Inspeção veicular

www.netjen.com.br

A inspeção veicular passará a
ser obrigatória em todo o Brasil
até 31 de dezembro de 2019. O
novo tipo de inspeção vai atingir
todos os veículos e será de caráter
técnico e ambiental. A resolução
vem do Contran. Segundo a norma,
a Inspeção Técnica Veicular (ITV)
será realizada a cada dois anos em
todos os veículos e será requisito
para o licenciamento anual.
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Brasil supera a crise e
2018 deve consolidar
retomada da economia

A

brasileira, saldo positivo que
deve se repetir em 2018, em
US$ 45 bilhões. Somadas a isso,
as privatizações e concessões
devem continuar estimulando
os investimentos e contribuindo ainda mais para a geração de
emprego. A Federação aposta
que entre os principais desafios
para o novo ano estão o controle
de gastos e o ajuste fiscal, que
depende da agenda de reformas
e de um grande esforço político.
Após o pessimismo ter predominado na passagem de 2015
para 2016, com o cenário de
instabilidade socioeconômica
em que se encontrava o País,
o Índice de Confiança do Con-

As privatizações e concessões devem continuar estimulando os investimentos e contribuindo para
a geração de emprego.

sumidor (ICC) iniciou o ano de
2017 com sinais de recuperação,
já observados a partir do segundo semestre de 2016. Para

Queda da inflação beneficia consumo. Entre janeiro e novembro,
taxa é de 2,5%, a menor desde novembro de 1998.

para cima foram Habitação,
que, ao subir de 1,27% em relação a outubro, contribuiu com
0,2 pp de impacto para a taxa
global; e Transportes, que, com
a alta de 0,52%, respondeu por
0,09 pp na taxa de novembro.
Os preços dos produtos

“Consciência é
como vesícula,
a gente só se
preocupa com ela
quando dói”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

iStock

Bradesco reduz projeção
para IPCA do ano

São Paulo - O Bradesco
atualizou a projeção para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
deste ano após a divulgação do
dado de novembro surpreender
o mercado. No penúltimo mês
do ano, o IPCA atingiu 0,28%.
O dado ficou menor que o piso
da pesquisa do Projeções Broadcast, de 0,30%, que tinha teto
de 0,50%, enquanto a mediana
e a média eram de 0,35%.
“A inflação segue apresentando comportamento bastante favorável. Para este ano,
atualizamos nosso número de
inflação para 2,8%, e mantivemos nosso cenário de 3,9% para
2018”, escrevem os analistas do
banco em relatório. A estimativa anterior para o IPCA de 2017
estava em 3,1%. Em 12 meses
até novembro, o IPCA acumula
2,80%. No ano, acumula 2,50%.
O Bradesco explica que os
núcleos prosseguiram comportados, com velocidade de 3,5%
em termos anualizados. “Além
disso, notamos descompressão
adicional da inflação de serviços”, diz o texto. Apesar de
enxergar um balanço de riscos
mais equilibrado para 2018 do
que o registrado neste ano, o
banco, acredita que a abertura
do hiato aliada à evolução moderada dos rendimentos deve

dos pela excelente safra de
grãos, a maior da história, os
preços dos alimentos caíram na passagem de outubro para
novembro - 0,14 pp, passando
de 0,42% para 0,28%, com 13
dos 16 subgrupos apresentando redução de preços.
“A safra de 2017 foi muito
boa e contribuiu para a redução dos preços dos alimentos.
Esse efeito vem diminuindo,
nos últimos dois meses, porém,
em certos produtos ainda é
sentido. Por exemplo, a terceira
safra do feijão, conhecida como
feijão de inverno, influenciou
a queda no preço do produto
em novembro”, disse o gerente
do IPCA do IBGE, Fernando
Gonçalves. Nos últimos 12
meses, a variação acumulada
do grupo alimentos é negativa
em 2,32% e, no ano, a deflação
está em 2,4%, a menor desde a
implantação do Plano Real em
1994 (ABr).

