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“Não devemos ter 
medo das novas 
ideias. Elas podem 
signifi car a diferença 
entre o triunfo e o 
fracasso”.
Napoleon Hill (1883/1970)
Escritor estadunidense

BOLSAS
O Ibovespa: +0,11% Pontos: 
74.139,72 Máxima de +1,26% : 
74.989 pontos Mínima estável: 
74.056 pontos Volume: 4,66 
bilhões Variação em 2017: 23,1% 
Variação no mês: -0,23% Dow 
Jones: +1,01% (18h35) Pontos: 
23.818,64 Nasdaq: +0,35% 
(18h35) Pontos: 6.902,39 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2126 Venda: R$ 3,2131 
Variação: -0,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2226 Venda: R$ 
3,2232 Variação: +0,04% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1900 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,42% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,05% ao 
ano. - Capital de giro, 10,71% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.294,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,01% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,2140 Variação: 
-0,46% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,1846  Venda: US$ 1,1848  
Variação: -0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8050 Venda: R$ 
3,8070 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7400 Ven-
da: R$ 3,9500 Variação: -0,75%.

vespa Futuro: +0,2% Pontos: 
74.500 Máxima (pontos): 75.200 
Mínima (pontos): 74.280. Global 
40 Cotação: 927,245 centavos 
de dólar Variação: +0,61%.

Levantamento coorde-
nado pelo Ministério da 
Saúde indica que 1.496 

cidades brasileiras estão em 
situação de alerta ou de risco 
para surto de dengue, zika e 
chikungunya no próximo ve-
rão. Isso representa 38% do 
total de cidades que fi zeram 
a avaliação, batizada de Le-
vantamento Rápido de Índices 
de Infestação pelo Aedes ae-
gypti (LIRAa). Entre capitais, 
estão em estado de alerta 
Maceió, Manaus, Salvador, 
Vitória, Recife, Natal, Porto 
Velho, Aracajú e São Luis. 
As capitais Belém, Boa Vista, 
Porto Alegre, Florianópolis, 
São Paulo, Campo Grande, 

Saúde alerta: 38% das 
cidades estão em risco para 
dengue, zika e chikungunya

Cuiabá, Brasília e Rio Branco 
não informaram os dados ao 
Ministério da Saúde. 

O armazenamento de água 
em toneis e barris foi o principal 
tipo de criadouro de mosquito 
Aedes aegypti nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste. No 
Norte e Sul o maior número de 
criadouros foi encontrado em 
lixo, como recipientes plásti-
cos, garrafas PET, latas, sucatas 
e entulhos de construção. Na 
região Sudeste predominou os 
depósitos móveis, caracteriza-
dos por vasos/frascos com água 
e pratos.

Até 11 de novembro de 2017, 
foram notifi cados 239.076 ca-
sos prováveis de dengue em 

todo o país, uma redução de 
83,7% em relação ao mesmo 
período de 2016. Na mesma 
data, haviam sido registrados 
184.458 casos prováveis de fe-
bre chikungunya, também uma 
redução de 32,1% em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. A zika também registrou 
este ano uma queda expressiva 
de número de casos. Foram 
16.870 casos prováveis 92,1% 
em relação a 2016 (214.126).

Estados castigados pela 
epidemia de zika em 2016 e 
que tiveram altos números 
de crianças com microcefalia 
este ano têm um alto índice de 
criadouros de Aedes aegypti, 
o mosquito transmissor de 

No Norte e Sul o maior número de criadouros foi encontrado em recipientes plásticos, sucatas e 

entulhos de construção. Na região Sudeste predominou os depósitos móveis,

caracterizados por vasos/frascos com água e pratos.

dengue, da chikungunya e da 
zika. Das cidades analisadas 
em Pernambuco, por exemplo, 
71,74% apresentaram situação 
de risco e alerta (respectiva-
mente 47,83% e 23,91%) para a 

doença. Na Paraíba, a situação 
é ainda mais grave. Das cidades 
analisadas, 50,67% apresenta-
ram níveis de criadouros que 
indicam estado de alerta e 
24,22% em situação de risco. 

No Estado de São Paulo, 65 
cidades estão em estado de 
alerta. Nenhuma das avaliadas 
está em situação de risco. 
No Rio, 21 cidades estão em 
situação de risco.

A economia brasileira deve 
sair da recessão este ano e 
aumentar o ritmo de cresci-
mento em 2018 e 2019, segundo 
projeções da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), di-
vulgadas ontem (28) em Paris. 
A estimativa para a expansão 
do PIB neste ano permaneceu 
em 0,7%. Para 2018, a projeção 
subiu de 1,6% para 1,9%. 

Para a organização, em 2019 
a economia vai crescer mais, 
chegando a 2,3%. Em 2016, a 
economia brasileira registrou 
retração de 3,6%. A OCDE des-
tacou que - depois de oito tri-
mestres consecutivos de queda 
- houve fi nalmente retomada do 
crescimento. “Inicialmente im-
pulsionada pela agricultura, a 
recuperação agora parece cada 
vez mais ampla”, diz o relatório 
de perspectivas econômicas.

