
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
03 de maio de 2017

Ano XV – Nº 3.376

“Não reconhecemos os 
momentos realmente 
importantes da vida 
até ser demasiado 
tarde”.
Agatha Christie (1890/1976)
Escritora britânica

BOLSAS
O Ibovespa: +2,02% Pontos: 
66.721,74 Máxima de +2,25% : 
66.877 pontos Mínima estável: 
65.404 pontos Volume: 9,14 
bilhões Variação em 2017: 
10,78% Variação no mês: 2,02% 
Dow Jones: +0,17% Pontos: 
20.949,89 Nasdaq: +0,06% 
Pontos: 6.095,37 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1547 Venda: R$ 3,1552 
Variação: -0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1718 Venda: R$ 
3,1724 Variação: -0,81% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2970 Variação: 
-0,48% - Dólar Futuro (junho) 

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: 126,999 
Variação: -1,55%.

Cotação: R$ 3,1785 Variação: 
-0,69% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,0925 Venda: US$ 1,0925 
Variação: +0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4460 Venda: R$ 
3,4480 Variação: -0,4% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,3630 Venda: 
R$ 3,6000 Variação: -0,36%.

turo: +2,08% Pontos: 67.570 
Máxima (pontos): 67.740 Míni-
ma (pontos): 66.320. Global 40 
Cotação: 921,837 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

A Segunda Turma do 
STF decidiu ontem (2) 
soltar o ex-ministro 

José Dirceu, preso por deter-
minação do juiz federal Sérgio 
Moro na Operação Lava Jato. 
Por 3 votos a 2, a maioria dos 
ministros aceitou pedido de 
habeas corpus feito pela de-
fesa de Dirceu e reconheceu 
que há excesso de prazo na 
prisão preventiva, que chega 
a quase dois anos.

Votaram pela libertação 
os ministros Dias Toffoli, 
Ricardo Lewandowski e 
Gilmar Mendes. O relator, 
Edson Fachin, e Celso de 
Mello se manifestaram pela 
manutenção da prisão. Para 
Fachin, a alegação sobre a 
longa duração das prisões 
provisórias de investigados 

     

Supremo revoga prisão 
preventiva de José 
Dirceu na Lava Jato

na Lava Jato não pode levar 
em conta somente o prazo 
temporal. “Eventual excesso 
na duração das prisões cau-
telares não deve ser analisado 
mediante prazos estanques. 
Não se trata de avaliação 
meramente aritmética”, disse 
o relator.

Celso de Mello acompanhou 
o relator pela manutenção da 
prisão do ex-ministro. Mello 
também entendeu que não 
há nenhuma ilegalidade na 
decisão de Moro que manteve a 
prisão de Dirceu, e que a prisão 
não pode ser substituída por 
medidas cautelares. A diver-
gência foi aberta pelo ministro 
Dias Toffoli. No entendimento 
dele, o fato de a sentença 
de Moro não ter permitido a 
Dirceu recorrer em liberdade, 

foi antecipado o cumprimento 
da pena na primeira instância, 
fato ilegal. Embora reconheça 
a gravidade das acusações con-
tra Dirceu, Toffoli entendeu 
que a prisão pode ser substi-
tuída por medidas cautelares, 
que podem ser autorizadas 
pelo juiz Sérgio Moro.

Ricardo Lewandowski tam-
bém acompanhou a divergên-
cia e entendeu que prisões 
preventivas não podem ser 
fundamentadas em riscos 
abstratos à ordem pública 
e à investigação. Segundo o 
ministro, Dirceu está preso 
há quase dois anos sem que 
tenha uma previsão para 
julgamento da apelação pela 
Justiça Federal. 

Último a votar, o presidente 
da turma, Gilmar Mendes, 

Votaram pela libertação os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O 

relator, Edson Fachin, e Celso de Mello se manifestaram pela manutenção da prisão.

desempatou o julgamento, e 
também condenou as prisões 
por tempo indeterminado 
na Lava Jato, que considera 
ilegais. Para o ministro, o uso 
da prisão preventiva como 
punição não é compatível com 
o princípio constitucional da 
dignidade humana.

Na manhã de ontem (2), a 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato denunciou o ex-ministro 

José Dirceu mais uma vez. 
Já condenado a 32 anos e 1 
mês de prisão, Dirceu agora é 
acusado de receber propinas 
das empreiteiras Engevix e da 
UTC no valor de R$ 2,4 milhões 
durante e depois do julgamen-
to do mensalão, ação penal na 
qual foi condenado. 

Já a Sexta Turma do STJ 
negou na tarde de ontem (2), 
pedido de habeas corpus feito 

pela defesa do ex-governador 
do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral. A Turma do STJ 
entendeu que não há ilega-
lidade no decreto de prisão 
do ex-governador, com fun-
damentação na possibilidade 
de reiteração das práticas 
criminosas e necessidade de 
garantia da ordem pública. 
Portanto, Cabral continuará 
preso (AE/ABr).