A Selic segue favorecida pelo
binômio atividade/inflação.

contribuir para a manutenção
do cenário benigno da inflação
no ano que vem.
Quanto à taxa Selic, a equipe
do Bradesco ressalta que a
queda segue favorecida pelo
binômio atividade/inflação. No
caso da atividade, acredita que
a retomada seguirá de forma
gradual e que a sinalização
do Banco Central é de uma
redução moderada no ritmo de
corte na reunião de fevereiro,
no cenário central. “Embora
tenha deixado em aberto a possibilidade de cortes adicionais,
acreditamos que o BC encerre
o ciclo em 6,75%” (AE).

alimentícios, que respondem
por 25% das despesas das
famílias, continuam sendo
decisivos para as seguidas
quedas nas taxas de inflação e
encerraram novembro com os
custos menores pelo sétimo
mês consecutivo. Influencia-

Moro e Bretas defendem fim
do loteamento nas estatais

Os juízes federais Sérgio
Moro e Marcelo Bretas defenderam na sexta-feira (8), em
palestra no 4º Petrobras em
Compliance, o fim do loteamento político de cargos públicos
nas empresas estatais. “São
importantes reformas gerais
que diminuam incentivos e
oportunidades à corrupção,
e uma delas consiste na profissionalização das estatais.
Chega de loteamento político
de cargos nas estatais. Essa foi
a raiz dos crimes e dos desvios
na Petrobras”, disse Moro.
Ele disse não acreditar que
era desconhecida no conselho
de administração a atuação de
grupos políticos por trás dos
diretores que foram condenados por conduta criminosa.
“Se identificado isso, essa
pessoa deve ser vetada”. Moro
defendeu que é preciso criar
mecanismos internos para
preservar a empresa do loteamento político e da má conduta
de gestores e sugeriu algumas
medidas, como o acompanhamento patrimonial dos gestores
para além das declarações de
renda e bens.
O juiz também sugeriu que a
Petrobras avalie recompensar
financeiramente profissionais
que denunciem irregularidades em canais anônimos. “O
incentivo financeiro talvez

vespa Futuro: +0,26% Pontos:
72.625 Máxima (pontos): 73.470
Mínima (pontos): 72.600. Global
40 Cotação: 929,600 centavos
de dólar Variação: estável.

Assim, o índice deve fechar
2017 em torno de 6,3%, em
média, acima do verificado
em 2016 (AI/FecomercioSP).

Reforma deve ser votada
no Senado em fevereiro

O presidente Temer disse
na sexta-feira (8) que tem
expectativa de que a reforma
da Previdência, após ser aprovada na Câmara daqui a dez
dias, siga para o Senado em
fevereiro. Ele discursou no 22º
Encontro Anual da Indústria
Química (Abiquim), na capital
paulista. Na oportunidade, convocou empresários presentes
a formar uma força-tarefa de
convencimento dos deputados
para aprovação da reforma da
Previdência.
Temer disse ter receio de
que os parlamentares votem
contra o governo, devido à
proximidade das eleições.
“Essa história de rede social
é um horror. Eles colocam
uma [imagem de] caveirinha,
[dizendo] acabei de aposentar. Precisamos reestabelecer
a verdade”, disse. Segundo o
presidente, é preciso combater
a ideia de que a reforma vem
para prejudicar. “Quem hoje
combate a reforma é a favor
da manutenção dos privilégios.
Não há como dizer que [a reforma] atinge os trabalhadores da
iniciativa privada e servidores
que ganham até R$ 5 mil.”
Em seu discurso, o presidente do Conselho Diretor da Abi-

Presidente Temer durante
cerimônia de abertura do
22º Encontro Anual da Abiquim.

quim, Marcos Antônio de Marchi, destacou a “decadência” do
setor durante a última década
e atribuiu o baixo desempenho
ao alto custo da matéria prima
e da energia, além do chamado
custo Brasil. O setor obteve
faturamento líquido de 119,6
bilhões de dólares em 2017, alta
de 9,5% na comparação com
2016. Apesar da alta, a indústria
química mostra trajetória de
queda desde 2011, quando o
faturamento foi de 150 bilhões
de dólares (ABr).

Ataque deixa 3 mortos em
santuário no Japão

Juízes federais Sérgio Moro
e Marcelo Bretas.

