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MINHACASA,MINHAVIDA
O ministro Bruno Araújo (Cidades) afirmou que o governo
vai relançar o segmento do programa Minha Casa, Minha
Vida voltado a entidades.A autorização para contratação
de novas unidades anunciada pela presidente Dilma
antes de seu afastamento pelo Senado foi revogada.

AVISOS, ATASEEDITAIS

RÁPIDA

Meirelles não aceita
mudar Previdência só
para quem entra
SÃOPAULO,SP

OministroHenrique
Meirelles (Fazenda)disseser
“má solução” uma reforma
daPrevidênciasóparaquem
entranomercado.Ogoverno
avalia fazercortesradicaisno
Orçamentoeafirmaquesua

metaéreverterocrescimento
dadívida pública numprazo
dedois a quatro anos.

Meirelles afirmou ser
favorável à fixação de
uma idademínima para
se aposentar e evitou
antecipar qualquer medida
econômica, para não
criar falsas expectativas.
Ele disse que nenhuma
medida está decidida.
“Tudo será negociado.”

MERCADO FINANCEIRO

Dólar sobe mais de
2% após BC dos EUA
São Paulo,SP/Folhapress

Aatadaúltima reuniãodo
Fed (Federal Reserve, o banco
central dos EUA), divulgada
na tarde desta quarta-feira
(18), sinalizou que os juros
americanospodemsubir já no
próximo encontro de política
monetária, em junho. Como
resultado, o dólar ampliou a
alta sobreasdemaismoedas.

No campo doméstico, o
dólar comercial terminou
com ganho de mais de 2%,
para o patamar de R$ 3,56.
O Ibovespa caiu, acompa-
nhando a perda de fôlego da
BolsadeNovaYork.

O recuodopetróleo tam-
bém pressionou os merca-
dos emergentes, associados
a commodities, como o bra-
sileiro. Conforme a ata, o
Federal Reserve deve ele-
var os juros em junho se
dados indicarem crescimen-

to mais forte da economia
americana no segundo tri-
mestre. O documento sinali-
za que o banco central está
muito mais próximo de au-
mentaros jurosnovamente.

CÂMBIO E JUROS
O dólar comercial fe-

chou em alta de 2,09%,
para R$ 3,565. O dólar à
vista fechou em alta de
0,73%, a R$ 3,531, antes da
divulgaçãoda ata doFed.

A alta da moeda ame-
ricana ante o real também
foi influenciada pelo lei-
lão de US$ 1 bilhão em
swap cambial reverso

BOLSA
O Ibovespa, que ensaiava

uma recuperação do tombo
de 1,86% na véspera, virou e
fechou em baixa de 0,55%,
aos 50.561 pontos. O giro fi-
nanceirofoideR$7,8bilhões.


