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BOLSAS
O Ibovespa: -0,28% Pontos: 
80.962,64 Máxima de +0,22% 
: 81.367 pontos Mínima de 
-0,85% : 80.498 pontos Vo-
lume: 9,62 bilhões Variação 
em 2018: 5,97% Variação no 
mês: 5,97% Dow Jones: -0,3% 
(18h30) Pontos: 26.037,05 
Nasdaq: +0,14% (18h30) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2088 Venda: R$ 3,2093 
Variação: -0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2123 Venda: R$ 
3,2129 Variação: -0,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3600 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,81% ao 
ano. - Capital de giro, 10,11% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.327,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,90% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,400 
Variação: -0,96%.

Cotação: R$ 3,2125 Variação: 
-0,54% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,2229 Venda: US$ 1,2229 
Variação: +0,49% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9240 Venda: R$ 
3,9260 Variação: -0,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8030 Ven-
da: R$ 4,0800 Variação: -0,17%.

tos: 7.308,19 Ibovespa Futuro: 
-0,47% Pontos: 81.205 Máxi-
ma (pontos): 81.715 Mínima 
(pontos): 80.785. Global 40 
Cotação: 893,657 centavos de 
dólar Variação: estável.

“A glória é tanto mais 
tardia quanto mais 
duradoura há de ser, 
porque todo fruto 
delicioso amadurece 
lentamente”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão

Não existe qualquer pos-
sibilidade de o candida-
to do PSDB à Presidên-

cia da República nas eleições 
deste ano não ser o governador 
paulista, Geraldo Alckmin, 
declarou o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
uma das principais lideranças 
da sigla, em entrevista à rádio 
Bandeirantes. O partido já 
marcou para 4 de março as 
prévias que defi nirão o nome 
que encabeçará a chapa tuca-
na no pleito presidencial. 

Além de Alckmin, disputa a 
nomeação o prefeito de Ma-
naus, Artur Virgílio Neto. Ain-
da assim, FHC dá como certa 

Não há possibilidade de 
candidato do PSDB não 
ser Alckmin, diz FHC

a vitória do governador paulista 
na disputa. “Tem vários que são 
bons, mas quem tem mais chan-
ce nesse momento, quem pode 
levantar a bandeira, em nome 
do PSDB, é o Alckmin”, disse. 
Diante do bom desempenho do 
ex-presidente Lula e o deputado 
Jair Bolsonaro em pesquisas de 
intenção de voto, FHC explicou 
que o espaço segue aberto para 
uma candidatura de centro. 

“Acho que há todas as con-
dições para ter um candidato 
de centro qualificado, que 
tenha história e posição”. O 
ex-mandatário manifestou 
preocupação de que o vencedor 
do pleito presidencial possa ter 

inclinações autoritárias. “Há um 
clima que é propício a isso, nós 
já tivemos experiências dessa 
natureza. É preciso que haja 
também outras pessoas capazes 
de dizer de uma maneira direta, 
que toque nas pessoas, mas 
que respeite algumas regras 
da democracia, do bem-estar, 
que tenha compromisso com 
o País e não só com a vitória”, 
afi rmou FHC. 

“Temos que olhar com muita 
atenção o desenrolar dessas 
eleições, porque pode haver, 
mal comparando, um Hitler, 
como pode haver um Trump 
ou pode haver um Macron”. O 
julgamento do recurso apre-

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou que Alckmin deve ser

o candidato do PSDB à Presidência da Repúbnlica. 

sentado pela defesa de Lula ao 
TRF4, marcado para a próxima 
quarta-feira (24), não deverá 
ser pautado por critérios polí-

ticos, entende o líder tucano. 
“Eu espero só uma coisa: que 
a Justiça seja correta. Qual é a 
prova e, se tem prova, condena. 

Se não tem, absolve. Eu não 
conheço o processo. O juiz vai 
ter que explicar, fundamentar 
o voto”, declarou FHC (AE).

Abono salarial 2016
Quase 3,6 milhões de traba-

lhadores da iniciativa privada 
nascidos em janeiro e fevereiro e 
de servidores públicos com ins-
crição de fi nal 5, já podem sacar o 
abono salarial dos programas PIS 
e Pasep, referentes a 2016. Estão 
sendo liberados R$ 2,671 bilhões 
para o pagamento de benefícios 
que variam de R$ 80 a R$ 954, de 
acordo com o tempo de trabalho 
no ano-base.

Em seu último compromisso 
público no Chile, o papa Fran-
cisco pediu ontem (18) para 
os argentinos não fi carem com 
“ciúmes” por ele ainda não ter 
visitado seu país de origem em 
quase cinco anos de pontifi cado. 
A declaração foi dada ao fi m de 
uma missa em Iquique, 1,75 mil 
quilômetros ao norte de Santia-
go, quando Jorge Bergoglio agra-
decia pela “presença de tantos 
peregrinos dos povos irmãos”.

