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BOLSAS
O Ibovespa: +0,39% Pontos: 
79.378,53 Máxima de +0,41% 
: 79.395 pontos Mínima de 
-0,56% : 78.631 pontos Volume: 
7,44 bilhões Variação em 2018: 
3,9% Variação no mês: 3,9% Dow 
Jones: -0,08% (18h27) Pontos: 
25.276,69 Nasdaq: +0,25% 
(18h27) Pontos: 7.154,45 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2378 Venda: R$ 3,2383 
Variação: +0,14% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2351 Venda: R$ 
3,2357 Variação: -0,16% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,3770 Variação: 
+0,12% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
 CDB prefi xado de 30 dias, 6,86% ao 
ano. - Capital de giro, 10,85% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.320,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,14% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,400 
Variação: -0,95%

ro) Cotação: R$ 3,2510 Variação: 
+0,35% - Euro (18h27) Compra: 
US$ 1,1962 Venda: US$ 1,1963 
Variação: -0,53% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8710 Venda: R$ 
3,8730 Variação: -0,56% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8370 Ven-
da: R$ 4,0200 Variação: -0,57%

vespa Futuro: +0,25% Pon-
tos: 79.835 Máxima (pontos): 
79.915 Mínima (pontos): 79.055 
Global 40 Cotação: 896,979 
centavos de dólar Variação: 
+0,44%

“Sonhos não morrem, 
apenas adormecem 
na alma da gente”.
Chico Xavier (1910/2002)
Expoente do Espiritismo

A presidente do STF e do 
CNJ, ministra Cármen 
Lúcia, assinou ontem 

(8), na sede do TJ-GO, um 
termo de cooperação para 
agilizar a implantação no es-
tado de um cadastro nacional 
de presos. A visita programa-
da ao Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia foi can-
celada. Não houve explicação 
ofi cial sobre o cancelamento, 
mas o presidente do TJ-GO, 
desembargador Gilberto 
Marques Filho, admitiu que a 
insegurança foi um dos fato-
res que pesaram na decisão. 
“Fiz ela entender que não 
havia necessidade”, disse. 
“Não quero correr o risco de 
impor à nossa presidente um 
aborrecimento qualquer que 
seja”, acrescentou. “Não seria 

Em Goiás, Cármen Lúcia cria 
cadastro e mutirão, mas 
cancela visita a presídio

prudente expor, embora ela 
quisesse ir, mas eu a convenci 
a não ir.”

O recém-empossado dire-
tor-geral de Administração 
Penitenciária de Goiás, coro-
nel Edson Costa, reconheceu 
que a situação no Complexo 
Prisional está controlada, 
porém que não considera o 
local “nada seguro”, afi rman-
do que “a situação é grave”. 
Além de agilizar a implanta-
ção do cadastro nacional de 
presos, a visita de Cármen 
Lúcia resultou na criação de 
mais um mutirão entre juízes, 
promotores e defensores 
públicos para tentar acelerar 
a análise de processos nas 
Varas de Execução Penais do 
estado, que sofrem com falta 
de pessoal.

No caso do Complexo Prisio-
nal de Aparecida de Goiânia, 
apenas uma juíza é responsá-
vel pela análise de mais de 12 
mil processos, muitos deles 
ainda no formato físico, em 
papel. Outros três juízes se-
rão realocados para ajudá-la, 
anunciou o TJ-GO. A medida, 
entretanto, foi vista como 
paliativa por membros da 
Defensoria Pública do estado 
que participaram da reunião. 
“Não adianta a gente falar em 
mutirão e depois a situação 
voltar ao que era antes”, dis-
se o defensor público Élvio 
Lopes Pereira Júnior. “Que 
não fi que só no mutirão, como 
foi no ano passado, mas que 
sejam implantadas medidas 
de médio e longo prazo para 
resolver de vez o problema da 

Cármen Lúcia entre o governador, Marconi Perillo e o presidente do TJGO

Gilberto Marques Filho.