Projeções da OCDE indicam 

que economia brasileira 

crescerá 0,7% em 2017

e 1,9% em 2018.

A Fifa lançou ontem (28) o 
pôster para a Copa do Mundo 
de 2018, que será realizada 
na Rússia a partir de junho. O 
desenho, que segue o “cons-
trutivismo russo”, tem como 
destaque a fi gura do ex-goleiro 
Lev Yashin (1929/1990), que 
disputou quatro Mundiais 
(1958, 1962, 1966 e 1970) e 
continua a ser o único goleiro 
da história a ganhar uma “Bola 
de Ouro” como o melhor do 
mundo.

“O pôster ofi cial da Copa 
do Mundo de 2018 é um re-
fl exo verdadeiro da herança 
artística e futebolística russa. 
Nós estamos muito orgulhosos 
dessa bonita representação 
que retrata um ícone impor-
tante e celebra a chegada do 
torneio em solo russo”, disse a 
secretária-geral da Fifa, Fatma 
Samoura, em nota no site da 
entidade. Já o chefe do comitê 
organizado local, Vitaly Mu-
tko, afi rmou que a escolha de 

Pôster da Copa do Mundo de 

2018, na Rússia, traz desenho 

com Lev Yashin.

O procurador do Ministério 
Público Federal e coordenador 
da força-tarefa da Lava-Jato 
em Curitiba, Deltan Dallagnol, 
disse na manhã de ontem (28) 
que “um grande número de 
parlamentares” atua contra o 
aprimoramento das institui-
ções. “Percebemos, quando 
o Congresso, há um ano, 
destruiu, desfi gurou, as dez 
medidas contra a corrupção e 
substituiu por medidas a favor 
da corrupção, que não tem um 
perfi l para aprovar reformas 
anticorrupção”.

O procurador voltou a afi rmar 
que as eleições de 2018 serão a 
“batalha fi nal contra a corrup-
ção”, ao defender a eleição de 
políticos comprometidos com a 
democracia e com a luta contra 
a corrupção, em vez de pessoas 
contra as quais ‘pesam fortes 
evidências de corrupção’. 
“A alternativa é se a maioria 
desse Congresso não aprovar 
reformas anticorrupção, então 
vamos colocar lá pessoas que 
aprovem. Nisso, 2018 repre-
senta um marco”, disse, pon-
derando que há parlamentares 
comprometidos com o combate 
à corrupção.

“Existem, sim, alguns par-
lamentares bons, honestos, 

Procurador do MPF,

Deltan Dallagnol.

Contratos do Fies
Termina amanhã (30) o prazo 

para renovação dos contratos do 
Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) do segundo semestre. 
Cerca de 1,09 milhão de alunos já 
fi zeram o aditamento, o que repre-
senta 85,1% do total de contratos 
previstos. Quem não renovar o 
contrato dentro do prazo fi cará 
sem o fi nanciamento para este 
semestre.

O ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, disse ontem 
(28) que o Brasil tem cerca 
de 45 milhões de pessoas tra-
balhando na informalidade e 
que a expectativa é que eles 
passem a ter contratos de tra-
balho formais, com a entrada 
em vigor da nova legislação 
trabalhista, que regulamentou 
modalidades de trabalho como 
teletrabalho, jornada parcial e 
trabalho intermitente, quando 
o trabalhador tem mais de um 
contrato de trabalho e recebe 
por hora ou dia trabalhado.

“A legislação não subtraiu 
nenhum direito, ela trará para 
a formalidade esses traba-
lhadores que ofereciam essa 
modalidade de serviço mas 
não tinham nenhum direito 
trabalhista”, disse Nogueira. 
“Certamente, um número ex-
pressivo desse contingente de 
trabalhadores serão absorvidos 
por essa modalidade de contra-
to de trabalho”. Entretanto, a 
reforma trouxe a possibilidade 
de o empregado receber va-
lor mensal inferior ao salário 
mínimo, tema que está sendo 
questionado no STF, que alega 
violação ao direito ao salário 
mínimo e grave fl exibilização 
do princípio protetor, que rege 
do direito do trabalho.

Segundo Nogueira, o traba-

Ministro do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira, no programa Por 

Dentro do Governo,

da TV NBR.

Gadelha antecipa 
saída do INSS 

Brasília - Temendo desgaste 
eleitoral com a reforma da Pre-
vidência, o presidente do INSS, 
Leonardo Gadelha, decidiu 
antecipar sua saída do governo. 
O executivo, à frente do órgão 
desde julho de 2016, deve ser 
exonerado do cargo, a pedido, 
hoje (29). No lugar dele, deve 
ser nomeado Francisco Paulo 
Soares Lopes, atualmente 
assessor da Presidência da 
Dataprev. 

Gadelha já tinha dito a alia-
dos que deixaria o cargo para 
disputar uma vaga de deputado 
federal nas eleições de 2018. 
Pela legislação, ele só preci-
saria deixar o posto em abril. 
No entanto, decidiu antecipar 
a saída para evitar desgaste 
com a reforma. Ele tinha sido 
indicado para o cargo pelo lí-
der do governo no Congresso, 
deputado André Moura (PSC-
-SE), também responsável 
pela indicação do substituto 
de Gadelha (AE).