“Não sejam ciumentos, es-
pecialmente os argentinos, 

que são da minha pátria”, 
disse Francisco. Desde março 
de 2013, quando assumiu o 
comando da Igreja Católica, o 
Papa já foi a vários países da 
América do Sul, como Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador e 
Paraguai, mas não à Argentina. 

Especula-se que Bergoglio 
evite viagens a seu país natal 
para não ser usado politica-
mente tanto pelos aliados do 
presidente Mauricio Macri 
quanto pelos de sua antecesso-
ra, Cristina Kirchner (ANSA).

Fiéis assistem a missa do Papa em Iquique.

O juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, de-
terminou ontem (18) a trans-
ferência do ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
da Cadeia Pública José Fre-
derico Marques, no Rio, para 
o Complexo Médico-Penal de 
Pinhais, em Curitiba. Moro 
atendeu a pedido do MPF que, 
após constatar a existência de 
regalias ao ex-governador no 
cárcere, decorrentes da ação 
de uma organização criminosa 
comandada por ele dentro da 
administração penitenciária, 
solicitou a transferência.

O magistrado de Curitiba 
afirmou ser “evidente” que 
Cabral ainda possui “relevantes 
conexões com autoridades pú-
blicas” do estado. “Mantendo-o 
no Rio de Janeiro, constitui-
rá um verdadeiro desafi o às 
autoridades prisionais ou de 
controle prevenir a ocorrência 
de irregularidades e privilégios”, 
escreveu Moro na decisão. “É 
de interesse público retirá-lo do 
estado do Rio de Janeiro para 
romper ou difi cultar seus conta-
tos com os anteriores parceiros 
criminosos”, acrescentou.

O pedido de transferência 
foi enviado a Moro por ele ter 

O ex-governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, a 

caminho de Curitiba.

MEC antecipa data 
do Sisu

A abertura das inscrições no 
Sistema de Seleção Unifi cada 
(Sisu) foi antecipada para 
a próxima terça-feira (23), 
conforme anunciou ontem 
(18) o ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Segundo ele, 
estudantes que fi zeram o Enem 
2017, e que queiram tentar 
uma vaga em instituições pú-
blicas de ensino superior, têm 
entre 23 e 26 de janeiro para 
se inscrever.

O anúncio foi feito durante 
entrevista coletiva para divulgar 
os resultados do Enem 2017, 
liberados pouco antes das 12h 
de ontem. O prazo inicial para 
registrar a nota da prova e se 
candidatar a uma instituição 
pública de ensino superior era 
de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. 
De acordo com o ministro da 
Educação, o motivo da ante-
cipação seria apenas “saciar a 
ansiedade” dos candidatos.

O cronograma das demais 
seleções da pasta, como o 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e o Programa 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), segundo ele, permanece 
inalterado (ABr).
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A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, enviou 
na última quarta-feira (17), ao 
STF, uma manifestação contra a 
concessão de indulto para o ex-
-diretor de marketing do Banco 
do Brasil, Henrique Pizzolato, 
condenado a 12 anos e sete 
meses de prisão no processo do 
mensalão. O pedido de extinção 
da pena foi feito pela esposa do 
ex-banqueiro, Andrea Eunice 
Haas, com base no decreto de 
indulto natalino assinado pelo 
presidente Michel Temer em 
dezembro e que benefi ciava 
pessoas condenadas por crimes 
cometidos sem violência.

O texto, que foi parcialmente 
suspenso pela presidente do 
STF, Cármen Lúcia, prevê in-
dulto para aqueles que tiverem 
cumprido pelo menos um quinto 
da pena e não sejam reinciden-
tes, que é o caso de Pizzolato, 
sentenciado por corrupção 
passiva, peculato e lavagem de 
dinheiro. Além disso, o decreto 
autoriza a extinção da pena de 
condenados que não tenham 
quitado suas dívidas com a 
União - o ex-diretor do BB deve 
cerca de R$ 2 milhões de multa, 
que serão pagos em 920 presta-
ções mensais de R$ 2.175. 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Juíza federal defende 
deportação de Battisti

A juíza Adverci Rates Men-
des de Abreu, da 20ª Vara 
Federal do DF, se manifestou 
favoravelmente à deportação 
do ex-ativista italiano Cesare 
Battisti pelo Brasil. Abreu se 
posicionou a pedido do ministro 
Luiz Fux, relator no STF do 
processo que deve defi nir o 
futuro do ex-guerrilheiro. Em 
março de 2015, a mesma juíza 
havia determinado a deporta-
ção de Battisti, alegando que 
ele estava em situação irregular 
no país.

O italiano foi condenado à 
prisão perpétua em sua nação 
de origem por quatro assassi-
natos ocorridos na década de 
1970. Em 2010, teve sua perma-
nência no país autorizada pelo 
então presidente Lula, decisão 
acatada mais tarde pelo STF. 

