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‘A riqueza não se 
mede pelos bens que 
se possui, mas sim 
pelo bem que se faz”.
Miguel de Cervantes (1547/1616)
Escritor Espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: -0,44% Pontos: 
64.861,92 Máxima de +0,44% : 
65.436 pontos Mínima de -0,72% 
: 64.679 pontos Volume: 7,64 
bilhões Variação em 2017: 7,7% 
Variação no mês: -0,19% Dow 
Jones: -0,1% Pontos: 20.975,09 
Nasdaq: 0% Pontos: 6.025,20 
Ibovespa Futuro: -0,39% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1736 Venda: R$ 3,1741 
Variação: +0,69% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: +0,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1841 Venda: R$ 
3,1847 Variação: +0,86% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
+0,91% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,14% ao 
ano. - Capital de giro, 14,16% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.264,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: +0,78%.

Cotação: R$ 3,1765 Variação: 
+0,84% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,0906 Venda: US$ 1,0907 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4590 Venda: R$ 
3,4610 Variação: +0,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3700 
Venda: R$ 3,6230 Variação: 
+0,83%.

65.680 Máxima (pontos): 66.315 
Mínima (pontos): 65.475. Global 
40 Cotação: 918,289 centavos 
de dólar Variação: +0,66%.

A produção industrial 
cresceu de forma in-
tensa e disseminada 

em março em relação a feve-
reiro, conforme avaliação da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de 
evolução, que registrou 54,8 
pontos, é o maior para o mês 
desde 2011. Apesar da alta, o 
setor continuou reduzindo as 
vagas de trabalho – o indica-
dor de evolução do emprego 
chegou a crescer, mas fi cou 
abaixo dos 50 pontos (47,5 
pontos). As informações 
fazem parte da pesquisa 
Sondagem Industrial. O levan-
tamento foi realizada entre os 
dias 3 e 17 deste mês e ouviu 
2.339 empresas.

     

Produção industrial
é a maior para o mês
de março desde 2011

De acordo com os dados, a 
indústria operou, em média, com 
65% da capacidade instalada, 
uma alta de 2 pontos percentuais 
(pp) na comparação com feve-
reiro. Foi o primeiro crescimento 
da utilização da capacidade 
instalada (UCI) após três meses 
consecutivos em 63%. “Apesar 
do aumento no indicador, a 
ociosidade na indústria conti-
nua elevada”, destacou a CNI. 
Já a utilização da capacidade 
instalada efetiva em relação ao 
usual cresceu 3,5 pontos frente 
a fevereiro e atingiu 41,2 pontos 
– maior alta no indicador desde 
abril de 2010. 

Os estoques permaneceram 
estáveis, com índice de evolu-
ção em 49,1 pontos em março, 

próximo da linha de 50 pontos. 
Além disso, eles se mantive-
ram perto do planejado pelas 
empresas, cujo indicador foi 
de 50,3 pontos no mês passa-
do. “O ranking de problemas 
enfrentados pela indústria 
no trimestre manteve-se inal-
terado frente ao do último 
trimestre de 2016. A elevada 
carga tributária foi apontada 
como o principal problema, 
com 48,1% das assinalações. 
A falta de demanda, apontada 
por 40,4% das empresas, foi 
o segundo maior desafi o para 
as empresas, e a taxa de juros 
elevada se manteve na terceira 
posição, assinalada por 24,2% 
dos entrevistados”.

Todos os índices de expec-

O índice de evolução, que registrou 54,8 pontos, é o maior para o mês desde 2011.

tativas cresceram em abril na 
comparação com março. O 
indicador de demanda teve o 
segundo aumento consecutivo 
e atingiu 56,2 pontos. O índice 
de expectativa de compras 
de matérias-primas registrou 

53,7 pontos em abril, o maior 
valor desde maio de 2014. O 
indicador de quantidade ex-
portada atingiu 54 pontos e foi 
o maior desde agosto de 2013, 
sinalizando perspectivas de 
crescimento nas vendas para 

o mercado externo.
A confederação reforçou 

que a intenção de investimen-
tos no setor continua melho-
rando, embora o indicador se 
mantenha abaixo da linha de 
50 pontos (ABr).

São Paulo - Centrais sindi-
cais e movimentos sociais já 
dão como certa a adesão de 
diversas categorias na parali-
sação convocada amanhã (28), 
contra as reformas propostas 
pelo presidente Michel Temer 
no Congresso Nacional. As 
reformas da Previdência e 
trabalhista são os principais 
alvos. Na capital paulista, 
metroviários, motoristas de 
ônibus e professores aderiram 
à chamada greve geral e devem 
parar durante todo o dia. 

