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BOLSAS
O Ibovespa: -0,82% Pontos: 
88.115,07 Máxima de +1,28% 
: 89.986 pontos Mínima de 
-1,06% : 87.907 pontos Volu-
me: R$ 13,76 bilhões Variação 
em 2018: 15,33% Variação no 
mês: -1,55% Dow Jones: -2,07% 
(às 18h33) Pontos: 24.430,39 
Nasdaq: -3,28% (às 18h33) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8948 Venda: R$ 3,8953 
Variação: +0,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,96 Venda: R$ 4,06 
Variação: -0,25% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8958 Venda: R$ 
3,8964 Variação: -0,55% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8500 
Venda: R$ 4,0270 Variação: 
-0,07% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.252,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,72% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,230 
Variação: +0,15%

Cotação: R$ 3,9100 Variação: 
+0,71% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1412 Venda: US$ 1,1413 
Variação: +0,32% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4440 Venda: R$ 
4,4460 Variação: +0,61% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3630 Ven-
da: R$ 4,6070 Variação: estável

Pontos: 6.952,64 Ibovespa 
Futuro: -1,08% Pontos: 88.000 
Máxima (pontos): 90.110 Míni-
ma (pontos): 87.905 Global 40 
Cotação: 813,811 centavos de 
dólar Variação: -0,78%

“Na Antiguidade, 
os sacrifícios 
faziam-se no altar.  
Atualmente esse 
costume perdura”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana

Em vigor desde 2017, 
o teto de gastos, que 
corrige as despesas 

federais pela infl ação por 20 
anos, é factível e sustentável, 
desde que sejam feitas as 
reformas fi scais necessárias 
para reequilibrar as contas 
públicas. A conclusão é de 
relatório divulgado na sexta-
-feira (7) pelo Ministério da 
Fazenda, que recomendou 
a manutenção do limite de 
despesas ao próximo governo.

Para a Fazenda, a revogação 
do teto de gastos exigiria duas 
opções que sacrifi cariam a 
economia e a população. A 
primeira seria um aumento de 

Fazenda rebate críticas 
e defende a manutenção 
do teto dos gastos

tributos para cobrir a expansão 
descontrolada das despesas. 
Essa opção teria forte impacto 
recessivo e reduziria a possi-
bilidade de aprovação de uma 
reforma tributária que raciona-
lize a cobrança de impostos e 
promova o crescimento.

A segunda opção que se 
seguiria a um eventual fi m do 
teto de gastos seria o abandono 
do ajuste fi scal, que provocaria 
o crescimento descontrolado 
da dívida pública, inflação 
e estagnação econômica. A 
manutenção do limite de gas-
tos facilitaria a realização de 
reformas fi scais, como a da 
Previdência. Isso porque, sem o 

teto, a despesa pública voltaria 
a expandir-se sem controle e o 
governo perderia parte da eco-
nomia gerada pela aprovação 
das novas regras.

O documento rebateu o que 
considera as seis maiores crí-
ticas feitas ao teto de gastos. 
O argumento de que a emenda 
tirou dinheiro da saúde e da 
educação é falso porque os 
limites mínimos de gastos 
foram mantidos e continuam a 
ser corrigidos pela infl ação. Em 
relação ao argumento de que 
o teto é insustentável porque 
paralisará o governo, a Fazen-
da alega que a emenda que 
criou o limite institui gatilhos 

O teto preserva os programas sociais com melhor desempenho,

e um choque fi scal se traduziria em aumento da carga tributária.

automáticos que restringem 
a contratação de servidores, 
reajustes ao funcionalismo 
e concessão de benefícios 
tributários, caso o teto seja 
descumprido.

Para o ministério, o teto 
leva a um ajuste gradual por 
um prazo mais longo, que 

preserva os programas sociais 
com melhor desempenho, e um 
choque fi scal ou se traduziria 
em aumento da carga tributária 
de 5% do PIB ou um corte linear 
profundo que afetaria todas as 
ações sociais.