Contudo, a Itália voltou à 
carga para obter sua extradição 
após a posse de Michel Temer, 
que aguarda apenas um posi-
cionamento do STF sobre uma 
ação do italiano contra a revisão 
da ordem de Lula. O caso está 
nas mãos do ministro Fux e não 
tem prazo para ser julgado. A 
Itália tenta obter a extradição 
de Battisti. Já a deportação 
é a ordem para determinado 
estrangeiro deixar o território 
nacional (ANSA).
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O roubo de carga no estado 
do Rio de Janeiro bateu recorde 
no ano passado, com aumento 
de 7,3%, passando de 9.874 
ocorrências em 2016 para 
10.599 em 2017, média de 29 
casos por dia. Na capital, foram 
registradas 5.371 ocorrências; 
na Baixada Fluminense, 3.167; 
em Niterói e São Gonçalo, 
1.586, e no interior do estado, 
475. Os dados foram divulgados 
ontem (18) pelo Instituto de 
Segurança Pública (ISP).

Em nota, a Secretaria Estadu-
al de Segurança Pública informa 
que criou o Grupo Integrado de 
Enfrentamento ao Roubo de 
Cargas, com a participação das 
forças de segurança do estado 
e da União, para combater esse 
tipo de crime. Para a Secretaria, 
a integração das forças foi um 
dos fatores que possibilitaram 
a redução dessa modalidade 
criminosa desde setembro.

“No mês de dezembro de 
2017, houve uma redução de 
13,2% no roubo de cargas no 
estado do Rio em comparação 
ao mesmo mês de 2016. É o 

Maia reitera crítica ao 
Bolsa Família 

São Paulo  - Após ter sofrido 
críticas por declarar que o 
Bolsa Família “escraviza” seus 
benefi ciários, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, usou 
sua conta ofi cial no Facebook 
para esclarecer tal entendi-
mento e também defender 
mudanças nas regras do pro-
grama social. Na publicação 
na rede social, o parlamentar 
evitou o termo que provocou 
a polêmica, mas manteve a 
avaliação de que é necessário 
oferecer uma “porta de saída” 
às famílias que recebem os 
recursos assistenciais.

“O Bolsa Família é um pro-
grama importante na medida 
em que atende aos que estão 
em situação de emergência e 
necessidade, mas é defi ciente 
quando não cria formas dessas 
famílias deixarem de ser depen-
dentes”, escreveu o deputado 
fl uminense. Maia argumenta 
que, da maneira como o Bolsa 
Família está estruturado, o 
programa não promove mobi-
lidade social.

“Afi nal, o que queremos para 
o Brasil, comemorar os 50 
milhões de brasileiros vivendo 
do Bolsa Família ou superar de 
vez a pobreza? É nesta direção 
que penso que o Brasil deve 
caminhar”, afi rmou (AE).

George Gianni/Divulgação

Roubo de carga no Rio bate recorde com 
mais de 10 mil ocorrências em 2017

Agentes da Força Nacional atuam em operação

de combate ao roubo de cargas.
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quarto mês consecutivo que o 
indicador fi cou abaixo do regis-
trado em setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2016”, 
diz a nota. O superintendente 
substituto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no Rio, Rafael 
Alvim, lembrou que o roubo 
de carga é uma das frentes da 
Operação Égide, realizada pelo 
Ministério da Justiça para con-
ter a chegada de armas, drogas 
e contrabando ao país.

“A gente vem monitorando os 

indicadores junto ao ISP e tenta 
readequar o policiamento. É uma 
preocupação da PRF, e a gente 
vem trabalhando mês a mês para 
tentar mitigar esse problema”, 
disse Alvim. Na avaliação do 
diretor de Segurança do Sindi-
carga, coronel Venâncio Moura, 
a situação continua caótica, mas 
há uma expectativa no setor de 
que os índices se reduzam este 
ano. “A boa notícia é que o núme-
ro de roubos está estabilizando”, 
disse Moura” (ABr).

‘Não sejam ciumentos’, 
diz Papa a argentinos

Moro ordena transferência 
de Cabral para Curitiba

sido o primeiro a determinar 
a prisão preventiva de Cabral, 
em novembro de 2016. O ex-
-governador é investigado em 
Curitiba por ter sido acusado de 
receber propinas ligadas à Pe-
trobras, em obras do Comperj. 
Para efetivar a transferência, 
Moro solicitou a anuência do 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal do Rio, que já conde-
nou Cabral por corrupção em 
outros casos. O pedido foi acei-
to pela juíza substituta Caroline 
Vieira Figueiredo, também da 
7ª Vara (ABr).

Dodge critica possível 
indulto a Pizzolato

Se essas condições se manti-
verem, Pizzolato, 65 anos, teria 
de viver até os 141 para saldar 
o débito. No entanto, Dodge 
argumenta que esses dois pon-
tos do decreto natalino foram 
suspensos pelo STF e que um 
indulto a Pizzolato seria uma 
“impunidade evidente”. “Não há 
caráter humanitário, mas apenas 
proteção defi ciente da tutela 
dos bens jurídicos e renúncia de 
receita”, diz a manifestação da 
procuradora, segundo o jornal 
“O Estado de S. Paulo” (ANSA).