A balança comercial brasilei-
ra teve superávit de US$ 6,969 
bilhões em abril. Trata-se do 
melhor resultado para o mês 
desde o início da série histórica 
do governo, em 1989. O saldo 
positivo supera o recorde de 
abril de 2016, quando a balança 
fi cou positiva em US$ 4,862 bi-
lhões. Os dados foram divulga-
dos ontem (2) pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Comércio 
Exterior e Serviços. De janeiro 
a abril, a balança acumula su-
perávit de US$ 21,387 bilhões. 
O valor também é o maior da 
história, superando o recorde 
de US$ 13,2 bilhões registrado 
de janeiro a abril de 2016.

No mês de abril, as expor-
tações brasileiras fi caram em 
US$ 17,686 bilhões, superan-
do os US$ 10,717 bilhões em 
importações. As exportações 
cresceram 27,8% em relação a 
abril de 2016, segundo o critério 
da média diária, que leva em 
conta o valor negociado por 
dia útil. Ante março deste ano, 
houve alta de 12,5%.

As importações, por sua vez, 
cresceram 13,3% na compara-
ção com abril do ano passado e 
subiram 5,8% em relação a mar-
ço deste ano, também segundo 
o critério da média diária. Altas 

Em abril, as exportações 

brasileiras fi caram em

US$ 17,686 bilhões.

Cintas modeladoras
A Anvisa suspendeu, em decisão 

publicada ontem (2) no DOU, o co-
mércio de todos os produtos sujeitos 
à fi scalização sanitária da empresa 
Bella Fit Vestuário e Acessórios 
Ltda, entre eles cintas modelado-
ras gestante e shorts anti-celulite. 
Segundo uma inspeção sanitária, 
a empresa, localizada em Foz do 
Iguaçu, fabricava produtos para a 
saúde sem quaisquer registros.

Vendas de veículos 
recuaram em abril

São Paulo - Balanço divulga-
do ontem (2), pela Fenabrave, 
mostra que o ritmo de vendas 
do setor melhorou no mês pas-
sado, mas, prejudicado por um 
calendário curto - com cinco 
dias a menos do que março 
-, o resultado consolidado do 
mercado automotivo voltou a 
fi car em terreno negativo.

No total, 156,9 mil veículos 
foram vendidos em abril, o que 
corresponde a uma queda de 
17,02% na comparação com 
março. Em relação ao volume de 
igual período do ano passado, a 
queda foi menor, de 3,63%. Os 
dois feriados do mês - Sexta-
feira Santa e Tiradentes - foram, 
contudo, determinantes ao 
resultado negativo de abril, já 
que na média diária, que anula o 
efeito do calendário mais curto, 
as vendas subiram de 8,2 mil para 
8,7 mil de um mês para outro - ou 
seja, praticamente 500 unidades 
a mais a cada dia útil (AE).
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Brasília - Responsável por 
fazer levantamentos de previ-
são de votos desde a época do 
impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff, o deputado 
Beto Mansur (PRB-SP) previu 
ontem (2), que a reforma da 
Previdência será aprovada na 
comissão especial por 23 ou 
24 votos. A proposta deve ser 
votada no colegiado hoje (3). 
Para que a sessão da colegiado 
seja aberta e, assim, a votação 
possa ser realizada, contudo, 
pelo menos 19 dos 36 membros 
do colegiado devem registrar 
presença.

“Nosso levantamento aponta 
que temos entre 23 e 24 votos 
para aprovar na comissão. Isso 
dá uma demonstração para 
a sociedade que a base está 
unida para apreciar o texto do 
relator”, afi rmou Mansur. Esse 
total de votos representa mais 

Deputado Beto Mansur

(PRB-SP).
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São Paulo - O governador 
de São Paulo, Geraldo Alck-
min, afi rmou ontem (2), que 
são “essenciais” as reformas 
econômicas que estão sendo 
conduzidas pelo governo, a 
trabalhista, a tributária e a da 
Previdência. No entanto, fez 
críticas ao atual desenho da 
proposta para a Previdência, 
que passou por algumas fl exi-
bilizações em relação ao texto 
original, para ganhar mais apoio 
entre os parlamentares.

“A reforma da Previdência 
está sendo colocada de forma 
equivocada”, disse o gover-
nador, em evento da Apas. A 
principal crítica de Alckmin diz 
respeito à retirada, do texto, 
dos servidores municipais e 
estaduais. Sem igualar as regras 
dos funcionários públicos às dos 
trabalhadores do setor privado, 
a reforma acaba preservando 
uma distorção do sistema que 
ele chamou de “Robin Hood às 

Rio - A recuperação da 
indústria brasileira já é uma 
realidade, embora ainda esteja 
aquém das expectativas, afi r-
mou ontem (2), o ministro da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), Marcos 
Pereira. “Estamos otimistas. A 
recuperação vem sendo feita. 
Não é o que nós esperávamos, 
não é o que a indústria espera-
va, mas ela já está sendo uma 
realidade”, declarou Pereira a 
jornalistas, durante a cerimônia 
de posse de servidores do Ins-
tituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI), no Rio.