O Ministério da Fazenda 
voltou a afi rmar que os gastos 

com a Previdência Social são 
pouco efi cientes para reduzir 
a pobreza. A pasta reiterou o 
estudo segundo o qual 42% 
dos benefícios pagos pela 
Previdência beneficiam os 
20% mais ricos da sociedade, 
enquanto 6% vão para os 20% 
mais pobres.

O número corresponde a 2% 

do total (mais de 31,4 milhões) 

de declarações apresentadas.

A Receita Federal informou 
na sexta-feira (7) que 628 mil 
declarações de Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
estão retidas na malha fi na de-
vido a inconsistências nas infor-
mações prestadas. O número 
corresponde a 2% do total – de 
mais de 31,4 milhões – de decla-
rações apresentadas neste ano. 
Do total de declarações retidas, 
70,35% apresentam imposto a 
restituir, 25,88% tem imposto 
a pagar e 3,77% não apresenta 
imposto a restituir ou a pagar.

As principais razões pelas 
quais as declarações foram 
retidas são: omissão de ren-
dimentos do titular ou seus 
dependentes (379.547); diver-
gências entre o IRRF informado 
na declaração e o informado em 
DIRF, feita pelas empresas, com 
183.274 casos; informações er-
radas sobre despesas médicas 
(163.594 declarações); dedu-
ção de previdência ofi cial ou 
privada, dependentes, pensão 
alimentícia e outras (128.536). 
A Receita informa ainda que 

Temer homenageado pela 

Fiesp com a medalha da 

Ordem do Mérito Industrial.

O presidente da República, 
Michel Temer, disse que entre-
gará o país no século 21 após 
encontrá-lo “desgastado e no 
século 20”, quando o assumiu, 
em 2016, ao ser homenageado 
com a insígnia da Ordem do 
Mérito Industrial São Paulo, no 
grau de Grã-Cruz, pela Fiesp. 
“Em dois anos e meio, conse-
guimos produzir resultados 
benéfi cos ao país. Na verdade, 
nós trouxemos o Brasil para 
século 21. Eu o encontrei no 
século 20, e desgastado”, disse 
em seu discurso. 

O presidente ressaltou que, 
quando chegou à presidência, 
o PIB do país era negativo em 
5,9% e que, ao fi nal de 2017, o 
índice estava em 1% positivo. 
“Em pouco tempo, caminha-
mos com o PIB em 6,9%”, 
garantiu.

Temer lembrou ainda que o 
défi cit em 2018 deverá fi car 
em torno de R$ 125 bilhões, 
ante uma previsão de R$ 159 
bilhões. “O que signifi ca exação 
do desempenho da administra-
ção pública e, naturalmente, 

Catador em 
restaurante 
viraliza na 
internet

Belo Horioznte - Um catador 
de latinhas e papelão bombou 
na internet ao se sentar em 
um restaurante no bairro de 
Lourdes, área nobre de Belo 
Horizonte, e pedir uma refei-
ção. O homem, descalço e com 
uma sacolinha na mão, chegou 
com uma nota de R$ 50 e pediu 
a refeição. Também pediu um 
vinho e o proprietário do esta-
belecimento mandou que fosse 
servido um chileno. 

Ele nem chegou a tomar tudo 
e optou por um refrigerante. 
Agindo de forma educada, 
após comer ele abriu mão da 
sobremesa, já inclusa no prato 
principal, e a conta fi cou em 
R$ 121,80. Ele então insistiu 
em pagar com seus R$ 50, mas 
foi cobrado apenas R$ 10. “Ele 
queria mesmo pagar, por isso, 
aceitamos parte do dinhei-
ro”, contou o garçom Rafael 
Guedes. Segundo ele, ainda 
foi preciso insistir para que o 
cliente incomum aceitasse o 
troco (AE).