O Sindicato dos Metroviários 
e o dos Motoristas e Trabalha-
dores em Transporte Rodoviá-
rio Urbano prometem uma 
paralisação geral durante o dia. 
Os metroviários prometerem 
parar durante 24 horas, mas 
não divulgaram se a paralisa-
ção vai atingir todo o sistema 
de trem e metrô. A Apeoesp 
afi rmou que os professores da 
rede estadual vão paralisar suas 
atividades, assim como os ser-
vidores municipais. Para estes, 
o prefeito João Doria afi rmou 
que o Executivo vai descontar 
o dia parado na folha de paga-
mento daqueles que aderirem 
à manifestação.

A taxa de desemprego na 
região metropolitana de São 
Paulo chegou a 18,5% em 
março, segundo levantamento 
divulgado ontem (26) pela 
Fundação Seade e pelo Diee-
se. Em fevereiro o índice era 
17,9%. Os mais de 2 milhões 
de pessoas sem trabalho na 
Grande São Paulo representam 
um crescimento de 18,1% em 
relação a março do ano passa-
do, quando havia 1,75 milhão 
de desocupados. 

No município de São Paulo, o 
índice de desemprego chegou 
a 17,5% em março, no Grande 
ABC, fi cou em 19,2% e na região 
de Guarulhos e Mogi das Cruzes 
é de 20,1%. A construção civil 
foi o setor que, mais fechou 
postos de trabalho em 12 meses 
proporcionalmente, com o cor-
te de 65 mil vagas entre março 
de 2016 e o mesmo mês deste 
ano, o que representa 10% do 
total de ocupados no ramo. 

A indústria da transformação 
eliminou 87 mil postos no perío-
do (retração de 6,4%) e o setor 
de serviços fechou 83 mil vagas 
(redução de 1,5%). As reduções 
foram parcialmente compen-
sadas pela geração de 100 mil 
novos empregos no comércio 
de reparação de veículos, um 

Cerca de 2 milhões de pessoas 

estão sem trabalho na

Grande São Paulo.

Mosquitos de laboratório
A Fiocruz soltou milhares de 

mosquitos Aedes aegypti em Ni-
terói, ontem (26), com objetivo 
de combater os vírus da dengue 
e da chikungunya. Os insetos 
foram inoculados com a bactéria 
Wolbachia e a expectativa é que 
eles infectem outros mosquitos, 
que fi carão estéreis, o que acar-
retará, aos poucos, na redução da 
população.

Brasília - O chefe de estudos 
tributários e aduaneiros da 
Receita Federal, Claudemir 
Malaquias, afi rmou ontem (26), 
que os valores da arrecadação 
nos primeiros três meses do 
ano oscilaram devido ao peso 
da declaração de ajuste do setor 
fi nanceiro, mas avaliou que as 
receitas estão praticamente 
no mesmo patamar do mesmo 
período de 2016. No primeiro 
trimestre do ano, a arrecadação 
federal chegou a R$ 328,744 
bilhões, com alta real de apenas 
0,08% em relação ao mesmo 
período de 2016.

Ao falar do comportamento 
da arrecadação em 12 meses 
até março, apesar de ainda 
ser negativo em 0,82%, é sa-
tisfatório diante do atual ciclo 
econômico. Inicialmente, Mala-
quias chegou a considerar esse 
desempenho “extremamente 
satisfatório”, mas voltou atrás 

Chefe de estudos tributários, 

Claudemir Malaquias.

Prefeitura fará 
recapeamento 
de 23 vias 

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou ontem (26), que o 
governo municipal fará o re-
capeamento de 23 vias - ruas e 
avenidas - da cidade, em cerca 
de 286 mil metros quadrados. O 
projeto, chamado de Programa 
Asfalto Novo, terá recursos 
federais e também apoio de 
empresas privadas. A previsão 
é de que as obras tenham início 
em maio. 

Receberão a ação vias das 
Prefeituras Regionais de Guaia-
nases e Itaim Paulista, na zona 
leste; Jaçanã/Tremembé, Vila 
Maria/Vila Guilherme, Santana/
Tucuruvi e Pirituba/Jaraguá, 
na zona norte; Pinheiros, na 
zona oeste; Santo Amaro, na 
zona sul; e Sé, na região cen-
tral. O programa deverá ser 
expandido a partir do segundo 
semestre, com R$ 210 milhões 
vindos do fundo de multas do 
Município.

De acordo com a Prefeitura, 
27 empresas investirão cerca 
de R$ 20 milhões na execução 
das obras, fornecendo cami-
nhões para o transporte dos 
materiais e da massa asfáltica, 
mão de obra, logística, entre 
outros itens (AE).

