PMs mortos no Rio
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Mais um policial militar foi morto
em serviço no Rio de Janeiro. O
sargento Marcelo Diniz, lotado no
Batalhão de Irajá, morreu na noite de
quarta-feira (20), depois de ter sido
baleado durante uma ocorrência policial em Anchieta, na zona norte da
cidade. Ele foi o 130º policial militar
morto no estado do Rio este ano e o
29º que morreu em serviço. Outros
22 mortos eram reformados e 79
estavam de folga quando morreram.
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Meirelles não descarta
novas tributações para
aumentar a arrecadação

A

Citou algumas possibilidades
como contingenciamento do
Orçamento em 2018, e novas
tributações para aumentar a
arrecadação. “Sempre se pode
aumentar impostos de outra
área”, diz e acrescenta: “Não
temos, no momento uma decisão, vai aumentar o imposto
tal. O que estou dizendo é que
existem alternativas”, disse ao
conceder entrevista na sede do
PSD, ao qual é filiado.
A pasta aposta no adiamento
do reajuste dos salários dos
servidores públicos federais
e na tributação de fundos exclusivos. Caso essas medidas,
que terão que ser decididas
ainda em 2017, não vigorem,

Meirelles: “Não temos, no momento uma decisão, vai aumentar o imposto tal.
O que estou dizendo é que existem alternativas”.

Gestão financeira equacionará
endividamento da Petrobras

Petrobras quer alcançar produção de óleo e gás de 3,55 milhões
de barris de óleo/dia.

2022, conforme Plano de Negócios e Gestão. O aumento é
de 0,5% em relação ao plano
2017-2021, anunciado no ano
passado. “O principal acionista
da Petrobras é a sociedade
brasileira representada pela
União. Temos aqui boas coisas para apresentar e tenho
certeza que nosso principal
acionista ficará satisfeito”,
completou.
Ele citou a elevação do market-share por meio de política
ativa de preços e destacou a
nova estratégia da empresa de

previsão do governo, em 1,1%,
o que deverá ter impacto na
arrecadação.
O ministro disse que justificou
às agências o adiamento para

Temer vai
decidir sobre
Rota 2030

Boeing negocia com Embraer
para enfrentar Airbus

Brasília - O destino do Rota
2030, a nova política industrial
para o setor automobilístico,
será decidido pelo presidente
Temer, disse ontem (21), o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. “Isso é uma decisão
de ordem política”, afirmou.
“Uma questão da indústria
versus a questão fiscal.”
O Rota 2030 foi elaborado
para substituir o Inovar Auto,
que acaba no próximo dia 31.
No entanto, as áreas técnicas
dos ministérios da Fazenda e do
MDIC não chegaram a um entendimento. Diante do impasse, o desenho final do programa
passou para a Casa Civil, que
tem um papel de coordenação
das demais pastas do governo.
Agora, a questão “subiu” para
decisão do presidente.
No centro da disputa, está a
renúncia fiscal de R$ 1,5 bilhão
que o MDIC quer conceder para
estimular gastos em pesquisa e
desenvolvimento nas montadoras. A Fazenda é contra. O
presidente da Anfavea, Antonio
Megale, disse que será um problema para o setor chegar ao
final deste ano sem a definição
de uma política (AE).

Arquivo/ABr

Brasília - O presidente da
Petrobras, Pedro Parente,
disse ontem (21), que a gestão financeira da empresa no
período 2018 a 2022 ajudará a
equacionar o seu endividamento nos próximos anos. “Quando
chegamos, a empresa tinha
uma dívida muito elevada de 5,3
vezes o Ebitda, e já trazemos
essa relação para 3,2 vezes.
Queremos trazer para não mais
de 2,5 vezes até o fim de 2018”,
afirmou Parente em cerimônia
no palácio do Planalto.
“O importante é que até 2022
atingiremos indicador de segurança, que é a média global
das empresas do setor”, completou. A Petrobras aumentou
o prazo médio da dívida da
empresa com redução de juros.
Além disso, Parente disse que
a companhia terá que congelar premissas para o valor
do petróleo em determinado
momento, mas pontuou que o
plano da empresa está dentro
das previsões que estão sendo
feitas pelo mercado.
Após quatro cortes, a Petrobras voltou a ampliar seu plano
de investimentos e anunciou
que fará aportes de US$ 74,5
bilhões no período de 2018 a

o ministro diz que há alternativas. Meirelles também se
mostrou otimista em relação
ao crescimento do PIB, que
deverá fechar o ano, segundo

desenvolvimento de energia de
baixo carbono. Do total de recursos previsto no plano, US$
60,3 bilhões serão destinados
para exploração e produção.
Outros US$ 13,1 bilhões irão
para investimentos em refino
e gás natural. A estatal espera
alcançar uma produção total
de óleo e gás, no Brasil e no
exterior, de 3,55 milhões de
barris de óleo equivalente por
dia (boed) em 2022. Desse
total, 2,88 milhões de barris
seriam produzidos no Brasil
(AE).

