
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
07 de fevereiro de 2019

Ano XVII – Nº 3.804

BOLSAS
O Ibovespa: -3,74% Pontos: 
94.635,57 Máxima estável: 
98.308 pontos Mínima de -3,74% 
: 94.636 pontos Volume: R$ 
17,05 bilhões Variação em 2019: 
7,68% Variação no mês: -2,83% 
Dow Jones: -0,06% (às 18h38) 
Pontos: 25.396,11 Nasdaq: 
-0,39% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7044 Venda: R$ 3,7049 
Variação: +1,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,78 Venda: R$ 3,88 
Variação: +1,04% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7013 Venda: R$ 
3,7019 Variação: +0,76% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6800 
Venda: R$ 3,8530 Variação: 
+1,13% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% 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$ 1.314,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,36% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,700 
Variação: +1,43%.

Cotação: R$ 3,7030 Variação: 
+0,8% - Euro (às 18h38) Compra: 
US$ 1,1366  Venda: US$ 1,1366 
Variação: -0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2080 Venda: R$ 
4,2100 Variação: +0,67% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1630 Ven-
da: R$ 4,3900 Variação: +0,69%.

(às 18h38) Pontos: 7.373,20 
Ibovespa Futuro: -3,81% Pontos: 
94.710 Máxima (pontos): 98.080 
Mínima (pontos): 94.500. Global 
40 Cotação: 842,262 centavos 
de dólar Variação: +0,19%.

“O inimigo mortal do 
homem é a miséria. 
Mais miserável do 
que os miseráveis é 
a sociedade que não 
acaba com a miséria”.
Ulysses Guimarães (1916/1992)
Político brasileiro

A juíza federal Gabrie-
la Hardt condenou 
ontem (6) o ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a 12 anos e 11 meses 
de prisão, na ação penal 
sobre as reformas realiza-
das no Sítio Santa Bárbara, 
em Atibaia. A sentença é a 
segunda proferida contra o 
ex-presidente na Operação 
Lava Jato. O sítio foi alvo 
das investigações da Lava 
Jato, que apura a suspeita 
de que as obras de melhorias 
no local foram pagas por 
empreiteiras investigadas 
por corrupção, como a OAS 
e a Odebrecht.

Lula é condenado a 12 
anos e 11 meses de prisão 
em processo sobre sítio

Segundo os investigadores, 
as reformas começaram após a 
compra da propriedade pelos 
empresários Fernando Bittar 
e Jonas Suassuna, amigos de 
Lula, quando “foram elabo-
rados os primeiros desenhos 
arquitetônicos para acomodar 
as necessidades da família do 
ex-presidente”. No laudo ela-
borado pela Polícia Federal, 
em 2016, os peritos citam as 
obras que foram feitas, entre 
elas a de uma cozinha avaliada 
em R$ 252 mil. A estimativa é 
de que tenha sido gasto um va-
lor de cerca de R$ 1,7 milhão, 
somando a compra do sítio
(R$ 1,1 milhão) e a reforma 

(R$ 544,8 mil).
A defesa do ex-presidente 

alegou no processo que a 
propriedade era frequentada 
pela  família de Lula, mas que o 
imóvel pertence à família Bit-
tar. O ex-presidente cumpre 
outra pena de 12 anos e um 
mês de prisão, imposta pelo 
TRF4, pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Na sentença, a ma-
gistrada disse que Lula sabia 
do esquema de corrupção na 
Petrobras e que as empreitei-
ras OAS e a Odebrecht tinham 
participação nos desvios. 

Também foram condenados 
os empresários José Adelmá-

rio Pinheiro Neto, o Léo Pi-
nheiro, ligado a OAS, a 1 ano, 
7 meses e 15 dias; o pecuarista 
José Carlos Bumlai, a 3 anos e 
9 meses; o advogado Roberto 
Teixeira, a 2 anos de reclusão, 
o empresário Fernando Bittar 
(proprietário formal do sítio), 

a 3 anos de reclusão; e o em-
presário ligado à OAS Paulo 
Gordilho, a 3 anos de reclusão.

A juíza condenou os em-
presários Marcelo Odebrecht, 
a 5 anos e 4 meses; Emilio 
Odebrecht, a 3 anos e 3 me-
ses; Alexandrino Alencar, a 

4 anos; e Carlos Armando 
Guedes Paschoal, a 2 anos. 
O engenheiro Emyr Diniz 
Costa Junior recebeu 3 anos 
de prisão. Todos são delato-
res e, por isso, vão cumprir 
as penas acertadas em seus 
acordos (ABr/AE).

