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“Aquele que não 
conhece a verdade 
é simplesmente um 
ignorante, mas aquele 
que a conhece e diz 
que é mentira, este é 
um criminoso”.
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +1,12% Pontos: 
65.403,24 Máxima de +1,12% 
: 65.403 pontos Mínima de 
-0,13% : 64.592 pontos Volu-
me: 7,78 bilhões Variação em 
2017: 8,59% Variação no mês: 
0,65% Dow Jones: -0,19% Pon-
tos: 20.940,51 Nasdaq: -0,02% 
Pontos: 6.047,61 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1777 Venda: R$ 3,1787 
Variação: -0,1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1978 Venda: R$ 
3,1984 Variação: +0,7% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,3130 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,13% ao 
ano. - Capital de giro, 13,99% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.268,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,19% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1980 Variação: 
+0,46% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,0897 Venda: US$ 1,0898 
Variação: +0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4600 Venda: R$ 
3,4620 Variação: +0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3800 Ven-
da: R$ 3,6130 Variação: estável.

Futuro: +1% Pontos: 66.150 
Máxima (pontos): 66.265 Míni-
ma (pontos): 65.315. Global 40 
Cotação: 919,591 centavos de 
dólar Variação: estável.

A Organização Inter-
nacional do Trabalho 
(OIT) anunciou na 

sexta-feira (28), Dia Mundial 
da Saúde e Segurança no 
Trabalho, que cerca de 2,3 
milhões de pessoas morrem 
e 300 milhões fi cam feridos 
todos os anos no mundo em 
acidentes de trabalho. Segun-
do o diretor do Escritório da 
OIT em Nova York,  Vinícius 
Pinheiro, “a cada cinco mi-
nutos, cerca de 20 trabalha-
dores morrem por acidentes 
fatais e cerca de 3 mil sofrem 
acidentes  ao redor do mun-
do. A OIT estima que esses 

     

Acidentes de trabalho 
matam 2,3 milhões de 
pessoas por ano no mundo

acidentes custam cerca de 4% 
do PIB mundial em termos 
de dias perdidos, gastos com 
saúde, pensões, reabilitação e 
reintegração.”

Pinheiro disse ainda que os 
2,3 milhões de mortes anuais 
representam apenas a “ponta 
do iceberg”. Segundo ele, 
grande parte dos acidentes 
não são reportados e por isso 
a OIT escolheu como tema 
para a data a necessidade de 
melhorar as informações sobre 
os acidentes. Os cálculos sobre 
mortos e feridos não refl etem a 
magnitude do problema, nem 
o impacto real dos acidentes 

e doenças ocupacionais sobre 
os trabalhadores, famílias e 
economias. A OIT afi rma que 
“é necessário ter um melhor 
sistema de dados nacionais 
para que as autoridades possam 
compreender a dimensão e as 
consequências dos acidentes 
relacionados ao trabalho, assim 
como ferimentos e doenças”.

A partir dos chamados “dados 
de segurança ocupacional e de 
saúde, a meta é preparar políticas 
e estratégias efi cazes para com-
bater os problemas. A agência da 
ONU declarou que dados confi -
áveis facilitam a determinação 
de prioridades e servem de base 

A cada cinco minutos, cerca de 20 trabalhadores morrem por acidentes fatais.

para calcular o progresso no se-
tor. Segundo os especialistas, os 
países que tiverem informações 
corretas e atualizadas terão mais 

condições de implementar o 
plano de ação global para acabar 
com a pobreza, proteger o pla-
neta e assegurar prosperidade 

para todos, seguindo a Agenda 
2030 para o desenvolvimento 
sustentável das Nações Unidas 
(ONU News).

São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
saiu em defesa da proposta do 
governo federal de reformar o 
sistema previdenciário. Duran-
te discurso no encerramento do 
Congresso Estadual de Municí-
pios, em Campos do Jordão, o 
tucano afi rmou que a reforma 
da Previdência precisa ser de-
fendida. “Nós estamos fazendo 
uma reforma que precisa ser 
mais valorizada porque é uma 
mudança cultural”, disse.

“A reforma da Previdência 
não é para tirar direito de 
ninguém, mas é para nós cami-
nharmos para o regime geral de 
Previdência onde o público nos 
seus três níveis terão as mes-
mas regras”, disse ao reforçar 
que “as reformas são essenciais, 
se não o Brasil não avança”. A 
uma plateia de prefeitos, se-
cretários, deputados estaduais 
e federais, ele afi rmou que é 
“nosso dever” trabalhar pela 
aprovação das propostas do 
governo federal para garantir 
geração de emprego e renda 
no futuro.