Futuro ministro-chefe da

Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

São Paulo - O futuro minis-
tro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, reafi rmou na sexta-
-feira (7), que o governo de 
Jair Bolsonaro vai realizar as 
reformas da Previdência e do 
sistema tributário. Segundo 
ele, a equipe do futuro ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
está trabalhando em uma refor-
ma previdenciária que corrija 
privilégios e permita um regime 
de capitalização que aumente 
a poupança interna. “Governo 
dará passo para trás para que os 
brasileiros possam dar muitos 
passos à frente”, disse.

A declaração foi dada em 
evento do Lide, grupo de em-
presários fundado pelo gover-
nador eleito de São Paulo, João 
Doria. Foi o primeiro encontro 
de Onyx com representantes do 
setor privado após a eleição de 
Bolsonaro. Guedes também foi 
convidado, mas, segundo Onyx, 
está se recuperando de uma 
gripe. “Ele está em repouso. 
Precisamos do nosso Ronal-
dinho para quando começar o 
campeonato mundial”, brincou.

O futuro chefe da Casa Civil 
garantiu que o próximo gover-
no será “constitucional, rigo-
rosamente dentro da lei e terá 
segurança jurídica absoluta”. 
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CEO da Braskem e vice-

presidente do conselho da 

Abiquim, Fernando Musa.

São Paulo - O faturamento 
líquido estimado para a indús-
tria química brasileira em 2018 
deve fechar em R$ 462,3 bilhões, 
crescimento de 20,2% na com-
paração com os R$ 384,6 bilhões 
em 2017. Os números foram 
divulgados na sexta-feira (7), 
em São Paulo, pela Abiquim.

Segundo a associação, neste 
ano, a balança comercial de 
produtos químicos deve fechar 
com um défi cit de US$ 29,1 bi-
lhões, ante um também défi cit 
de US$ 23,5 bilhões em 2017. 
Desde o pico de US$ 32 bilhões 
de défi cit em 2013, a diferença 
da força das importações contra 
as exportações havia começado 
a cair, até bater no negativo em 
US$ 22 bilhões em 2016.

Diante dos indicadores de 
2018, o setor de químicos no 
Brasil teve uma verdadeira 
década perdida por causa das 
crises dos últimos anos, disse 
o CEO da Braskem e vice-
-presidente do conselho diretor 
da Abiquim, Fernando Musa. “O 
setor químico voltará a registrar 
crescimento no seu faturamen-
to líquido. A receita, depois de 3 
anos, volta a crescer. Esses nú-
meros positivos de curto prazo 
escondem um grande desafi o. 

O ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, classifi cou 
como uma “tragédia” a morte 
de seis pessoas feitas reféns 
por criminosos que tentaram 
assaltar duas agências bancárias 
na cidade de Milagres (CE), a 
cerca de 60 km de Juazeiro do 
Norte, na madrugada de sexta-
-feira (7). Segundo o ministro, 
episódios como este reforçam 
a necessidade de os serviços 
de inteligência das forças de 
segurança federais e estaduais 
atuarem em conjunto.

“O Ceará vem reduzindo os 
índices de violência, mas tra-
gédias como esta, infelizmente, 
acontecem. Na medida em que 
possamos nos antecipar e evi-
tar, pouparemos vidas”, disse 
Jungmann ao participar, em 
Fortaleza, da inauguração da 
regional nordestina do Centro 
Integrado de Inteligência de 
Segurança Pública (Ciispr-NE).

Pelo menos 12 pessoas morre-
ram durante a troca de tiros entre 
policiais militares e criminosos que 
se preparavam para assaltar duas 
agências bancárias que funcionam 
na região central do município de 
cerca de 28 mil habitantes, locali-
zado na região do Cariri cearense. 
Segundo a Secretaria estadual 
de Segurança Pública, seis dos 
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Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Imposto de renda: 628 mil declarações 
do IRPF caíram na malha fi na

de malha. É nessa seção que o 
contribuinte pode identifi car 
se a declaração está retida em 
malha fi scal, ou se há alguma 
outra pendência que possa ser 
regularizada por ele mesmo.