Brasília - O líder do PSDB na 
Câmara, deputado Ricardo Tri-
poli (SP), afi rmou ontem (28), 
que o partido vai apresentar su-
gestões de mudanças no texto 
da reforma da Previdência. Se 
elas forem aceitas pelo relator, 
deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), o número de votos 
favoráveis à reforma na banca-
da ampliará “muito”. 

“O PSDB estará prepara-
do para dar sua contribui-
ção, desde que boa parcela 
da sociedade brasileira seja 
atendida”, declarou Tripoli. 
O parlamentar afi rmou que 
a reforma da Previdência “é 
fundamental e importante”, 
embora, na avaliação dele, o 
governo Temer tenha demo-
rado a propor a matéria.

Tripoli disse que há um “início 
de negociação” entre o PSDB 
e o relator sobre mudanças. 
Segundo ele, o item mais 
importante defendido pela 
bancada é o benefício integral 
na aposentadoria por invalidez 
permanente, independente do 
lugar onde o problema ocorreu. 
A proposta do governo é para 
que o benefício só seja integral 
se o benefi ciário sofrer um 
acidente no local de trabalho. 

Líder do PSDB na Câmara, 

deputado Ricardo Tripoli.

Is
ac

 N
ób

re
ga

/P
R

R
ep

ro
du

çã
o/

Tw
itt

er

Fe
lip

e 
R

au
/E

st
ad

ão

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

D
iv

ul
ga

çã
o

Divulgação

OCDE diz que economia brasileira 
deve crescer 1,9% em 2018

suporte à recuperação dos 
investimentos. “O crédito para 
as empresas continua a cair, e 
o desemprego começou a dimi-
nuir”, diz o relatório. A OCDE 
afi rma ainda que a reforma da 
Previdência é crucial para asse-
gurar o cumprimento da regra 
do teto dos gastos públicos e 
promover a sustentabilidade 
fi scal.

A projeção da OCDE para 
o crescimento da economia 
mundial é de 3,6% este ano, 
com aumento para 3,7% em 
2018 e leve redução para 3,6% 
em 2019.

No relatório, a organiza-
ção salienta que a economia 
mundial se fortaleceu, com 
estímulos monetários e fi scais 
sustentando uma melhoria 
ampla e sincronizada das taxas 
de crescimento na maioria dos 
países (ABr).

Para a OCDE, a expectativa 
é que o crescimento se intensi-
fi que, embora a confi ança seja 
sensível à evolução política. A 
organização também destaca 
que a inflação está abaixo 
da meta, que tem centro em 
4,5%. Isso permite taxas de 
juros menores, o que vai dar 

Fifa lança pôster da Copa 

Yashin, “um símbolo do futebol 
russo”, “se tornará um dos mais 
memoráveis símbolos da Copa 
do Mundo”.

O anúncio do pôster ocorre dias 
antes do sorteio dos grupos da 
Copa do Mundo, marcado para 
esta sexta-feira (1º) - (ANSA).

Reforma ‘pode tirar’ 45 
milhões da informalidade

lhador que hoje exerce essa 
atividade terá mais de um 
contrato de trabalho e poderá 
receber, no conjunto, uma re-
muneração muito maior que o 
salário mínimo. “No somatório 
das horas trabalhadas certa-
mente será mais vantajoso 
para o trabalhador. E ele terá 
os direitos trabalhistas que os 
demais trabalhadores podem 
contar, adicional de férias, 13º 
salário, fundo de garantia e 
contribuição para a aposenta-
doria”, disse,  durante o progra-
ma Por Dentro do Governo, da 
TV NBR (ABr).

Congresso ‘não tem 
perfi l’ para aprovar 

reformas anticorrupção

e comprometidos com a luta 
contra a corrupção, mas temos 
visto a evidência de um gran-
de número de parlamentares 
que trabalham em um sentido 
oposto ao aprimoramento das 
instituições”. O procurador 
usou como exemplo a discussão 
da reforma política e criticou o 
encaminhamento do debate no 
Congresso, que, na sua visão, 
preocupou-se apenas com as 
formas de arrecadar dinheiro 
para a campanha eleitoral.

Dallagnol comentou o caso 
específi co do Rio de Janeiro 
e disse que, no estado, a “cor-
rupção se tornou palpável em 
sofrimento humano” (ABr).

PSDB vai apresentar 
sugestões de mudanças 

na Previdência

O líder do PSDB também 
defendeu mudança na regra de 
transição para idade mínima, 
tanto para servidores quanto 
para os trabalhadores em geral. 
O tucano, porém, não detalhou 
qual a sugestão da bancada. 
Pela proposta do governo, 
trabalhadores em gerais terão 
de cumprir uma transição de 
20 anos até que a idade míni-
ma de 65 anos (homens) e 62 
anos (mulheres) passe a valer. 
Tripoli avaliou que, embora 
o calendário seja apertado, é 
possível votar os dois turnos 
da reforma da Previdência na 
Câmara ainda este ano (AE).


