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BOLSAS
O Ibovespa: +0,32% Pontos: 
84.792,70 Máxima de +0,51% : 
84.956 pontos Mínima estável: 
84.525 pontos Volume: 13,5 bi-
lhões Variação em 2018: 10,98% 
Variação no mês: -0,14% Dow 
Jones: feriado nos EUA Pontos: 
-- Nasdaq: feriado nos EUA 
Pontos: -- Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2342 Venda: R$ 3,2347 
Variação: +0,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2341 Venda: R$ 
3,2347 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,62% 
ao ano. - Capital de giro, 10,47% 
ao ano. - Hot money, 1,14% ao 
mês. - CDI, 6,64% ao ano. - Over 
a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA 
Variação: -- - Ouro BM&F (à 
vista) Cotação: 138,600 Variação: 
-0,29%.

Cotação: R$ 3,2420 Variação: 
+0,22% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,2407  Venda: US$ 1,2408  
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0110 Venda: R$ 
4,0130 Variação: +0,3% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0170 Ven-
da: R$ 4,1630 Variação: +0,31%.

+0,18% Pontos: 85.640 Máxi-
ma (pontos): 85.875 Mínima 
(pontos): 85.395. Global 40 
Cotação: 881,285 centavos de 
dólar Variação: -1%.

“Você nunca 
achará o arco-
íris, se você 
estiver olhando 
para baixo “.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

O crescimento do PIB 
em 2018 deverá ser 
de 2,7%, segundo pre-

visão da Instituição Fiscal In-
dependente (IFI) do Senado, 
em relatório mensal apresen-
tado ontem (19). A previsão 
anterior era de 2,3%. O docu-
mento traz atualizações das 
estimativas para curto, médio 
e longo prazos. Além disso, 
segundo o estudo, a amplia-
ção da massa de salários e a 
queda da taxa de juros e do 
comprometimento de renda 
sustentam uma perspectiva 
de aceleração do crescimento 
econômico para este ano.

Os analistas da IFI preveem 
um panorama mais positivo 
para a dívida bruta do go-

Economia do país vai
crescer 2,7% em 2018, prevê 
Instituição Fiscal Independente

verno. Em outubro de 2017, o 
cenário básico apontava que 
a dívida chegaria ao pico de 
93,5% do PIB, em 2025.  Agora, 
sinaliza 86,6%, já em 2023. Ou 
seja, a trajetória de queda do 
indicador dívida/PIB deve se 
iniciar antes do previsto, o que é 
positivo, segundo Felipe Salto, 
diretor-executivo da IFI. “Ativi-
dade econômica melhor, juros 
mais baixos, resultado primário 
mais elevado e antecipação dos 
pagamentos dos créditos do Te-
souro junto ao BNDES ajudam 
a compreender as alterações”, 
afi rmou o economista Felipe 
Salto, diretor-executivo da IFI.

Apesar de um cenário eco-
nômico-fi scal mais favorável 
apresentado no relatório, os 

especialistas lembram que para 
os próximos anos a situação 
ainda é desafi adora, a começar 
pela contenção da trajetória das 
despesas sem comprometer 
o funcionamento da máquina 
pública. Segundo Felipe Salto, 
há risco de não cumprimento 
do teto de gastos previstos 
na Emenda Constitucional 
95/2016 a partir do ano de 2019. 
“São necessárias medidas para 
limites dos gastos obrigatórios, 
notadamente com pessoal e 
previdenciários. O risco de não 
se cumprir o teto de gastos é 
elevado. Espero que ocorra 
algum avanço na reforma da 
Previdência, ainda não seja a 
que está em negociação atual-
mente”, advertiu.

A ampliação da massa de salários e a queda da taxa de juros e do comprometimento de renda 

sustentam uma perspectiva de aceleração do crescimento econômico para este ano.

