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“É injusto que toda a 
sociedade contribua 
para custear uma 
despesa cujo 
benefício vai a apenas 
uma parte dessa 
sociedade”.
Adam Smith (1723/1790)
Economista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -0,29% Pontos: 
64.676,55 Máxima de +0,72% 
: 65.327 pontos Mínima de 
-0,88% : 64.292 pontos Volume: 
7,75 bilhões Variação em 2017: 
7,39% Variação no mês: -0,47% 
Dow Jones: +0,03% Pontos: 
20.981,33 Nasdaq: +0,39% 
Pontos: 6.048,94 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1813 Venda: R$ 3,1818 
Variação: +0,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1757 Venda: R$ 
3,1763 Variação: -0,26% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1470 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
estável - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,67% 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$ 1.265,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,13% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 128,600 
Variação: -0,31%.

Cotação: R$ 3.1845 Variação: 
+0,3% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,087 Venda: US$ 1,0871 
Variação: -0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4590 Venda: R$ 
3,4610 Variação: estável - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3670 Ven-
da: R$ 3,6130 Variação: -0,28%.

Futuro: -0,34% Pontos: 65.375 
Máxima (pontos): 66.165 Míni-
ma (pontos): 65.040. Global 40 
Cotação: 919,591 centavos de 
dólar Variação: +0,14%.

Excesso de jornada, 
falta de descanso, tra-
balho sem registro em 

carteira e fraudes no seguro-
desemprego foram algumas 
situações fl agradas pelo Mi-
nistério do Trabalho durante a 
fi scalização do setor de trans-
porte nas rodovias do país, em 
abril. Segundo a pasta, 70,37% 
dos caminhoneiros abordados 
estavam trabalhando irre-
gularmente. A operação fez 
parte da Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho e do movimento Abril 
Verde, que teve como tema 
‘Conhecer para Prevenir’. O 
dia 28 de abril é mundialmente 
dedicado à memória das víti-
mas de acidentes e doenças 

     

Operação fl agra 70,37% 
de motoristas trabalhando 
irregularmente no país

relacionadas ao trabalho.
A Secretaria de Inspeção do 

Trabalho priorizou as atividades 
do setor de transporte, que tem 
sido um dos destaques negati-
vos em acidentes de trabalho, 
principalmente o transporte 
rodoviário. Em 2013, o setor 
foi responsável por uma taxa 
de mortalidade de 30,28%, um 
indicador 4,6 vezes maior do 
que a taxa nacional no ano, que 
foi 6,53%. O setor rodoviário de 
cargas concentra o maior núme-
ro de mortes no segmento de 
transporte, em média, 15% das 
mortes do setor ocorrem com 
motoristas de caminhão.

Para o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, no caso dos 
motoristas de caminhões, além 

da própria vida e saúde, colocam 
em risco a vida de outras pessoas. 
“Os casos de informalidade e com 
jornada exaustiva reduzem a ca-
pacidade do próprio trabalhador 
de conduzir o veículo. E os riscos 
são iminentes”, disse. Além dos 
danos individuais, existe ainda 
um impacto social dos acidentes 
de trabalho. “Aquele trabalhador 
que muitas vezes é surpreendido 
por um acidente de trabalho ou 
tendo a saúde afetada, termina 
indo para a Previdência, que 
precisa ampara-lo”.

Segundo o ministério, estima-
se que os gastos e despesas 
relacionados a acidentes e do-
enças de trabalho atinjam 4% do 
PIB, o que totalizaria, somente 
em 2016, valores superiores a 

Dados de 2010 a 2014 revelam a ocorrência média anual de 710 mil doenças e acidentes de 

trabalho, que resultam em 15 mil incapacitações permanentes e mais de 2,8 mil mortes.

R$ 200 bilhões ao ano. Nesse 
montante estão despesas do 
SUS e com benefícios previ-
denciários, além de despesas 
e gastos de empregadores por 
conta de dias parados, perda 
de produtividade e ações de 

ressarcimento. O equivalente 
a 7 milhões de dias de trabalho 
são perdidos a cada ano.