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na 

NF Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp/) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio do mês 
de fevereiro. São R$ 6,7 milhões 
em 655 prêmios, no próximo dia 
15 (sexta-feira). Participam do 
sorteio os 9.102.486 consumidores 
cadastrados que efetuaram com-
pras no mês de outubro e 4.588 
condomínios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi scais.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, deve apresentar aos 
governadores a proposta para 
a reforma da Previdência no 
dia 20 em reunião em Brasília. 
A informação é do governador 
de Pernambuco, Paulo Câ-
mara, que esteve ontem (6) 
em reunião com Guedes, no 
ministério, em Brasília.

“Não conheço ainda a refor-
ma da Previdência. A gente 
sabe de alguns pontos que po-
dem ser colocados. O ministro 
falou de maneira genérica. Não 
falou ponto a ponto. Vamos ter 
uma reunião no próximo dia 20 
com todos os governadores do 
Brasil onde o ministro vai efeti-
vamente apresentar qual é sua 
proposta para Previdência”, 
disse ao deixar o ministério.

Câmara disse que é preciso 
fazer a reforma e acrescentou 
que o défi cit na Previdência 
dos estados é “muito forte”. 
Segundo ele, em Pernambuco, 
o défi cit da Previdência no 
ano passado chegou a R$ 2,6 
bilhões. “Todos nós sabemos 
da necessidade de fazer a 
reforma. O meu partido [PSB] 
tem objeções a alguns pontos 
que foram colocados lá atrás - a 
preocupação com a questão da 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

A medida provisória (MP) 
que vai regulamentar o en-
sino domiciliar no país deve 
ser publicada até o próximo 
dia 15, segundo a assessoria 
de imprensa do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos. No fi m do mês 
passado, o governo federal já 
havia anunciado a conclusão de 
uma primeira versão do texto. 
Na oportunidade, a ministra 
Damares Alves, afi rmou enten-
der que, embora o ensino do-
miciliar pertença ao campo da 
educação, “é uma demanda de 
família”, devendo ser, portanto, 
uma proposta apresentada pelo 
ministério que comanda.

A regulamentação do ‘ho-
meschooling’, como também é 
chamada a educação ministra-
da no lar, consta das 35 metas 
prioritárias dos 100 primeiros 
dias do governo Jair Bolsonaro 
e tem dividido opiniões. No ano 

Ministra Damares Alves, da Mulher, da Família

e dos Direitos Humanos.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
classifi cou como uma questão 
em “estudo” e “refl exão” no 
governo a mudança da embai-
xada brasileira em Israel, para 
Jerusalém, ao se encontrar com 
o ministro da Turquia Mevlut 
Cavusoglu. A reunião foi soli-
citada pelo turco e aconteceu 
em Washington, na manhã de 
ontem (6). Questionado se con-
fi rmou a decisão da mudança no 
local da embaixada brasileira na 
conversa, Araújo respondeu: 
“(É) uma coisa que estamos 
estudando no Brasil e nesse 
processo de estudo, refl exão, é 
importante conhecer a posição 
de países relevantes na região 
como a Turquia. Foi útil”.

Durante a campanha eleito-
ral, Bolsonaro anunciou que, 
assim como os Estados Uni-
dos, transferiria a embaixada 
brasileira em Israel de Tel Aviv 
para Jerusalém. O filho do 
presidente, deputado Eduardo 
Bolsonaro, chegou a dizer em 
novembro que a mudança não 
era uma questão de “se”, mas 
“quando”. O primeiro-ministro 
de Israel, Binyamin Netanyahu, 
também assegurou no Brasil 
em dezembro que Bolsonaro 
iria fazer a alteração.
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Arquivo/ABr

O governo federal afi rmou 
que continuará a busca de com-
pensações da União Europeia 
(UE) depois que os países desse 
bloco aplicaram sobretaxas 
sobre as importações de aço. 
Em uma nota conjunta, o Minis-
tério das Relações Exteriores 
e o Ministério de Economia 
assinalaram que o governo 
“continuará buscando junto à 
União Europeia as compensa-
ções adequadas para equilibrar 
os efeitos adversos das salva-
guardas sobre a corrente de 
comércio”.

O anúncio do governo acon-
teceu depois de que a UE publi-
cou na sexta-feira passada (1) 

a regulamentação da sobretaxa 
de 25% sobre as importações 
de aço que excedam os limites 
estabelecidos por categoria de 
produto. Com as novas taxas - 
que estarão vigentes até junho 
de 2021 -, os países da UE 
buscam proteger os produtores 
de aço europeu da entrada no 
mercado deste produto.