O Relatório de Acompa-
nhamento Fiscal (RAF) é a 
principal publicação da IFI, 
cuja missão é analisar o cum-
primento das metas fi scais, 
a evolução dos indicadores 

econômicos e das contas pú-
blicas. Além disso, estão entre 
as suas atribuições a elaboração 
de cenários prospectivos e a 
avaliação dos efeitos fi scais das 
ações do Estado. As próximas 

edições do RAF têm previsão 
de publicação para 12 de 
março e 9 de abril. o número 
ofi cial do PIB de 2017 será 
divulgado pelo governo em 1º 
de março (Ag.Senado).

As vagas abertas pela indús-
tria de transformação paulista 
no primeiro mês deste ano 
foram quase quatro vezes 
superiores à média registrada 
nos meses de janeiro nos cinco 
anos anteriores. O saldo de 
admissões somou 10,5 mil em-
pregos, enquanto a média nesse 
período entre 2005 e 2017 havia 
atingido 2,8 mil. Esse foi o me-
lhor desempenho já obtido em 
um mês de janeiro desde 2012, 
segundo a Pesquisa de Nível de 
Emprego da Fiesp/Ciesp.

No entanto, comparado a de-
zembro último, houve pequena 
elevação de apenas 0,5%. Esse 
aumento nas contratações foi 
puxado, principalmente, pelo 
setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, com a 
oferta de 2.939 postos, seguido 
de confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios, com 2.123, 
e produtos de minerais não me-
tálicos, com 1.426. De um total 
de 22 setores pesquisados, 16 
ampliaram o quadro de pessoal. 
Entre as empresas que efetua-
ram cortes estão as dos setores 
de produtos químicos (694), 
de produtos de madeira (273) 
e de impressão e reprodução 
de gravações (155).

Para o segundo vice-presi-
dente da Fiesp, José Ricardo 
Roriz Coelho, esse resultado 
“demonstra a consistência 

As contratações foram 

puxadas pelo setor de

veículos automotores.

O ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes, reiterou a 
disposição do Brasil em manter 
abertas as portas aos refugiados. 
A declaração foi feita ontem 
(19), durante a abertura da 
Reunião de Consulta da América 
Latina e do Caribe como Contri-
buição para o Pacto Global sobre 
Refugiados. “Vivemos num país 
construído em grande parte com 
gente do mundo inteiro. Muitos 
vieram voluntariamente, mas 
muitos vieram forçados”, disse 
o ministro.

Para ele, a resposta do Brasil 
ao drama dos refugiados, em 
especial no caso dos venezue-
lanos, tem sido um “estrito 
cumprimento” das obrigações 
do país. “O presidente Temer 
vem mobilizando o governo 
para regularizar a situação dos 
venezuelanos. “O Brasil jamais 
fechará suas portas”, disse o 
ministro, acrescentando que tem 
como expectativa que as reuni-
ões do grupo contribuam para a 
defi nição de um pacto global para 
lidar com a situação que atinge 
diversas partes do mundo.

Também presente na abertura 
do encontro, o Alto Comissá-
rio das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), Filippo 
Grandi, defendeu a inclusão 
de refugiados nos programas 
sociais desenvolvidos pelos 
países que integram o grupo. 

Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes.

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(19) que a reforma da Previ-
dência é “prioridade número 
um”, mesmo com a intervenção 
federal na segurança do Rio de 
Janeiro. “Evidentemente que, 
se as lideranças do Congresso 
concluírem que a reforma da 
Previdência tem voto sufi ciente 
para ser aprovada, a ideia, 
inclusive já anunciada pelo 
presidente da República, é 
tomar uma medida que viabi-
lize a votação da Previdência, 
atendidos todos os requisitos 
da Constituição”.

