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Bolsa bate 3º
recorde nominal
seguido; dólar
fecha em baixa

MERCADO

FOLHAPRESS

A Bolsa brasileira bateu
o terceiro recorde nomi-
nal seguido e emendou
a sétima alta consecuti-
va em meio à expecta-
tiva com a recuperação
da economia brasileira.
O Ibovespa subiu 0,74%,
para 86.686pontos.
O volume financeiro foi

deR$ 11,13 bilhões, enquan-
to em fevereiro amédia está
emR$12,94bilhões.
O dólar fechou abaixo de

R$ 3,25, em dia sem ten-
dênciadefinidanoexterior.
O dólar comercial fechou
embaixade0,42%, paraR$
3,249. O dólar à vista caiu
0,14%,paraR$3,250.

Foco do BC é a inflação,
diz Henrique Meirelles
Ministro da Fazenda afirma que o controle da
inflação terá como consequência o crescimento

ESTABILIDADE

FOLHAPRESS

Ao comentar o pro-
jetodedarautono-
mia aoBancoCen-
tral, o ministro da

Fazenda, Henrique Meirel-
les, afirmou nesta quinta-fei-
ra (22) que o trabalho da au-
toridade monetária deve ter
como foco a inflação e, como
consequênciaocrescimento.
“Na área da estabilida-

de econômica, financeira
e monetária, tem institui-

ção que tem continuidade,
com diretores e presiden-
tes escolhidos tecnicamen-
te, com mandato, e com
foco específico na inflação
e como consequência no
crescimento”,disse.
Uma das possibilidades

aventadas para o projeto
de autonomia era o cha-
mado “duplo mandato”, em
que o BC teria dois focos,
inflaçãoecrescimento.
A ideia é criticada pelo

mercado, já que a avali-
ação é que em um país
como o Brasil haveria o ris-

co de enfraquecimento do
controleda inflação.
Meirelles disse ainda, em

entrevista à rádio Itatiaia,
que um Banco Central autô-
nomo daria mais eficácia ao
controle da inflação e re-
dução de juros, além de
elevar a credibilidade da
autoridademonetária.
Ele afirmou que, se os

diretores tiverem mandato
fixo e não coincidente com
o do presidente da Repú-
blica, como está em estu-
do no governo, a economia
se tornarámaisestável.
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