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BOLSAS
O Ibovespa: +1,7% Pontos: 
81.189,16 Máxima de +1,7% : 
81.189 pontos Mínima estável: 
79.828 pontos Volume: 13,97 
bilhões Variação em 2018: 6,27% 
Variação no mês: 6,27% Dow 
Jones: +1,18% (18h28) Pontos: 
26.098,13 Nasdaq: +1,07% 
(18h28) Pontos: 7.301,31 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2131 Venda: R$ 3,2136 
Variação: -0,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2318 Venda: R$ 
3,2324 Variação: +0,33% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3630 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,82% ao 
ano. - Capital de giro, 10,11% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.339,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 137,720 
Variação: -0,02%.

Cotação: R$ 3,2300 Variação: 
-0,03% - Euro (18h28) Compra: 
US$ 1,222  Venda: US$ 1,222  
Variação: -0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9400 Venda: R$ 
3,9420 Variação: -0,38% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8800 Ven-
da: R$ 4,0870 Variação: -0,24%.

vespa Futuro: +1,75% Pontos: 
81.600 Máxima (pontos): 81.640 
Mínima (pontos): 80.045. Global 
40 Cotação: 893,657 centavos 
de dólar Variação: estável.

“Macrobiótica é um 
regime alimentar 
para quem tem 77 
anos e quer chegar 
aos 78”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

Após seis anos de queda, 
o número de veículos 
zero quilômetro que 

foram adquiridos por meio 
de fi nanciamento voltou a 
crescer em 2017. Foram 
1,8 milhão de unidades fi -
nanciadas no ano passado, 
alta de 3,5% em relação ao 
resultado de 2016, mostra 
levantamento feito pela B3, 
que considera automóveis, 
comerciais leves, caminhões, 
ônibus e motocicletas.

O aumento das vendas fi -
nanciadas, segundo analistas, 
é refl exo da redução da taxa 
básica de juros, a Selic, e do 
fato de o desemprego ter 

B3: após 6 anos de queda, 
fi nanciamentos de veículos 
novos crescem 3,5% em 2017

começado a cair em 2017. As 
condições mais favoráveis, que 
reduzem o risco de calote, le-
varam o brasileiro a demandar 
mais crédito e diminuíram um 
pouco a restrição dos bancos 
em liberar o dinheiro.

De acordo com a Fenabrave, 
associação que representa as 
concessionárias de veículos, 
o nível de aprovação de pe-
didos de fi nanciamentos, que 
durante o período de retração 
do setor era de três a cada 10, 
subiu para quatro a cada 10 
no segundo semestre do ano 
passado. Em 2012, quando 
as vendas bateram recorde, 
chegou a ser de sete a cada 

10. O crescimento das vendas 
fi nanciadas, no entanto, foi 
menor do que o do mercado 
de veículos como um todo, 
que também inclui as vendas 
à vista. 

Enquanto os fi nanciamen-
tos subiram 3,5%, o mercado 
avançou 9,2%. Boa parte da 
discrepância se deve ao fato 
de que a retomada do merca-
do, que subiu em 2017 depois 
de quatro anos de queda, foi 
impulsionada principalmente 
pela demanda de consumi-
dores de maior renda, que 
dependem menos do crédito 
e foram menos afetados pela 
crise econômica.

O aumento das vendas fi nanciadas é refl exo da redução da Selic,

e do fato de o desemprego ter começado a cair em 2017.

Em um recorte que con-
sidera somente os veículos 
leves novos, os fi nanciamentos 
cresceram 7% no ano passado 

em relação a 2016, para 1,138 
milhão de unidades, a primeira 
alta desde 2012. O volume 
representa 52% das vendas 

totais de veículos leves em 
2017, um pouco abaixo dos 
53% registrados no ano an-
terior (AE).

Enem é hoje
O resultado do Enem 2017 

será divulgado hoje (18), às 11h, 
no mesmo horário da entrevista 
coletiva com o ministro da Educa-
ção. O resultado individual estará 
disponível na internet, na Página 
do Participante. Inicialmente, a 
divulgação estava prevista para o 
dia 19, mas, no início da semana, o 
Ministério da Educação anunciou a 
antecipação da data. Os estudantes 
podem usar o resultado em proces-
sos seletivos para vagas pelo Sisu.

Mairiporã decretou 
calamidade pública

A cidade de Mairiporã decre-
tou situação de emergência e 
calamidade na saúde pública 
por 180 dias, devido à febre 
amarela que já causou a morte 
de 10 pessoas no município. A 
prefeitura informou que até o 
último sábado (13) havia 42 
pacientes. Foram recolhidos 
230 macacos mortos, 97 deles 
com febre amarela confi rmada.

O decreto permite contrata-
ções emergenciais, a entrada 
forçada em imóveis particula-
res para combate do criadouro 
de mosquitos e o remanejamen-
to de servidores para atender 
às demandas prioritárias da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Mairiporã atingiu alto índice de 
imunização – mais de 90% da 
população recebeu a vacina. 

