteira, Carlos Armando Pas-
choal. Segundo Alexandrino, depois 
do processo do mensalão, Genoino 
começou a ter problemas fi nanceiros 
e, por isso, a Odebrecht fez interven-
ções diretas para ajudá-lo. 

“Depois que aconteceu o men-
salão, visitei o José Genoino. Uma 
das vezes que eu o procurei, vi que 
ele estava em sérias difi culdades 
fi nanceiras, e isso me impactou, 
até pela relação que tinha com o 
grupo. Sendo que procurei o Emílio 
Odebrecht e disse ‘Zé Genoino está 
em difi culdades’. ‘Então vamos 
ajudá-lo com alguns recursos’ (te-
ria respondido Emílio). E eu fi z isso 
pessoalmente. Em 4 operações no 
valor de R$ 15 mil com codinome 
‘Natal’”, contou Alexandrino.

Genoino também disputou as elei-
ções de 2010 ao cargo de deputado 
federal pelo PT, mas não venceu. 
Depois, voltou a procurar os executi-
vos da empreiteira para agradecer as 
doações. Procurado pela reportagem, 
Genoino disse que não vai comentar 
o relato dos delatores, pois trata-se 
de “mentira” (AE).

Propina de mais de R$ 80 milhões 
por usinas no Rio Madeira

dinheiro, buscasse o apoio po-
lítico, a critério dele, buscasse 
distribuir de tal forma que ele 
obtivesse o apoio político ne-
cessário”, disse o delator. 

Cunha teria se beneficia-
do com parte do dinheiro e 
repassado outra parte aos 
parlamentares com infl uência 
no governo, que também se 
tornaram alvos de inquéritos. 

O ministro Edson Fachin 
também encaminhou as dela-
ções para que a Justiça Federal 
analise o caso de Cunha, que 
perdeu o foro privilegiado após 
ter o mandato de deputado fe-
deral cassado. Ele está preso em 
Curitiba no âmbito da Lava Jato. 
Segundo os delatores, a empresa 
também pagou propina para ga-
rantir a aprovação de propostas 
em tramitação no Congresso, em 
matérias que gerariam impacto 
na atuação das hidrelétricas. To-
dos os parlamentares citados nos 
inquéritos negam as acusações 
dos delatores (ABr).

curou o então deputado federal, 
Eduardo Cunha, para operar os 
interesses do consórcio formado 
pela Odebrecht e a construtora 
Andrade Gutierrez com outros 
parlamentares.

“Marcelo (Odebrecht) me 
deu o número de R$ 50 milhões 
para colocar na mesa como 
oferecimento ao Dr. Eduardo 
Cunha para que ele, com esse 

Começou a mobilização 
de vacinação contra gripe

Exigência de 49 anos 
pode ser alterada

da aposentadoria, o trabalhador 
precisará contribuir por 49 anos, 
a soma dos 25 anos obrigatórios 
e dos 24 adicionais.

Marun disse que o relator 
da proposta de reforma da 
Previdência, deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), vai acertar os 
últimos detalhes do parecer 
com a equipe econômica do 
governo. A intenção é que o 
relatório seja apresentado ao 
presidente Michel Temer e a 
deputados da base aliada hoje 
cedo, antes da Câmara. “A 
transição já começa com uma 
idade mínima para aposentado-
ria. Um dos maiores privilégios 
que existem hoje talvez sejam 
as aposentadorias precoces”, 
disse Marun (ABr).

Reforma trabalhista 
passará sem sobressaltos

Sobre as críticas de que 
a reforma estimularia a de-
missão de funcionários pra 
posterior recontratação como 
terceirazado, chamada de pe-
jotização, está superada com 
a inclusão, no parecer, de uma 
quarentena de 18 meses entre 
a demissão de um trabalhador 
e sua recontratação. “Seria 
uma burrice extraordinária 
do dono da empresa. Você vai 
perder quem está treinado, 
qualifi cado, esperar um ano 
e seis meses para recontratá-
lo? Seria um equívoco”, disse 
Marinho.

O deputado também não 
acredita que grandes empresas 
façam escalas de demissões e 
recontratações de empregados 
(ABr).

Moraes: julgamento será 
‘extremamente técnico’

importante. Ou se comprovam 
os fatos ou não se comprovam 
E a análise é puramente técni-
ca”, disse.

Moraes afi rmou ainda que 
tem certeza que a Procura-
doria-Geral da República vai 
oferecer as denúncias contra 
investigados na Operação Lava 
Jato em um prazo razoável para 
que os crimes não prescrevam. 
Durante o almoço-debate, Mo-
raes afi rmou que o “o senhor 
do momento” agora é a PGR, 
pois tem o papel de levantar as 
provas antes das denúncias, e, 
não, o Supremo. 

Moraes afi rmou que espera 
e confi a na agilidade da PGR e 
do Judiciário no andamento dos 
trabalhos. “Tenho absoluta cer-
teza que, ao procurador-geral 
da República [Rodrigo Janot] 
realizar as investigações e fazer 
o oferecimento das denúncias, 
que vão ser oferecidos a critério 
dele, vão ser oferecidas dentro 
de um prazo razoável para que 
não ocorra prescrição”, disse 
(AE).