Se a declaração estiver 
retida em malha fi scal, nessa 
seção, o contribuinte encon-
trará links para verifi car com 
detalhes o motivo da retenção 
e consultar orientações de pro-
cedimentos. Constatando erro 
na declaração apresentada, o 
contribuinte pode regularizar 
a situação apresentando decla-
ração retifi cadora. Inexistindo 
erro na declaração apresen-
tada e estando de posse de 
todos os documentos compro-
batórios, o contribuinte pode 
optar por aguardar intimação 
ou agendar pela internet uma 
data e local para apresentar 
os documentos e antecipar a 
análise de sua declaração pela 
Receita. O agendamento para 
declarações do exercício 2018 
começa a partir de janeiro de 
2019 (ABr).

uma declaração pode ficar 
retida por uma ou mais razões.

Para saber se a declaração 
está na malha fi na, os contri-
buintes podem acessar o Extra-
to de Processamento da DIRPF 
na página da Receita Federal na 
internet. É necessário utilizar 
o código de acesso gerado na 
própria página da Receita ou o 
certifi cado digital emitido por 
autoridade habilitada. Preste 
atenção na seção Pendências 

Pegou país no século 20 
e entrega no século 21

competência da nossa equipe 
governativa”. 

O presidente voltou a citar, 
como realizações da sua gestão, 
a aprovação do teto de gastos 
públicos, a reforma trabalhista, 
a diminuição da infl ação e a 
recuperação de empresas esta-
tais como a Petrobras, o Banco 
do Brasil e os Correios (ABr).

Onyx: reforma da Previdência 
corrigirá privilégios

“O investidor internacional terá 
previsibilidade”, prometeu. 
Com as reformas, ele disse, “o 
Brasil será o melhor país da 
América Latina para investir”. 
Onyx também disse que o 
próximo governo vai atuar para 
melhorar o ambiente de negó-
cios, facilitando a abertura de 
empresas, com mais efi ciência 
para o Estado e transformando 
o governo em “100% digital” ao 
fi nal do mandato.

Ele reafi rmou ainda que Bol-
sonaro disse, em reunião com 
os ministros escolhidos, que 
vai adotar todas as medidas 
que julga necessárias, sem se 
preocupar com reeleição (AE).

Jungmann chama de “tragédia” 
mortes em Milagres

mortos são suspeitos de participar 
da ação criminosa.

As outras seis pessoas que 
morreram foram feitas reféns 
pelos bandidos. Cinco delas, 
incluindo duas crianças, per-
tenciam a uma mesma família 
de Pernambuco. A família foi 
surpreendida pelos bandidos ao 
passar, de carro, por uma rodovia 
próxima, quando retornavam 
de Juazeiro do Norte. “O que 
aconteceu hoje reforça a impor-
tância do Centro Integrado de 
Inteligência para que possamos 
ter informações em tempo real, 
fornecidas pelos serviços de 
inteligência dos nove estados 
nordestinos”, disse Costa (ABr).

Indústria química deve fechar 
2018 em R$ 462,3 bilhões

Porque isso mostra que em 2018 
estamos retomando ao patamar 
de 2010”, afi rmou.

Os números a que Musa se 
refere são ao faturamento líqui-
do do setor químico esperado 
para 2018. Apesar da alta, o 
número volta o setor para o 
patamar de 2010, quando o 
faturamento líquido foi para 
US$ 128,8 bilhões. O executivo 
lembrou ainda do crescimento 
do défi cit comercial do setor, 
que atingiu US$ 29,1 bilhões em 
2018. “Estamos gerando muito 
dinheiro e renda no exterior. 
Renda e emprego esses que 
poderiam estar acontecendo no 
Brasil”, defendeu (AE).