Dados de 2010 a 2014 revelam 
a ocorrência média anual de 
710 mil doenças e acidentes de 
trabalho, que resultam em 15 mil 

incapacitações permanentes 
e mais de 2,8 mil mortes. Ou 
seja, um acidente a cada 44 
segundos, uma incapacitação a 
cada 30 minutos e uma morte 
a cada 3 horas nos locais de 
trabalho do país (ABr).

Governo Central registra 
défi cit de R$ 11 bi

O Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social e 
Banco Central) registrou em 
março défi cit primário de R$ 
11,061 bilhões no mês passado. 
É o maior resultado negativo 
para meses de março desde 
o início da série histórica do 
governo, em 1997. Com o 
resultado de março, o défi cit 
primário acumulado no primei-
ro trimestre de 2017 soma R$ 
18,297 bilhões, também o pior 
da história para o período.

Em março, as receitas líquidas 
caíram 1,4%, em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 
As despesas totais aumentaram 
1,6%. Nos três primeiros meses 
do ano, as receitas líquidas acu-
mulam queda real (descontada 
a infl ação) de 5%; e os gastos, 
queda real de 4,9%. As despesas 
com a Previdência Social acu-
mulam alta de 5,2% acima da 
infl ação no primeiro trimestre 
deste ano. Os gastos com o 
funcionalismo público subiram 
7,1% no mesmo período. Nos 
três primeiros meses do ano, 
os gastos do PAC totalizaram 
R$ 3,486 bilhões, queda real de 
68,7 % em relação aos R$ 11,138 
bilhões gastos no mesmo perío-
do do ano passado (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou ontem 
(27) que a greve geral marcada 
para hoje (28), contra reformas 
propostas pelo Executivo, não 
colabora com a retomada do 
crescimento econômico do 
País. “Reequilibrar o estado 
brasileiro não é uma questão 
de ideologia, é uma questão 
de racionalidade, porque pre-
cisamos racionalizar os gastos 
públicos. Respeito qualquer 
movimento, mas acho que o 
Brasil vive uma crise muito 
grave para que a gente fi que 
gerando uma desestabilização 
que não é boa”, criticou.

Segundo Maia, servidores 
públicos têm estimulado diver-
sas outras categorias a aderir 
à greve geral. Mas, para ele, os 
servidores precisam compre-
ender que, sem as reformas, 
acontecerá no Brasil o que 
ocorre no Rio de Janeiro, onde o 
governo estadual tem atrasado 
salários. Maia defendeu a apro-
vação da reforma trabalhista e 
reafi rmou seu apoio à reforma 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

Brasília - A secretária do 
Tesouro Nacional, Ana Paula 
Vescovi, reafi rmou ontem (27), 
que a meta de défi cit primário 
de R$ 139 bilhões em 2017 será 
cumprida pelo governo federal. 
Ela defendeu também que exis-
tem indícios de que a economia 
apresentará crescimento já no 
primeiro trimestre do ano.

“Já existem revisões de es-
timativas de especialistas que 
apontam para um crescimento 
de até 1% do PIB em 2017. Entre 
os motivos, estão as projeções da 
safra agrícola e a recuperação da 
economia rural. Em decorrência 
dessa super safra já há aumento 
de vendas de máquinas agrícolas 
e isso pode alavancar o varejo no 
interior do País”, considerou.

Ana Paula também citou 
a desinfl ação da economia e 
o cenário de queda de juros, 
que classifi cou como “muito 
consistente”. “Isso favorece a 
desalavancagem das empresas 
e a retomada dos investimen-
tos. Os analistas têm nos tra-
zido essas avaliações e há uma 
perspectiva de que o ano será 

Secretária do Tesouro 

Nacional, Ana Paula Vescovi.