Alckmin destacou obras de 
seu governo, especialmente 
o programa de concessões e 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

Bandeira vermelha
As contas de luz de maio terão 

bandeira tarifária vermelha patamar 
1, o que representa um acréscimo 
de R$ 3 para cada 100 quilowatts-
hora (kWh) consumidos. Ela é 
acionada quando é preciso ligar 
usinas termelétricas mais caras, por 
causa da falta de chuvas. Como o 
sinal para o consumo é vermelho, 
os consumidores devem fazer uso 
efi ciente de energia elétrica e com-
bater os desperdícios.

O Índice de Confi ança da In-
dústria (ICI) avançou 0,5 ponto 
em abril, indo para 91,2 pontos 
e mantendo o nível desde os 
92,2 pontos de maio de 2014. 
Os dados relativos à Sondagem 
da Indústria de Transformação 
foram divulgados sexta-feira 
(28), no Rio de Janeiro, pelo 
Ibre/FGV. A publicação indica 
que a alta de confi ança do setor 
atingiu 11 de 19 segmentos 
industriais pesquisados, “como 
resultado da combinação da 
melhora das expectativas com 
suave piora nas percepções 
sobre a situação atual”.

Com isso, o Índice de Expec-
tativas (IE) avançou 1,3 ponto 
para 94,4 pontos, o maior nível 
desde os 96,9 pontos de abril 
de 2014; enquanto o Índice da 
Situação Atual (ISA) caiu ape-
nas 0,2, atingindo 88,3. A FGV 
fez uma avaliação da situação 
do setor pelo superintendente 
de Estatísticas Públicas, Aloisio 
Campelo, ao afi rmar que o re-
sultado positivo de abril retrata 
“um setor ainda insatisfeito 
com a situação presente dos 
negócios, mas bem menos pes-
simista quanto ao futuro do que 
esteve no ano passado”.

Para ele, “enquanto o nível de 
produção avança lentamente e 
a percepção sobre a demanda 
volta a piorar, a boa notícia é 
a consolidação do avanço do 
otimismo com relação ao am-
biente de negócios no horizonte 
de seis meses”. Avalia, ainda, 

A alta de confi ança do setor 

atingiu 11 de 19 segmentos 

pesquisados.

Ministro Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Brasília - Pessoas próximas 
ao presidente Michel Temer 
afi rmam que ele está “indig-
nado” com a postura do líder 
do PMDB no Senado, Renan 
Calheiros (AL), contra as re-
formas trabalhista e previden-
ciária. O presidente do partido, 
Romero Jucá (PMDB-RR), deu 
um ultimato ao líder. 

Jucá declarou que “qualquer 
decisão sobre a liderança do 
partido no Senado cabe à ban-
cada de senadores” e que não 
conversou sobre o assunto com 
o presidente Temer. 

Renan, por sua vez, disse 
que “não está sabendo” de 
nenhum tipo de movimento 
contra ele, nem leu a nota do 
presidente da legenda “Não sei 
se há movimento, se não há”, 
respondeu. Sobre a reforma 
trabalhista, Renan defendeu 

Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros.

OIT/Adri Berger/ONU
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São Paulo - O presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, realizou discurso na 
Associação Nacional do Rifl e 
(NRA, na sigla em inglês), em 
Atlanta. Trump é o primeiro 
presidente americano desde 
Ronald Reagan, nos anos 1980, 
a discursar na entidade. Em sua 
fala, afi rmou que é um “verda-
deiro amigo” dos defensores da 
Segunda Emenda, a que garan-
te o direito de manter e portar 
armas. “Queremos garantir o 
sagrado direito à autodefesa 
para todos os nossos cidadãos”, 
afi rmou ele.

Trump disse que seu governo 
está comprometido a perseguir 
grupos criminosos e cartéis. 
Além disso, enfatizou a neces-
sidade de garantir a segurança 
nas fronteiras do país e reafi r-
mou que pretende construir o 
muro na fronteira com o México. 
“Nós construiremos o muro para 
barrar o tráfi co humano e o de 
drogas”, argumentou. “O mundo 
sabe que nossas fronteiras não 
estão abertas para a imigração 
ilegal”, disse o presidente. 
Segundo ele, os imigrantes 
ilegais serão deportados e, caso 
reincidam, acabarão presos. 

Presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump.
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Planalto dá ultimato a Renan após 
críticas à reforma trabalhista

para tomar qualquer decisão, 
assumir posições a favor ou 
contra do governo, não pode 
fazer isso em nome da bancada 
sem consultá-la. Renan está 
assumindo opiniões pessoais, 
atrapalhando o governo, e isso 
não pode continuar acontecen-
do”, disse.

O senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB) afi rmou que des-
conhece algum movimento 
contra Renan na bancada ou 
interferência por parte de 
Temer. Ele reconheceu, entre-
tanto, que Renan possui força 
para infl uenciar a tramitação 
da reforma trabalhista. Aliado 
de Renan, o senador Hélio 
José (PMDB-DF) afi rmou que 
a bancada está pacifi cada. Ele 
lembrou que os peemedebistas 
representam 33% dos senado-
res da Casa (AE).

que os senadores têm o dever 
de mudar o texto. Segundo ele, 
a proposta chega a “constran-
ger” e “coagir” integrantes da 
base governista. 