Meirelles disse ainda que 
o governo não trabalha com 
um plano B. “Acho que antes 
de se defi nir o número de 
votos e se é possível aprovar, 
acho que não cabe fi carmos 
discutindo planos B, porque 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guterres, 
afi rmou ontem (19) que a atual 
situação da Venezuela é um 
“grande fator de preocupação” 
e lamentou que não parece 
ser possível conseguir uma 
solução a curto prazo. “Nos 
preocupa muito que não haja 
acordo político na Venezuela 
e que a situação não tenha um 
horizonte de solução a curto 
prazo”, disse, durante uma 
entrevista coletiva realizada 
na Universidade de Lisboa, 
após a cerimônia na qual lhe 
foi atribuído o título de doutor 
honoris causa da instituição.

Guterres lembrou que nos 
últimos meses houve um 
“aumento significativo” de 
venezuelanos que emigraram 
para a Colômbia, a quem a ONU 
está apoiando em matéria de 
ajuda humanitária. “Estamos 
colaborando com a Colômbia 
na ajuda humanitária a essas 
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Pedro FGrança/Ag.Senado

Área para construção 
de parque e museu

O prefeito João Doria, e mem-
bros das Forças Armadas assi-
naram ontem (19) um termo 
defi nitivo pelo qual a União cede 
à prefeitura paulistana o uso de 
uma área de 400 mil m² do Campo 
de Marte, na zona norte. No local 
será instalado um parque público 
e o Museu Aeroespacial. O prazo 
de cessão é de 20 anos e poderá 
ser prorrogado diversas vezes por 
igual período. 

Desde a Revolução Constitucio-
nalista de 1932 havia uma disputa 
judicial pela área, que tem mais de 
dois milhões de m². Naquele ano, o 
aeroporto, inaugurado em 1929, foi 
incorporado pela União, passando 
ao Comando da Aeronáutica. Em 
1945, após o governo de Getúlio 
Vargas, a Prefeitura de São Paulo 
tentou reaver o lote. Em 2003, o 
TRF deu ganho de causa à União 
e, em 2008, o STJ o devolveu ao 
município. A União recorreu e o 
processo ainda tramita no STF 
(ABr).

Rio  - A notícia da interven-
ção federal na segurança do 
Rio está gerando apreensão 
em moradores de favelas. Eles 
temem condutas abusivas por 
parte dos militares das Forças 
Armadas e da polícia, como re-
vistas indiscriminadas e invasão 
a domicílios. Circulam nas re-
des sociais dicas de como lidar 
com excessos e se precaver de 
detenções e apreensões. Três 
jovens negros recomendam que 
seus pares circulem sempre 
com a nota fi scal do celular, para 
provarem que não se trata de 
produto roubado, e evitem usar 
guarda-chuvas e furadeiras que 
possam ser confundidos com 
armas de fogo.

A reportagem ouviu mo-

radores de duas favelas que 
passaram por operações das 
Forças Armadas: Rocinha, na 
zona sul, e Cidade de Deus, na 
zona oeste. Pedindo anonimato, 
eles se disseram traumatizados 
com a histórica brutalidade de 
agentes de segurança. E afi r-
maram que, assim como seus 
vizinhos, já estão mudando suas 
rotinas para se resguardar. “Meu 
medo maior é pelos meus fi lhos, 
meninos negros”, contou uma 
moradora da Rocinha. “Muita 
gente que já não saía de casa, 
por causa da guerra no morro 
que vem desde o ano passado, 
agora evita ainda mais estar na 
rua. Muita gente que andava sem 
documento agora mudou”, disse 
uma vizinha (AE).

Parte da Cidade de Deus aprova, acha que vai melhorar a 

segurança.

Reprodução

Liberdade negada 
O ministro do STF Edson Fa-

chin negou ontem (19) pedido de 
liberdade feito pela defesa do ex-
-presidente do BB e da Petrobras, 
Aldemir Bendine. Na decisão, o 
ministro entendeu que não há 
ilegalidade na decisão de outro 
tribunal, que também proferiu a 
mesma decisão. Em delação feita 
pelo empresário Marcelo Odebre-
cht, ele foi citado como um dos 
benefi ciários de pagamento de 
vantagens indevidas.