execução penal.
Na sede do TJ-GO, Cármen 

Lúcia se reuniu também com 
o governador de Goiás, Mar-
coni Perillo, de quem ouviu 
queixas relativas à presença 
de milhares de presos federais 

abrigados no sistema carcerá-
rio do estado. São criminosos 
que cometeram crimes con-
siderados de jurisprudência 
federal, como o tráfi co inter-
nacional de drogas. “Isso é um 
problema de décadas. A minha 

opinião é de que esses presos 
deveriam fi car em presídios 
federais”, defendeu Perillo, 
que estimou em 5 mil o nú-
mero de presos federais que, 
segundo ele, sobrecarregam 
o sistema estadual (ABr).

Cobrar ‘imposto 
do café’ por copos 
descartáveis

Uma comissão parlamentar 
afi rmou que o Reino Unido 
deveria cobrar um imposto 
de 25 centavos de libra sobre 
copos de café descartáveis para 
reduzir o desperdício. No total, 
menos de 1% dos copos de café 
são reciclados no Reino Unido. 
De acordo com os parlamenta-
res, entre os principais motivos 
estão o forro de plástico fi rme-
mente colado, às difi culdades 
de reciclar embalagens que 
estiveram em contato com 
comidas e bebidas e à falta de 
instalações adequadas. 

“O Reino Unido joga fora 2,5 
bilhões de copos de café descar-
táveis todos os anos, o sufi ciente 
para dar a volta no planeta cinco 
vezes e meia”, disse a presidente 
da comissão, Mary Creagh. Atu-
almente, as redes Pret A Manger, 
Costa Coffe, Caffe Nero e Greggs, 
além da norte-americana Starbu-
cks, são os principais vendedores 
de café do Reino Unido. 

Alguns estabelecimentos 
inclusive, oferecem descontos 
para as pessoas que usam a 
própria caneca. No entanto, 
apenas 1% a 2 % dos clientes 
aceitam a proposta (ANSA).

Ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

O Indicador de Confiança 
da Micro e Pequena Empresa 
(MPE) atingiu 51,1 pontos em 
dezembro, uma alta de 2,2 
pontos na comparação com o 
mesmo mês de 2016, segundo 
dados do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
divulgado ontem (8). Em no-
vembro, o indicador marcou 
51,5 pontos, ligeiramente 
acima do dado de dezembro.

É a primeira vez desde 2015, 
início da série histórica, que 
o indicador de confi ança dos 
micro e pequenos empresá-
rios termina o ano acima do 
nível neutro de 50 pontos, “o 
que sinaliza um predomínio 
do sentimento positivo entre 
esses empresários”, considera 
as instituições. 

“É consenso que a atividade 
econômica avançou em 2017, 
apesar desse movimento ser 
lento e gradual. Espera-se 
que em 2018, a economia siga 
avançando e dê mostras mais 
consistentes de que estamos 
no rumo da recuperação, 
com geração de emprego e 
retomada das vendas”, disse 
a economista-chefe do SPC 

Micro e pequeno empresário 

estão otimistas com a 

economia.

O governo dos Estados 
Unidos decidiu ontem (8) 
cancelar o Status de Proteção 
Temporária (TPS) para mais 
de 250 mil salvadorenhos, mas 
dará um período de 18 meses, 
até setembro de 2019, para 
que eles deixem o país.

O Departamento de Segu-
rança Nacional (DHS) justifi -
cou a decisão ao afi rmar que 
“já não existem as condições 
originais” provocadas pelos 
devastadores terremotos de 
2001 em El Salvador, razão 
pela qual foi concedida a pro-
teção a um total de 263.282 
salvadorenhos até o fi m de 
2016. Ao ser questionado 
sobre se foram levados em 
consideração os altos níveis 
de violência no país centro-
-americano na hora de tomar 
a decisão, o funcionário 
enfatizou que só foram con-
siderados os aspectos pelos 
quais a proteção temporária 
foi concedida e nenhum outro.