O STF decidiu ontem (26), 
por 9 votos a 1, que as univer-
sidades públicas podem cobrar 
taxas e mensalidades pelo 
oferecimento de cursos de pós-
graduação lato sensu, aqueles 
que têm caráter de especializa-
ção e, ao fi nal, dão direito a um 
certifi cado, e não a um diploma, 
como no caso de mestrados e 
doutorados. A autorização foi 
concedida em um recurso da 
Universidade Federal de Goiás 
contra decisão do TRF1, que 
havia proibido a instituição de 
cobrar mensalidade por um 
curso de especialização em 
direito constitucional.

O ministro Edson Fachin, 
relator do tema, entendeu 
que a Constituição de fato 
veda as universidades públicas 
de cobrarem por atividades 
relacionadas à manutenção 
e ao desenvolvimento do en-
sino. Para ele, porém, essas 

Ministro Edson Fachin, relator do tema.
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Universidades públicas podem cobrar 
por cursos de especialização

inclusive com a universidade 
podendo ter cursos de extensão 
gratuitos, em alguns casos, e 
cobrados, em outros casos”, 
destacou Cármen Lúcia.

Em geral, os ministros a favor 
da cobrança, alguns dos quais 
lecionam no ensino superior, 
destacaram a situação real de 
precariedade das universida-
des públicas, que carecem de 
orçamento para manter até 
mesmo os cursos de graduação, 
mas não têm mecanismos legais 
que permitam receber contri-
buições e doações da iniciativa 
privada. “Precisamos utilizar a 
inteligência criativa e pensa-
mento original para melhorar 
o sistema de universidade pú-
blica no Brasil. Como dinheiro 
não nasce em árvore, qualquer 
fonte legítima, transparente, 
de dinheiro, é a meu ver bem-
vinda”, disse o ministro Luís 
Roberto Barroso (ABr).

instituições têm autonomia 
para defi nir as especializações 
lato sensu como cursos de 
extensão, separadas de suas 
atividades principais de ensino 
e realizadas em parceria com a 
sociedade civil, sendo, portan-
to, passíveis de cobrança.

Acompanharam o relator 
nove dos dez ministros presen-
tes no julgamento: Alexandre 

de Moraes, Luiz Fux, Rosa We-
ber, Luís Roberto Barroso, Dias 
Toffoli, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. 
O único a divergir foi o ministro 
Marco Aurélio Mello. Celso de 
Mello não participou.

“Não se está obrigando a 
que seja gratuito ou não se 
está obrigando ao pagamento. 
Apenas se está permitindo, 

Nível de arrecadação é 
negativo, mas satisfatório 

diante do ciclo

após ser questionado pelos 
jornalistas. Ele avaliou ainda 
que a recuperação da ativida-
de econômica ainda é muito 
lenta por conta da demora na 
retomada do mercado de tra-
balho. “Temos sinais positivos 
sendo detectados, mas ainda 
insufi cientes para reverter os 
resultados negativos arrecada-
ção”, completou (AE).

Centrais sindicais dão como certa 
grande adesão à greve geral amanhã

Na rede particular de ensino, 
os sindicatos que integram a 
Federação dos Professores do 
Estado de São Paulo, e repre-
sentam os professores, auxi-
liares e técnicos de ensino da 
rede privada, anunciaram que 
participarão da paralisação. Os 
metalúrgicos do ABC paulista 
também aprovaram a mobili-
zação para a greve geral. Além 
dessas categorias, entidades que 
representam bancários, moto-
boys, petroleiros e profi ssionais 
da saúde também comunicaram 
adesão à paralisação. 

A CUT e a Força Sindical 
divulgaram que todas as cate-
gorias profi ssionais vinculadas 
às entidades participarão do 
movimento. Sindicatos dos 26 
Estados aderiram à paralisação, 
entre eles trabalhadores dos 
transportes públicos, portuá-
rios, aeronautas, petroleiros, 
professores, metalúrgicos, 
químicos e bancários. A Força 
divulgou que, em São Paulo, 
vão parar ônibus, metrô e trens, 
além de metalúrgicos, químicos 
e trabalhadores da construção 
civil (AE).
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Metroviários e motoristas de transporte rodoviário urbano 

prometem paralisação geral.

Desemprego na Grande 
São Paulo chega a 18,5%

crescimento de 6,1%.
Nos últimos 12 meses, houve 

queda de 3,8% no número de 
trabalhadores assalariados na 
região metropolitana, que re-
presentavam, em março, 6,33 
milhões de empregados. 

O contingente de empregados 
com carteira assinada no setor 
privado caiu 5,2% no período 
e dos sem carteira subiu 6,3%. 
Os rendimentos médios dos 
assalariados caíram 5,3% em 
fevereiro na comparação com 
os valores verifi cados no mesmo 
mês de 2016. No ano passado, 
o salário médio na Grande São 
Paulo era de R$ 2.131, enquanto 
em fevereiro deste ano fi cou em 
R$ 2.018 (ABr).