Divulgação

A economia venezuelana
terminará o ano com uma inflação acumulada de mais de
2.000%, segundo cálculos do
Parlamento local, de maioria
opositora, que vê neste número
recorde um reflexo da “maior
crise política, social e econômica da história da Venezuela
contemporânea”. O anúncio,
divulgado ontem (21), foi feito
pelo deputado opositor Rafael
Guzmán em um balanço econômico do ano, no qual revelou
também que o PIB do país caiu
34% nos últimos quatro anos.
O Parlamento é o único poder
do Estado venezuelano controlado pela oposição e a única
instituição que publica cifras de
inflação e outros indicadores

“Se as críticas
dirigidas a você são
verdadeiras, não
reclame; se não são,
não ligue para elas”.
Chico Xavier (1910/2002)
Expoente do Espiritismo

econômicos perante a ausência
de dados do governo e do Banco
Central desde 2015. Segundo o
Parlamento, a Venezuela entrou
em hiperinflação em novembro,
ao ultrapassar, com a marca de
57%, o limite de 50% de inflação
que define este fenômeno.
“Nenhum país da região,
nenhum país do mundo tem
esta deterioração do aparelho
produtivo”, disse Guzmán ao
apresentar o balanço. Com esses
índices, a Venezuela é o país
com a maior inflação do mundo.
“A cada dia há menos empresas, a cada dia há menos
postos de trabalho, a cada dia
há menos salários dignos na
Venezuela”, lamentou Rafael
Guzmán (ABr/EFE).

O Banco Central (BC) aumentou a projeção para o crescimento da economia este ano
e em 2018. A estimativa para a
expansão do Produto Interno
Bruto (PIB), a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, foi ajustada de 0,7%,
projeção de setembro, para 1%,
de acordo com o Relatório de
Inflação divulgado ontem (21),
no site do BC.
Para 2018, a estimativa subiu
de 2,2% para 2,6%, “em linha
com a retomada gradual da
atividade econômica ao longo
do ano e com as perspectivas
de sua continuidade nos próximos trimestres”. Neste ano, a
produção agropecuária deverá
crescer 12,8%. A projeção para
o desempenho do setor industrial é de queda de 0,3%. O setor
de serviços deve apresentar
crescimento de 0,3%.
A expectativa para os investimentos (Formação Bruta de
Capital Fixo) deve apresentar
retração de 2,5%. A previsão
para o consumo das famílias

é 1,2%. Indústria deve ter
expansão de 2,9% Em 2018, o
BC projeta recuo de 0,4% na
produção agropecuária, em
linha com o primeiro levantamento de safra divulgado em
novembro.
O crescimento da indústria é
estimado em 2,9% e do setor de
serviços em 2,4%. O consumo
das famílias deve crescer 3%,
com a melhora da renda, do
crédito e sob efeito do “carregamento estatístico de 2017”,
ano de recuperação da economia. Para os investimentos, a
expectativa de crescimento é
de 3%, com a melhora esperada para o setor de construção
civil (ABr).
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BOLSAS
O Ibovespa: +2,41% Pontos:
75.133,42 Máxima de +2,41%
: 75.133 pontos Mínima de
-0,14% : 73.265 pontos Volume: 9,78 bilhões Variação
em 2017: 24,75% Variação no
mês: 4,39% Dow Jones: +0,35%
(18h32) Pontos: 24.812,67
Nasdaq: +0,24% (18h32) Pon-

Divulgação

Venezuela termina 2017 com BC projeta crescimento em 1%
inflação de mais de 2.000% este ano e em 2,6% em 2018

tos: 6.977,67 Ibovespa Futuro:
+2,4% Pontos: 75.860 Máxima
(pontos): 75.900 Mínima (pontos): 73.775. Global 40 Cotação:
901,368 centavos de dólar Variação: -0,29%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,3101 Venda: R$ 3,3106
Variação: +0,44% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50
Variação: +0,48% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,3039 Venda: R$
3,3045 Variação: +0,41% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,2930
Venda: R$ 3,4670 Variação:
+0,49% - Dólar Futuro (janeiro)