Licença ambiental
O Ibama concedeu Licença 

Operacional de funcionamento 
para o Porto de Santos, o maior 
da América Latina. Em 2016, 
a movimentação chegou a 113 
milhões de toneladas de cargas. 
Com 16 km de cais, o porto tem 
demanda projetada para 230 
milhões de toneladas de cargas 
anuais até o ano de 2024 .

O relator da reforma da 
Previdência, o deputado Ar-
thur Oliveira Maia (PPS-BA), 
disse que deve voltar a con-
versar com as bancadas dos 
partidos da base do governo 
para esclarecer pontos do seu 
relatório. Ele também afi rmou 
que a Câmara deverá criar um 
canal direto dele com a popu-
lação para tirar dúvidas sobre 
o texto. Segundo ele, ainda há 
muita desinformação sobre as 
mudanças. No entanto, acres-
centou que não pretende fazer 
mais nenhuma modifi cação no 
seu relatório.

O deputado Pepe Vargas 
(PT-RS) disse que a reforma 
da Previdência faria com que 
apenas 21% dos atuais aposen-
tados conseguissem reunir os 
critérios para obter o benefício. 
Isso aconteceria por causa da 
difi culdade dos trabalhadores 
de mais baixa renda de alcan-
çar os tempos de contribuição 
mínimos. Ele também criticou 
o novo cálculo de benefício 
proposto pelo relator.  “Em vez 
de partir de 76% do valor do sa-
lário de contribuição, média do 
salário de contribuição, agora o 

Relator da reforma

da Previdência,

Arthur Oliveira Maia.

O STF decidiu ontem (27), 
por 10 votos a 1, mudar o en-
tendimento sobre a incidência 
do teto salarial para servidores 
que podem acumular cargos 
efetivos. De acordo com deci-
são, o cálculo do teto vale para 
cada salário isoladamente, e 
não sobre a soma das remu-
nerações. Na prática, estes 
servidores poderão ganhar 
mais que R$ 33,7 mil, valor dos 
salários dos próprios ministros 
do Supremo, valor máximo 
para pagamento de salário a 
funcionários públicos.

No julgamento, a maioria 
dos ministros decidiu que um 
servidor não pode fi car sem 
receber remuneração total 
pelo serviço prestado, se a 
própria Constituição autoriza 
a acumulação lícita dos cargos. 
De acordo com a Carta Magna, 
professores, médicos e outros 
profi ssionais da saúde podem 
acumular dois cargos efetivos 
no serviço público, desde que 
o trabalho seja realizado em 
horário compatível.

A Corte julgou dois recur-

A Corte julgou dois recursos 

de servidores públicos.

Vendas dos supermercados 
tiveram alta

São Paulo - As vendas do setor 
supermercadista em valores re-
ais apresentaram alta de 4,49% 
na comparação com fevereiro e 
queda de 3,87% em relação ao 
mesmo mês do ano de 2016, de 
acordo com a Abras. As vendas 
tiveram queda de 1,40% no 
acumulado de janeiro a março, 
na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Em valo-
res nominais, as vendas do setor 
apresentaram alta de 4,75% 
em março em relação ao mês 
anterior e, quando comparadas 
a março de 2016, alta de 0,56%. 
No acumulado do ano, as vendas 
nominais cresceram 3,45%.

Na avaliação do presidente 
da Abras, João Sanzovo Neto, o 
resultado refl etiu o fator sazonal 
relacionado à Páscoa, que no 
ano passado foi comemorada em 
março. “Neste ano, as vendas da 
data se concentraram em abril, 
o que impulsionou o resultado 
negativo. Embora o País ainda 
esteja passando por um momento 
econômico difícil, com elevação 
da taxa de desemprego, o que re-
fl ete nas vendas, acreditamos em 
uma recuperação nos próximos 
meses, e mantemos nossa previ-
são de 1,30% de crescimento para 
o ano”, afi rma, em nota (AE).
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Greve geral ‘não ajudará na 
retomada da economia’

da votação (296 a favor e 177 
contra) mostra que o governo 
não tem apoio para aprovar 
a reforma da Previdência, já 
que são necessários 308 votos, 
por se tratar de emenda cons-
titucional. Segundo Maia, no 
entanto, o governo conseguiu 
reorganizar sua base ao aprovar 
a reforma trabalhista. “Se não 
tivesse tido essa reorganização, 
não teríamos essa vitória, seria 
bem diferente o resultado. Nós 
teríamos ganho com no máximo 
240 votos, mas caminhou para 
quase 300”, disse.