O porta-voz insistiu que o 
período de 18 meses permitirá 
que os afetados pela medida 
“preparem sua partida” para 
seu país de origem ou bus-
quem outra maneira de fi car 
nos Estados Unidos legalmen-

Decisão gera críticas de líderes 

de Estado e provoca uma série 

de protestos nos EUA.
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IPVA com desconto 
Proprietário de veículo com placa 

fi nal 1 pode optar por parcelar o 
imposto, basta fazer o pagamento 
da primeira parcela hoje (9). Nesta 
terça-feira vence o prazo para o paga-
mento integral, com desconto de 3%, 
ou do parcelamento em três vezes do 
IPVA de 2018 para os veículos com 
fi nal de placa 1. Os contribuintes 
devem fi car atentos às datas de 
vencimento para aproveitar o abati-
mento e regularizar o imposto (www.
valoripva2018.fazenda.sp.gov.br).

Oferta por chocolates 
Nestlé nos EUA

A empresa italiana Ferrero 
apresentou sua oferta fi nal pela 
divisão de doces e chocolates 
da multinacional suíça Nestlé 
nos Estados Unidos. Segundo 
a emissora “CNBC”, que cita 
fontes próximas às negocia-
ções, a companhia dona de 
ícones como Nutella, Ferrero 
Rocher e Kinder está na frente 
da norte-americana Hershey na 
briga pela aquisição.

O valor da operação pode 
chegar a US$ 2,5 bilhões, 25% 
a mais do que a imprensa dos 
EUA dissera que a Ferrero 
estava disposta a pagar em 
dezembro. Também contribui 
para a vantagem da empresa 
italiana o fato de a Hershey 
ter comprado recentemente 
a Amplify, dona das pipocas 
SkinnyPop, por US$ 1,6 bilhão.

A multinacional suíça quer 
vender sua divisão de doces nos 
Estados Unidos para se concen-
trar em setores de maior cres-
cimento, como cafés, comidas 
para animais e água (ANSA).

Oprah estuda se 
candidatar à Casa 
Branca

Após seu impactante discurso 
na cerimônia do Globo de Ouro 
2018, a apresentadora norte-
-americana Oprah Winfrey, de 63 
anos, passou a ser cotada como 
candidata à Presidência dos Es-
tados Unidos. Duas pessoas pró-
ximas à estrela disseram à rede 
“CNN” que ela avalia a hipótese 
de desafi ar Donald Trump nas 
eleições de 2020, concorrendo 
pelo Partido Democrata. 

No entanto, essas mesmas fon-
tes afi rmam que Oprah ainda não 
tomou nenhuma decisão. A cam-
panha eleitoral dos democratas 
para 2020 deve começar após 
as eleições de meio de mandato, 
em novembro de 2018, mas as 
movimentações nos bastidores, 
de olho na baixa popularidade 
de Trump, já começaram.

Nascida em 1954, Oprah des-
pontou como possível candidata 
em seu duro discurso no Globo 
de Ouro contra o sexismo, após 
ter recebido um prêmio por 
sua carreira. “Por muito tempo, 
não escutavam as mulheres, ou 
não acreditavam nelas quando 
ousavam falar a verdade sobre o 
poder desses homens. Mas esse 
tempo acabou”, disse (ANSA).

Luiz Silveira/Ag.CNJ

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou ontem (8), que as três 
âncoras fi scais do País são im-
portantes: a meta fi scal, o teto 
de gastos e a regra de ouro. 
A regra de ouro estabelece 
limites para o crescimento da 
dívida e limita isso ao volume 
de investimentos”, pontuou. “O 
teto é específi co em relação a 
despesas. E a meta é um obje-
tivo anual.”

Durante coletiva de impren-
sa, Meirelles foi questionado se 
o Congresso teria condições de 
aprovar este ano uma proposta 
para alterar a regra de ouro. “É a 
mesma questão da Previdência. 
É prerrogativa do Congresso. 
Se o Congresso decidir não 
aprovar qualquer proposta, 
prevalece a decisão”, afi rmou. 