seja oportuno para retirar as
pessoas da zona de conforto”.
O juiz Marcelo Bretas também
considerou que a as indicações
puramente políticas são a principal preocupação “agora e no
futuro”, mas disse acreditar
que um cenário apenas de indicações técnicas é uma utopia.
“Isso aqui não é uma casa
de política. Embora sustente
a bandeira do país, as cores do
país, o nome do país e a imagem
do país, levados para o exterior
através dessa empresa, ela é
uma empresa e deve ser tratada
como tal”, disse, acrescentando
que a Justiça não está contra
a política. “A Justiça não está
contra ninguém a não ser contra malfeitos” (ABr).
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24.301,65 Nasdaq: +0,41%
(18h32) Pontos: 6.840,58 Ibo-
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A inflação - medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - voltou a
desacelerar, fechando novembro em 0,28%, resultado 0,14
ponto percentual (pp) abaixo
do 0,42% registrado em outubro. Com isso, no acumulado
- janeiro a novembro - a inflação
chegou a 2,5%, o menor resultado acumulado nos primeiros
11 meses desde 1998, quando
a taxa ficou em 1,32%. É também um resultado bem abaixo
dos 5,97% em igual período do
ano passado. Os dados foram
divulgados pelo IBGE.
Apesar da desaceleração entre outubro e novembro, o IBGE
apurou que apenas os grupos
Alimentação e Bebidas, com
deflação de 0,38%, e Artigos
de Residência, com inflação
negativa de 0,45%, fecharam
novembro com preços em queda. Entre os demais grupos, os
que mais pressionaram a taxa

Tânia Rêgo/ABr

Inflação no ano é de 2,5%, o menor
resultado acumulado desde 1998

o mês de dezembro, estima-se
um ICC com um patamar de
aproximadamente 105,3 pontos, o que significa otimismo.

Alan Santos/PR

e do faturamento de praticamente todas as atividades
também respaldam o otimismo
para 2018, mesmo se tratando
de um ano eleitoral. Nesse
sentido, a Federação destaca
que em 2017 a economia brasileira se recuperou de maneira
consistente mesmo durante um
período de muita instabilidade
política, pós-impeachment e
com a votação de duas denúncias contra o presidente, que
claramente afetaram o ânimo
do consumidor e a confiança do
empresário e investidor.
Em 2017, a expectativa é
de um superávit de US$ 65
bilhões na balança comercial

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,2955 Venda: R$ 3,2960
Variação: +0,22% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47
Variação: +0,1% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,2805 Venda: R$
3,2811 Variação: -0,25% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,2530
Venda: R$ 3,4370 Variação:
+0,12% - Dólar Futuro (janeiro)

Um ataque com espada samurai em um santuário xintoísta
de Tóquio, no Japão, deixou
pelo menos três mortos e uma
pessoa gravemente ferida na
sexta-feira (8). O crime ocorreu no templo de Tomioka
Hachiman, um dos mais venerados do país. Acompanhado
pela namorada, o agressor
Shigenaga Tomioka, de 56 anos,
surpreendeu na chegada do
templo a sua irmã mais velha,
Nagako, de 58 anos, e a assassinou com golpes de espada.
Após isso, a namorada do
agressor, Mariko, perseguiu por
mais de 100 metros o motorista
da irmã e o feriu no braço com
uma espada. Mesmo gravemente machucado, ele conseguiu
fugir e não corre risco de morte.
Não satisfeito, Shigenaga também matou sua companheira e
depois se suicidou utilizando a
mesma espada. Além da katana
de 80 centímetros, os policiais
encontraram perto do corpo do
agressor dois canivetes e uma
espada curta.

Cotação: R$ 3,2990 Variação:
+0,02% - Euro (18h32) Compra:
US$ 1,1769 Venda: US$ 1,177
Variação: -0,05% - Euro comercial
Compra: R$ 3,8770 Venda: R$
3,8790 Variação: +0,05% - Euro
turismo Compra: R$ 3,7900 Venda: R$ 4,0230 Variação: -0,17%.

EPA

pós quase três anos
de uma crise sem precedentes, a economia
brasileira já mostra sinais
evidentes de recuperação,
que devem se intensificar em
2018. Segundo projeções da
FecomercioSP, em 2017, o PIB
fechará o ano com elevação de
1%, um pouco mais otimista
que o mercado. A inflação, medida pelo IPCA, deve atingir
2,8%, enquanto as vendas do
varejo no Brasil devem fechar
positivas em 3%, mesma taxa
de crescimento esperada para
a indústria.
Para a FecomercioSP, os
bons resultados da produção

Nagako sucedeu o seu irmão
no posto de sacerdote principal do templo, em 2001, após
Shigenaga ter sido retirado do
cargo. O agressor, que já havia
sido detido pela polícia em 2006,
não aceitou a medida e enviava
constantemente cartas com
ameaças de morte para a irmã.
Shingenaga e Nagako pertencem à família Tomioka, que administrou por gerações o templo
desde sua fundação em 1627. De
acordo com a polícia japonesa, o
crime foi motivado pela disputa
sucessória (ANSA).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,89% ao
ano. - Capital de giro, 10,24% ao ano.
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI,
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.248,40 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,37% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 132,000
Variação: +0,38%.