O líder do governo na Câmara, 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), co-
memorou a aprovação da reforma 
trabalhista e anunciou que vai 
manter o diálogo com a base para 
aprovar a reforma da Previdência. 
Segundo ele, o governo não se 
preocupa com as manifestações 
marcadas para amanhã. “É um 
direito democrático de se mani-
festar, mas estamos preocupados 
em trabalhar, e o governo está 
muito tranquilo em relação a 
isso”, afi rmou (Ag.Câmara).

da Previdência.  Afi rmou que as 
mudanças nas aposentadorias 
vão equilibrar a relação entre a 
dívida pública e o PIB, permitin-
do controle do endividamento 
brasileiro e maior confi ança em 
investimentos no País.

Já o líder da Minoria na Câma-
ra, deputado José Guimarães 
(PT-CE), defendeu a mobiliza-
ção dos trabalhadores contra as 
reformas. Para ele, o resultado 

Há indícios de crescimento 
da economia no 1º tri

muito positivo para a retoma-
da da atividade econômica”, 
completou.

A secretária lembrou ainda que 
os leilões de petróleo e outras 
concessões podem ser incluídos 
nas expectativas de receitas para 
este ano, citando especifi camente 
o 3º leilão de áreas no pré-sal. 
“Aguardamos o cronograma 
dessas licitações. São receitas 
que podem melhorar, mesmo que 
parcialmente, a situação de con-
tingenciamento do orçamento”, 
acrescentou (AE).

Previdência: relator debaterá com 
governistas, mas não mudará proposta

segurado sairá de 70%. Mesmo 
quando ele chegar aos 35 anos 
de contribuição, ainda ele esta-
rá perdendo em torno de 13% 
do valor da aposentadoria.”

A deputada Magda Mofatto 
(PR-GO) afi rmou que o relator 
reduziu a idade mínima para a 
aposentadoria das mulheres 
dos 65 anos da proposta original 

para 62 anos. Para ela, as regras 
que reduzem a pensão e obri-
gam o segurado a optar entre 
a aposentadoria ou a pensão 
também são justas: “A dupla 
jornada ela teve quando tinha 
crianças pequenas, quando 
engravidou, quando tinha que 
amamentar; quando voltava 
para casa e tinha que fazer 
limpeza, tinha que cuidar de 
fi lhos, tinha que olhar trabalho 
de escola e muitas vezes ainda 
trabalhava fora. Hoje ela está 
curtindo os netos”.

Para o deputado Bilac Pinto 
(PR-MG), o País não pode de-
pender de aumento de carga 
tributária para fi nanciar as des-
pesas da Previdência. Segundo 
o deputado, é preciso acabar 
com as aposentadorias preco-
ces, protegendo quem ganha 
menos. O deputado Edmilson 
Rodrigues (Psol-PA) afi rmou 
que não concorda com atos de 
violência que possam ter sido 
praticados contra os que defen-
dem a reforma da Previdência. 
Mas disse que os trabalhadores 
estão desesperados porque 
seus direitos estariam sendo 
destruídos (Ag.Câmara).

Servidor público que 
acumula cargo pode 

receber mais que o teto

sos de servidores públicos do 
Mato Grosso. Nos dois casos, 
o governo do estado recorreu 
para tentar derrubar decisão 
da Justiça local que autorizou 
o corte isolado do salário com 
base no teto constitucional.

Um dos votos a favor da 
tese, o ministro Luís Roberto 
Barroso entendeu que é ilegal 
o servidor trabalhar e não rece-
ber integralmente seu salário, 
sendo que a acumulação dos 
cargos é autorizada (ABr).
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