No estado de São Paulo, a 
meta é atender a 8,3 milhões de 
pessoas ainda não vacinadas. O 
início da campanha com vaci-
nas fracionadas (subdivididas 
em até cinco partes, contendo 
0,1 mililitros da vacina) foi 
antecipada para o próximo dia 
29 (ABr). 

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) aumentou 9,7% 
em janeiro, quando comparado 
a janeiro do ano passado, al-
cançando 83,6 pontos. Quando 
a comparação se dá com de-
zembro de 2017, o crescimento 
cai para 2,3%. Os dados foram 
divulgados ontem (17) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio CNC. O resultado, 
que ainda se situa abaixo da 
zona de indiferença, que é de 
100 pontos, indica “uma lenta 
recuperação do otimismo das 
famílias”, na avaliação da as-
sessora econômica da entidade 
Juliana Serapio.

Para a economista, “os con-
sumidores seguem melho-
rando suas avaliações sobre 
a economia, mas o nível de 
endividamento das famílias, 
principalmente o daquelas com 
menor poder aquisitivo, leva 
à cautela nos gastos, atuando 
como um fator restritivo ao 
consumo”. A publicação da 
CNC destaca o fato de que o 

O endividamento das famílias 

leva à cautela nos gastos, 

atuando como um fator 

restritivo ao consumo”.

O BNDES, em parceria com 
o Sebrae, disponibilizará R$ 
6 bilhões em uma linha de 
crédito para micro e pequenos 
empreendedores. As conces-
sões deverão atingir 280 mil 
negócios enquadrados nessa 
modalidade, ao longo de dois 
anos.

Anunciada ontem (17), a ini-
ciativa foi concebida, de acordo 
com as duas instituições, para 
superar dois problemas que os 
micro empresários enfrentam 
na tentativa de obter fi nancia-
mento: os elevados juros cobra-
dos e o excesso de burocracia.

Uma pesquisa de 2016 do 
Sebrae indicou que, para quase 
a metade deles (47%), a redu-
ção da taxa de juros cobrada 
seria a melhor solução. Por sua 
vez, uma maior maleabilidade 
na lista de garantias exigidas 
para que o fi nanciamento seja 
aprovado foi citada por 27% 
dos entrevistados.

Na maioria das vezes, as saí-
das encontradas são negociar 
prazos de pagamento com for-
necedores e recorrer a cheques 

Presidente do Sebrae, 

Guilherme Afi f Domingos.
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Brasília - Após o afastamento 
de quatro vice-presidentes da 
Caixa, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, confi rmou 
ontem (17), que oito vice-presi-
dentes que continuaram em seus 
cargos terão de passar por uma 
nova avaliação técnica da parte 
do Conselho de Administração 
do banco. “O novo estatuto da 
Caixa, que será aprovado nesta 
sexta-feira, prevê que esses 
diretores também passem por 
uma nova avaliação. Já os quatro 
vice que foram afastados terão de 
apresentar suas defesas, também 
ao Conselho”, disse Meirelles. 

Perguntado se esse não seria 
um bom momento para que a 
Caixa reavaliasse sua estrutura 
e a necessidade de 12 vice-pre-
sidências, o ministro disse que 
a prioridade era o afastamento 
dos quatro executivos acusa-
dos pelo Ministério Público e a 
aprovação de um novo estatuto, 
mas deixou aberta a possibili-
dade dessa discussão no futuro. 
“Em determinado momento, a 
estrutura de comando poderá 
ser reavaliada pelo Conselho 
de Administração do banco”. 

Questionado sobre qual a 
participação da Fazenda nas 
discussões para reduzir o custo 
do cheque especial, o ministro 
disse apenas que o Ministério 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Washington - O Bolsa Família 
não é um “bom programa social”, 
por não ter mecanismos que per-
mitam a independência de seus 
beneficiários, afirmou ontem 
(17), o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. “Criar um progra-
ma para escravizar as pessoas 
não é um bom programa social. 
O programa bom é onde você 
inclui a pessoa e dá condições 
para que ela volte à sociedade e 
possa, com suas próprias pernas, 
conseguir um emprego”, disse o 
parlamentar durante discurso no 
Brazil Institute do Wilson Center, 
em Washington.

Em entrevista depois do 
evento, Maia disse que o Bolsa 
Família gera “dependência”, 
por não criar uma “porta de saí-
da” para os participantes. “Essa 
dependência atrela as pessoas 
ao Estado”. Ele defendeu mu-
danças que criem obrigações 
em relação à saúde, educação 
e saneamento, que levaria as 
pessoas as serem “estimuladas 
a sair do programa”. Em sua 
opinião, a ausência de obriga-
ções para os benefi ciários os 
transforma em “dependentes”. 

Maia afi rmou que o Bolsa 
Família é um programa “liberal” 
e não de esquerda, mas criticou 
a maneira como ele foi imple-
mentado. “É engraçado que o 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

A
nt

ôn
io

 A
ug

us
to

/A
g.