A difi culdade atual do go-
verno está ligada ao cumpri-
mento da regra de ouro em 

Henrique Meirelles diz que regra 
de ouro é âncora fi scal importante

2019. Meirelles afi rmou que 
competirá ao presidente eleito 
decidir em 2019 aspectos re-
lacionados sobre a regra, mas 
“nosso pressuposto é de que ela 
será cumprida”. “O orçamento 
certamente estará prevendo 
o cumprimento da regra de 
ouro”, disse. 

Em outro ponto da entrevista 
coletiva, Meirelles afi rmou que 
o adiamento ou não do aumen-
to dos funcionários públicos, 
previsto para este ano, é uma 

decisão a ser tomada pelo STF. 
Meirelles e o ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira, 
participaram de entrevista 
coletiva a respeito da regra 
de ouro. Nos últimos dias, o 
debate sobre a fl exibilização da 
regra de ouro se intensifi cou, 
em meio às difi culdades do 
governo para fechar as contas. 
Uma das propostas que vinham 
sendo discutidas no governo 
é a de mudar as regras para 
2019 (AE).

O Ministério das Cidades 
divulgou a lista dos municípios 
contemplados na primeira fase 
do programa Cartão Reforma, 
que pretende reduzir o défi cit 
habitacional qualitativo, que 
atinge cerca de 8 milhões de 
domicílios do País, segundo o 
Censo 2010, com base na libe-
ração de recursos para compra 
de materiais de construção a 
serem utilizados em reformas, 
ampliação ou conclusão das 
unidades habitacionais. 

Segundo levantamento da 
FecomercioSP, serão liberados 
R$ 87,3 milhões nesta primei-
ra etapa, divididos entre 94 
municípios de 12 Estados. A 
expectativa é que mais de 17 
mil famílias sejam atendidas. 
A FecomercioSP estima que 
o varejo de materiais de cons-
trução no Brasil movimente 
em torno de R$ 11 bilhões por 
mês, em média, de modo que os 
recursos liberados nessa etapa 
do programa representam 0,8% 
desse total. 

R$ 87,3 milhões no varejo 
de materiais de construção

Contudo, mesmo que os recur-
sos fi nanceiros sejam pouco sig-
nifi cativos, eles são bem-vindos 
neste momento de recuperação, 
principalmente para as micros 
e pequenas empresas. O setor 
foi um dos mais atingidos pela 
crise econômica do País entre 
2014 e 2016. Sete municípios 
paulistas foram contemplados 
nessa primeira etapa do pro-
grama: Carapicuíba, Franco da 
Rocha, Osasco, Praia Grande, 
Santana de Parnaíba, Santo An-
dré e Ubatuba, totalizando R$ 8,5 
milhões em recursos que devem 
atender quase 1,7 mil famílias 
(AI/FecomercioSP).
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Cresce o indicador de 
confi ança das pequenas

Brasil, Marcela Kawauti.
De acordo com o levanta-

mento, quatro em cada dez 
(37%) micro e pequenos 
empresários estão em algum 
grau confiantes com o futuro 
da economia do país contra 
22% de pessimistas. Quando 
essa análise se restringe a 
realidade da sua própria em-
presa, o índice cresce e atinge 
52% dos empresários consul-
tados contra um percentual 
de 11% que manifestaram 
pessimismo com o futuro de 
seus negócios (SPC/CNDL).  

EUA cancelam visto a 
250 mil salvadorenhos

te. O governo de El Salvador, 
a comunidade salvadorenha 
nos Estados Unidos e ativis-
tas pró-imigrantes vinham 
batalhando sem descanso nos 
últimos meses pela manuten-
ção do TPS, ou pelo menos 
para a sua prorrogação por 
seis meses, como o governo 
fez com o programa para os 
hondurenhos (ABr/EFE).