O líder da bancada atua nos 
bastidores para atrasar a trami-
tação da reforma e modifi car o 
texto defendido pelo governo. 
A ideia seria fazer com que a 

proposta tenha que passar pelo 
maior número possível de comis-
sões (pelo menos três), antes de 
seguir para o plenário. 

O senador Airton Sandoval 
(PMDB-SP) avalia que Jucá 
deu um recado necessário a 
Renan. “O líder de uma banca-
da não pode assumir opiniões 
pessoais. Entendo que ele, 

"Reforma da Previdência 
não vai tirar direito"

o leilão do lote “Rodovias dos 
Calçados”. E anunciou um 
programa de crédito para as 
prefeituras comprarem veícu-
los, máquinas e equipamentos 
no valor de até R$ 500 mil. As 
prefeituras poderão aderir ao fi -
nanciamento com seis meses de 
carência e 66 meses para pagar. 
A taxa cobrada dos municípios 
será apenas a variação do IPCA. 
“Os juros todinhos o Estado vai 
equalizar, o Estado que vai pagar. 
Mais uma medida para ajudar 
as prefeituras a trocarem cami-
nhões, trator, ambulância...”, 
afi rmou o tucano (AE).

Confi ança da Indústria atinge 
maior nível desde 2014

que a melhora das expectativas 
com a evolução do ambiente de 
negócios foi fundamental para a 
alta do Índice de Expectativa no 
mês, com o indicador subindo 
3,3 pontos, somando 97,2 pon-
tos, o maior nível desde os 98,3 
pontos de abril de 2014.

“Houve aumento da propor-
ção de empresas prevendo 
melhora da situação dos negó-
cios nos seis meses seguintes, 
de 30,7% para 39,7%, e queda 
das que preveem piora, de 11% 
para 10,4% do total”, disse o 
economista. Também aumen-
tou a parcela de empresas que 
avaliam o nível de demanda 
como forte, passando de 
6,2% para 8,3%. A pesquisa 
coletou informações de 1.070 
empresas entre os dias 3 e 25 
de abril (ABr).

São Paulo - O ministro Morei-
ra Franco, da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
descartou prejuízo ao processo 
de votação da PEC da Previ-
dência por causa dos protestos 
e paralisações contrários às 
reformas trabalhista e previ-
denciária. “Há uma consciência 
muito forte de que é preciso 
que nós enfrentemos a questão 
da reforma da Previdência. Se 
não tomarmos alguma medida 
urgente, vamos ter no governo 
federal o mesmo quadro do Rio 
de Janeiro, onde temos visto 
drama e desespero de pensio-
nistas e aposentados que não 
estão recebendo”, disse em 
entrevista à Rádio CBN.

Questionado sobre se o go-
verno não deveria convencer 
sua própria base da necessida-
de das mudanças na Previdên-
cia, já que o líder do PMDB no 
Senado, Renan Calheiros, tem 
se colocado contrário às refor-

mas, Moreira Franco disse que 
não responde a provocações 
do senador. O ministro ainda 
reforçou que a medida é impor-
tante para tirar o País da “maior 
crise econômica da história” 
e recuperar a capacidade de 
gerar empregos.

Sobre a autorização do STF 
para investigar o seu envolvi-
mento na Lava Jato, com base 
nas delações da Odebrecht, 
Moreira Franco disse que ainda 
não foi autorizada a abertura 
de inquérito, e sim que estão 
havendo levantamentos para 
ver se há necessidade de abrir 
inquérito. No caso da sindicân-
cia que foi aberta na Comissão 
de Ética da Presidência para 
investigar suas atitudes e dos 
ministros Eliseu Padilha e Gil-
berto Kassab, Moreira Franco 
argumentou que a investigação 
foi baseada em conjunto de 
suposições tirada de jornais 
(AE).

Greve ‘não deve prejudicar’ 
votação da Previdência

Trump: sagrado direito à 
autodefesa para todos cidadãos

“A segurança na imigração é 
segurança nacional.”

O presidente americano disse 
que a posse responsável de ar-
mas “salva vidas” e que a polícia 
americana sabe que, “quando 
temos armas, apenas os cri-
minosos são feridos”. Além 
disso, lançou uma provocação 
velada à senadora democrata 
Elizabeth Warren. Sem citar o 
nome dela, citou o apelido de 
Pocahontas, que ele já usou 
para se referir à legisladora. 
Trump disse que ela poderia 
vir a ser candidata na próxima 
eleição presidencial, em 2020, 
mas que a senadora não seria 
uma amiga da NRA (AE).