C
âm

ar
aa

Considerada uma das maio-
res estrelas do cinema francês, 
Brigitte Bardot revelou ontem 
(17) que muitas das denúncias 
de assédio sexual realizada nos 
últimos meses são “hipócritas” 
e diversas atrizes “atiçam” 
os produtores para garantir 
papéis em fi lmes. “Eu nunca 
fui vítima de assédio sexual. E 
me parecia encantador que me 
dissessem que eu era bonita ou 
tinha uma boa bunda. Esse tipo 
de elogio é agradável”, disse a 
atriz em entrevista à revista 
“Paris Match”.

Na publicação, Bardot ain-
da indicou que a polêmica 

provocada pelas atrizes no 
que diz respeito aos abusos 
sexuais “ocupa o lugar de 
temas importantes sobre os 
quais deveríamos debater”. 
Conhecida por fazer muito 
sucesso na década de 1960, 
a francesa, que se aposentou 
há anos do cinema e tem se 
dedicado à defesa dos animais, 
também acusou as atrizes de 
“atiçarem” os produtores para 
conseguir trabalho. “Depois, 
para que falem delas, contam 
que foram vítimas de abusos”, 
ressaltou. “Na verdade, mais do 
que benefi ciá-las, isso as preju-
dica”, indicou Bardot (ANSA).

Conhecida por fazer muito sucesso na década de 1960, Bardot se 

dedica à defesa dos animais.

ANSA

Intenção de consumo das famílias 
aumenta quase 10% em janeiro, diz CNC

com 2017. O percentual de 
famílias que se sentem mais 
seguras em relação ao emprego 
atual é de 33,4%, ante 33,1% em 
dezembro. Também em relação 
às perspectivas de mercado de 
trabalho, houve aumento de 
2,2% em relação a dezembro de 
2017, embora na comparação 
anual, tenha havido uma leve 
redução de 0,1%.

Entre os componentes re-
levantes ligados ao consumo, 
três apresentaram alta: Nível 
de Consumo Atual, Momento 
para Duráveis e Perspectiva de 
Consumo. O principal destaque 
entre esses componentes foi o 
item Momento para Duráveis, 
que apresentou crescimento de 
5,4% no comparativo mensal e 
de 18,4% em relação a janeiro 
de 2017. A CNC ressalta o fato 
de que “apesar da melhora de 
todos os subíndices, a maior 
parte das famílias, 56,5%, 
declarou estar com o nível de 
consumo menor do que no ano 
passado”.

único componente da pesquisa 
que aparece acima da zona de 
indiferença é o Emprego Atual, 
que em janeiro atingiu 109,6 
pontos, o maior valor desde 
julho de 2015.

O subíndice registrou aumen-
to de 0,3% em relação ao mês 
anterior e 4% na comparação 

Bardot acusa atrizes de 
‘atiçarem’ produtores

Maia diz que Bolsa Família 
escraviza benefi ciários

Brasil cresceu tanto no governo 
do PT e o número de pessoas 
dependentes do Bolsa Família 
aumentou. Tem alguma coisa 
errada. Se o Brasil está fi can-
do mais rico, por que há mais 
pessoas pobres dependentes 
do Bolsa Família? Essa era uma 
distorção grande”.

Maia admitiu que poderá dis-
putar a sucessão de Temer caso 
obtenha números mais eleva-
dos nos levantamentos sobre 
intenção de voto. “Hoje não, eu 
tenho 1% nas pesquisas. No dia 
em que eu tiver 7%, as coisas 
melhoram muito”, declarou, 
em resposta a pergunta sobre 
sua eventual candidatura (AE).

Novo estatuto da Caixa 
será aprovado amanhã

tem conversado junto com o 
Banco Central e as instituições 
fi nanceiras para debater o as-
sunto. Segundo ele, não há ainda 
nenhuma medida defi nida que 
poderia ser citada no momento. 

Meirelles também foi ques-
tionado pelos jornalistas sobre 
negociações em torno da cessão 
onerosa da Petrobras que deve 
ser revista em prazo de até 
60 dias. Na terça-feira (16), 
o presidente da companhia, 
Pedro Parente, esteve reunido 
com o ministro. “O presidente 
da Petrobras pediu que olhás-
semos o assunto com atenção 
e iremos fazer isso”, limitou-se 
a comentar (AE).

Linha de crédito de R$ 6 bilhões 
para pequenos negócios

pré-datados ou especiais e ao 
cartão de crédito empresa-
rial. “Os bancos se tornaram 
grandes demais para atender 
aos pequenos empresários”, 
afi rmou o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afi f Domingos. A 
ideia é que os empreendedores 
contem com o auxílio das cha-
madas fi ntechs, companhias 
que utilizam recursos tecno-
lógicos para atingir melhores 
índices fi nanceiros (ABr).