A empresa aeroespacial
norte-americana Boeing negocia sua fusão com a fabricante
brasileira de aviões Embraer
para fazer frente à união entre
o consórcio europeu Airbus e
a canadense Bombardier. A
negociação foi divulgada pelo
diário “The Wall Street Journal” e confirmada pelas duas
companhias.
“Boeing e Embraer confirmam que as duas empresas
estão em tratativas sobre uma
potencial combinação de seus
negócios, em bases que ainda
estão sendo discutidas”, diz
um comunicado conjunto. No
entanto, a fusão dependeria
do aval do governo brasileiro,
que possui “golden shares”
(“ações de ouro”, em tradução
livre), títulos de classe especial que lhe permitem vetar
qualquer operação estratégica
envolvendo a Embraer, que foi
privatizada em 1994.
A negociação também precisaria passar pelos conselhos
das duas empresas e pelos
órgãos reguladores de Brasil
e Estados Unidos. A Embraer
tem valor de mercado estimado

fevereiro da reforma da Previdência com o argumento de
que haverá mais tempo para
a discussão e convencimento
dos parlamentares (ABr).

Divulgação

do adiamento da votação da
reforma da Previdência, a
agência de classificação de
risco Moody’s soltou um alerta
sobre o impacto da demora
na votação na nota de crédito
do país. Para tranquilizar as
agências, Meirelles disse que
apresentou a condição fiscal
e lembrou que o Brasil ainda
pode adotar medidas, tanto no
curto quanto no médio e longo
prazo, para equilibrar as contas.
“A questão fundamental é
que existem medidas a serem
tomadas. Existem medidas que
estão sendo estudadas e que
poderão ser tomadas, como
neste ano, o contingenciamento”, disse o ministro.

em cerca de US$ 3,7 bilhões, e
o preço de suas ações cresceu
mais de 25% no pregão de ontem (21) na Bolsa de Valores
de São Paulo.
Recentemente, a Airbus, que
é dividida entre França, Alemanha e Espanha, comprou uma
participação majoritária em
uma linha de aeronaves de médio alcance da Bombardier, um
setor dominado pela Embraer.
A Airbus é a principal rival da
Boeing no mercado global,
principalmente na fabricação
de jatos para voos de longa
distância (ANSA).

Paraguai assume Mercosul

O presidente Michel Temer transmitiu ontem (21) a
presidência pro tempore do
Mercosul para o presidente do
Paraguai, Horácio Cartes, ao
final da 51° Cúpula de Chefes
de Estado do Mercosul e Estados Associados. Na reunião, os
países assinaram acordos em
áreas como direito do consumidor e liberação de compras
governamentais.
Temer demonstrou otimismo
em relação às negociações do
acordo entre o Mercosul e a
União Europeia. “Está tudo
preparado para que agora, sob
a presidência do Paraguai, o
Mercosul consiga fechar em
definitivo o acordo com a União
Europeia, que é algo que data
de mais de 22 anos”, disse em
entrevista a jornalistas após
a reunião. O Brasil presidiu o
Mercosul durante o segundo
semestre de 2017, depois da
última Cúpula que decidiu
suspender a participação da
Venezuela do bloco.
Em discurso antes do almoço
oferecido aos chefes de Estado e demais participantes, o
presidente Temer destacou o
papel do bloco.

Cotação: R$ 3,3105 Variação:
+0,32% - Euro (18h32) Compra:
US$ 1,1874 Venda: US$ 1,1874
Variação: +0,01% - Euro comercial
Compra: R$ 3,9250 Venda: R$
3,9270 Variação: +0,33% - Euro
turismo Compra: R$ 3,8270 Venda: R$ 4,0770 Variação: +0,17%.

Marcelo Camargo/ABr

pós teleconferência
com representantes
das principais agências
de classificação de risco, o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem
(21) que não conversou sobre
rebaixamento ou elevação da
nota do Brasil. “A movimentação de rating não foi discutida. Minha postura é de não
influenciar o trabalho deles
e nem ser influenciado por
isso”, enfatizou em coletiva
de imprensa.
As reuniões foram feitas
por teleconferência com
representantes das agências
Moody’s, Fitch e Standard
& Poor’s. Após o anúncio

Presidente do Paraguai
Horácio Cartes.

Entre os acordos assinados
durante a cúpula está o que
trata de contratos internacionais de consumo e permite
iniciar um padrão coletivo
para compartilhar os direitos
do consumidor entre os países
do bloco. Segundo o Itamaraty,
este ano o bloco identificou
várias barreiras comerciais e de
uma uma lista de 78 entraves,
foram eliminados 67, o que representa uma taxa de êxito de
mais de 85% nas negociações
desse tipo de pendência (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,89% ao
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano.
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI,
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.270,60 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,07% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 133,001
Variação: +0,53%.