Segundo ele, há uma me-
lhora na atividade, mas o 
crescimento esperado virá a 
partir das reformas do governo 
em discussão no Congresso. 
“Quando assumimos o go-
verno, não havia perspectiva 
nenhuma de que a economia 
brasileira voltasse a crescer tão 
cedo. Havia uma perspectiva 
de continuação da recessão 
e do PIB decrescente. Agora 
já houve uma minimização no 
ano passado, quando para o 
PIB era previsto uma queda de 
3,8% e caiu 3,3%, e neste ano 
já há previsão de crescimento. 
Não é o que gostaríamos. Mas 
para isso precisam ser feitas 
reformas estruturantes, que 

Há melhora na atividade, 

mas o crescimento esperado 

virá a partir das reformas do 

governo em discussão

no Congresso.
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Rio - O número de ônibus 
incendiados por criminosos 
no Rio de Janeiro nos pouco 
mais de quatro meses de 2017 
já supera aquele registrado ao 
longo de todo o ano passado. 
Após a ação orquestrada por 
trafi cantes na manhã de ontem 
(2), quando sete ônibus foram 
queimados na zona norte do 
Rio e em Duque de Caxias, já 
chega a 50 o total de coletivos 
incendiados em 2017. Em 2016, 

foram 43 no total.
Os dados são da Federação 

das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro (Fetranspor), que em 
nota repudiou os ataques. “O 
custo estimado para a reposição 
da frota incendiada este ano já 
chega a R$ 22 milhões”, infor-
mou a entidade, que ressaltou 
ainda que “não há seguro para 
casos de incêndios criminosos” 
(AE).

Além dos incêndios aos ônibus, moradores saquearam caminhão 

com produtos de higiene bucal na Avenida Brasil, próximo ao 

Mercado São Sebastião, no Rio de Janeiro.

Fábio Motta/Estadão Conteúdo

Divulgação

Governo acredita que reforma da 
Previdência será aprovada em comissão

plenário, quando a reforma tem 
de passar por duas votações 
e, para ser aprovada, precisa 
de pelo menos 308 votos fa-
voráveis. 

O parlamentar paulista ad-
mitiu que o governo ainda 
não tem esses 308 votos e que 
trabalha em busca deles. Para 
ele, o “limite” para que esse 
convencimento seja feito e a 
primeira votação da proposta 
possa ocorrer no plenário da 
Câmara é três semanas, ou seja, 
a partir da última semana do 
mês de maio. Mansur afi rmou 
que o relator, deputado Arthur 
Oliveira Maia (PPS-BA), não 
deve fazer novas alterações em 
seu parecer. Ele reconheceu, 
porém, que difi cilmente a pro-
posta não passará por mudan-
ças no plenário. “É muito difícil 
falar que não vai ter mudança 
no plenário”, disse (AE).

do que 3/5 dos membros da 
comissão, mesmo porcentual 
dos 513 deputados necessário 
para aprovar no plenário. Apro-
vada a reforma na comissão, 
Mansur disse que lideranças 
governistas devem fazer uma 
reunião amanhã (4), para tra-
çar a estratégia para votação no 

Ônibus incendiados no 
Rio ultrapassam o total 

registrado em 2016

Recuperação da indústria 
está aquém do previsto

estão sendo feitas, e que nós 
acreditamos que vai retomar o 
crescimento”, avaliou Pereira. 

O ministro citou ainda as 
projeções do responsável pela 
pasta da Fazenda, Henrique 
Meirelles, que estima que a 
economia terá crescimento de 
aproximadamente 1% no ano de 
2017, mas com aumento na ve-
locidade de retomada no último 
trimestre. “Então, se a econo-
mia cresce, a indústria cresce. 
Precisa haver consumo para 
que a indústria possa produzir 
e consequentemente o varejo 
possa escoar essa produção”, 
defendeu Pereira (AE).

Balança tem maior 
desempenho desde 1989

de preços impulsionaram as 
exportações, principalmente 
de itens básicos e semimanufa-
turados que cresceram 29,2% e 
27,5% ante abril de 2016. Entre 
os básicos, foram destaque as 
vendas de minério de ferro (alta 
de 87,6% na comparação com 
abril de 2016), petróleo bruto 
(58,6%), minério de cobre 
(50,9%), carne suína (34,4%), 
soja em grão (24,2%) e farelo 
de soja (15,5%) (ABr).

Previdência: ‘equivocada reforma’
avessas”, onde “o trabalhador 
de baixa renda, através de 
impostos indiretos, paga altos 
salários do setor público”. 

Com isso, Alckmin defende 
que a proposta não ataque 
somente aqueles vinculados 
ao INSS, mas que busque 
uma reforma que, ao atingir 
os servidores públicos, isso 
se dê nos três níveis - munici-
pal, estadual e federal. Já em 
relação à reforma trabalhista, 
Alckmin fez elogios e disse que 
o Senado não pode regredir 
na proposta aprovada pela 
Câmara. Ele acredita que as 
mudanças poderão contribuir 
para uma menor judicialização 
dos confl itos trabalhistas. “O 
Brasil tem 2% dos empregos no 
mundo e 50% do litígio judicial 
trabalhista”, comparou.

Sobre a reforma tributária, 
ele a considerou necessária por 
classifi car o sistema atual como 
um “pandemônio” (AE).