A UE tinha iniciado em março 
de 2018 uma avaliação sobre a 
imposição de salvaguardas, que 
foram aplicadas provisoriamen-
te em junho do ano passado. 
Na nota de hoje, o governo 
brasileiro reiterou sua oposição 
à aplicação das novas taxas pelo 
bloco europeu (Ag.EFE).

Os países da UE buscam proteger os produtores de aço europeu.

Marcelo Sayão/EFE

A população brasileira sacou 
mais dinheiro do que depositou 
na poupança ao longo de janeiro 
deste ano. O saldo de saques 
menos depósitos para o mês 
fi cou em R$ 11,232 bilhões, 
informou ontem (6) o Banco 
Central (BC). Ao todo, foram 
depositados na caderneta de 
poupança R$ 194,672 bilhões. 
As retiradas durante o pri-
meiro mês do ano somaram
R$ 205,905 bilhões.

Esse resultado representa 
a maior retirada de recursos 
da poupança para o mês de 
janeiro desde 2016, quando a 
diferença entre saques e depó-
sitos foi de R$ 12,032 bilhões. 
A série histórica registra as 
movimentações da caderneta 
desde 1995. Em janeiro, os 
rendimentos da aplicação mais 
popular do país resultaram em 
crédito de R$ 2,939 bilhões. O 
saldo atualmente depositado na 
poupança está em R$ 788,988 
bilhões, segundo o BC.

Pela legislação em vigor, o 

A população sacou mais do 

que depositou em janeiro.
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Medida Provisória do ensino domiciliar 
deve ser editada até o dia 15

tando que a modalidade “não 
encontra fundamento próprio 
na Constituição Federal”. Na 
semana passada, o secretário 
executivo do Ministério da 
Educação (MEC), Luiz Antônio 
Tozi, defendeu que a educação 
domiciliar deve complementar 
a educação formal e que ma-
trículas nas escolas seguem 
obrigatórias.

“O homeschooling não subs-
titui a escola, ele complemen-
ta a escola. Está na lei que 
[crianças e jovens de 4 a 17 
anos] têm que vir para a escola.  
Ele complementa o processo 
educacional, trazendo para 
perto da casa dele, para dentro 
de onde ele mora, a questão 
da educação, que é algo que 
tem que ser valorizado pela 
sociedade. Os pais têm que 
estar sabendo e devem estar 
participando da formação de 
seus fi lhos”, disse Tozi (ABr).

passado, por exemplo, o STF 
decidiu não reconhecer essa 
modalidade de ensino. Para 
a Corte, a Constituição prevê 
apenas o modelo de ensino pú-
blico ou privado, cuja matrícula 
é obrigatória, e não há lei que 

autorize a medida.
Durante a discussão no 

STF, manifestaram-se con-
trárias ao homeschooling a 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Procuradoria-Geral 
da República, esta argumen-

Importações de aço: Brasil 
busca compensações da UE

Saques na poupança superam 
depósitos em janeiro

rendimento da poupança é 
calculado pela soma da Taxa 
Referencial (TR), defi nida pelo 
BC, mais 0,5% ao mês, sempre 
que a Selic estiver acima de 
8,5% ao ano. Quando é igual 
ou inferior a 8,5% ao ano, como 
ocorre atualmente, a remune-
ração da poupança passa a ser a 
soma da TR com 70% da Selic. 
Hoje, a taxa Selic está em 6,5% 
ao ano (ABr).

Araújo: mudança na 
embaixada em Israel 

está ‘em estudo’

No fi m de janeiro, contudo, 
o vice-presidente Hamilton 
Mourão afi rmou que “por en-
quanto” o Brasil não pensava 
em fazer a mudança. Ele con-
temporizou falas de Bolsonaro 
sobre o assunto, ao dizer que 
foram feitas durante a cam-
panha eleitoral. A decisão da 
mudança na embaixada tem 
gerado a reação e preocupação 
de países árabes. Araújo disse 
ter afi rmado durante a reunião 
com o ministro da Turquia que 
a intenção do Brasil é ter uma 
boa relação com Israel, mas 
também “ouvir todas as preo-
cupações que possam existir 
de outros países” (ABr). 
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Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo.

Guedes vai apresentar 
reforma da Previdência 

a governadores

aposentadoria dos trabalhado-
res rurais, do BPC [Benefício de 
Prestação Continuada]. Tudo 
isso a gente precisa conhecer”, 
disse.

Segundo o governador, na 
reunião também foi debatido 
sobre a necessidade de maior 
repartição de recursos com es-
tados e municípios, atualmente 
“concentrados” na União, além 
da liberação de crédito para o 
estado (ABr).