Aprovação da reforma da Previdência 
ainda é “prioridade número um”

decreto do governo do estado 
capaz de manter a estrutura 
colocada pelo Exército e, após 
votada a reforma, retomar a 
intervenção federal.

Para o ministro, a crise fi scal 
pela qual passa o país está re-
lacionada à crise de segurança 
nos estados. A crise econômica 
do país levou a um aumento 
do desemprego e benefi ciou o 
recrutamento de jovens para 
atividades criminosas. Para ele, 
uma melhora na economia, por-
tanto, também terá impactos na 
área de segurança. “Existem 
programas sociais que passam 
a ser melhor fi nanciados na 
medida em que existe recupe-
ração fi scal e não só do governo 
federal, com aumento da arre-
dação, com o teto de gastos e 
com a reforma da Previdência, 
mas dos estados” (ABr).

isso serviria evidentemente 
para desviar a atenção do 
fundamental que é a aprova-
ção da reforma”. A ideia do 
governo, explicou Meirelles, 
é interromper a intervenção 
federal, substituindo-a por um 

Intervenção gera temor 
em moradores de favelas

Cresce o emprego na 
indústria paulista

do processo de crescimento 
da economia”. Para Roriz 
Coelho, o desempenho está 
em sintonia com o aumento 
da produção, em 2017, que 
atingiu 3,4%. A região de São 
João da Boa Vista foi a que 
apresentou o maior avanço, de 
3.01%, com destaque para o 
setor de produtos de minerais 
não metálicos e máquinas e 
equipamentos. 

Na sequência da lista de re-
giões que mais admitiram pes-
soal aparece Mogi das Cruzes 
(2,42%), com a melhoria dos 
setores de produtos têxteis e 
veículos automotores e auto-
peças e Araraquara (2,07%), 
onde as chances de emprego 
cresceram nas empresas de 
produtos têxteis e confecção 
de artigos do vestuário (ABr).

Brasil: ‘portas abertas’ 
para receber refugiados

“Eu os parabenizo por man-
terem as fronteiras abertas, 
e gostaria de incentivá-los a 
manter. Continuem fazendo 
isso, respeitando as garantias e 
incluindo o princípio e o direito 
de solicitar asilo”, acrescentou.

A reunião conta com a partici-
pação de representantes de 36 
países, e discute a situação dos 
refugiados na América Latina e 
no Caribe. O objetivo é avaliar 
como os países da região têm 
atuado para garantir a prote-
ção e oferecer apoio a essas 
pessoas. O debate tem como 
base o Plano de Ação do Bra-
sil, conjunto de compromissos 
aprovado por países da América 
Latina e Caribe em 2014, tendo 
como foco a assistência a refu-
giados e apátridas (ABr).

ONU “preocupada” com 
situação da Venezuela

pessoas, mas é um grande fator 
de preocupação”, afi rmou.

Diariamente 37 mil venezue-
lanos cruzam a fronteira com 
a Colômbia em busca de um 
futuro melhor e para buscar 
comida e remédios. Segundo 
os últimos dados ofi ciais, há 550 
mil venezuelanos instalados de 
maneira indefi nida na Colômbia.

Também no Brasil a situação 
do país vizinho preocupa. Para 
fugir da crise política e econô-
mica na Venezuela, diariamente 
imigrantes venezuelanos in-
gressam no Brasil pela fronteira 
com Roraima. A prefeitura de 
Boa Vista estima que cerca de 
40 mil venezuelanos tenham en-
trado na cidade. Para responder 
a essa demanda, o presidente 
Temer assinou uma Medida 
Provisória (MP) dispondo sobre 
a assistência emergencial para 
os venezuelanos que migraram 
para Roraima fugindo da crise 
no país vizinho (ABr/EFE).


