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BOLSAS
O Ibovespa: -0,65% Pontos: 
78.863,53 Máxima de +0,05% : 
79.415 pontos Mínima de -0,86% 
: 78.699 pontos Volume: 9,36 
bilhões Variação em 2018: 3,22% 
Variação no mês: 3,22% Dow 
Jones: +0,44% (18h29)  Pontos: 
25.394,25 Nasdaq: +0,26% 
(18h29)  Pontos: 7.175,98 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2474 Venda: R$ 3,2479 
Variação: +0,3% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: +0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2391 Venda: R$ 
3,2397 Variação: +0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,3900 Variação: 
+0,38% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,85% 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$ 1.313,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,50% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,000 
Variação: +0,44%.

ro) Cotação: R$ 3,2595 Variação: 
+0,26% - Euro (18h29)  Compra: 
US$ 1,1933   Venda: US$ 1,1933   
Variação: -0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8730 Venda: R$ 
3,8750 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8230 Ven-
da: R$ 4,0130 Variação: -0,17%.

Ibovespa Futuro: -0,8% Pon-
tos: 79.190 Máxima (pontos): 
79.925 Mínima (pontos): 79.100 
. Global 40 Cotação: 894,460 
centavos de dólar Variação: 
-0,28%.

“Para nós os 
grandes homens 
não são aqueles 
que resolveram os 
problemas, mas 
aqueles que os 
descobriram”.
Albert Schweitzer (1875/1965)
Nobel da Paz, 1952

O Brasil é o país da 
América Latina com 
estrutura de gastos 

públicos mais engessada, 
por conta da elevada parti-
cipação de despesas obriga-
tórias, ou seja, vinculadas à 
Constituição, no Orçamento 
federal, revela estudo da 
agência de classificação 
de risco Moody’s Investors 
Service, divulgado ontem 
(9). Os analistas calcularam 
um índice que leva em conta 
a rigidez do Orçamento e o 
Brasil fi cou em último lugar 
na região, com cerca de 90% 
das despesas atreladas a leis. 
Equador, Peru e Nicarágua 
são os mercados latinos com 
estrutura mais fl exível. 

A elevada rigidez do Or-

Moody’s: estrutura de gasto 
público no País complica 
andamento do ajuste fi scal

çamento difi culta o corte de 
gastos públicos e é um com-
plicador para o ajuste fi scal, 
ressalta a análise da Moody’s. 
Nos países com orçamento 
mais flexível, as despesas 
obrigatórias respondem por 
até 50%. Gastos mandatórios 
respondem por mais de 80% 
do orçamento de países como 
Colômbia, Argentina e Costa 
Rica e chega a 90% no caso 
brasileiro, ressalta o relatório. 

A Moody’s alerta que as 
eleições deste ano, sobretudo 
no Brasil, México e Colômbia, 
elevam o risco de reversão 
de políticas e paralisação 
de reformas. Muitas destas 
políticas vêm sendo adotadas 
com o objetivo de avançar o 
ajuste fi scal e a reversão delas 

complica a perspectiva para a 
melhora das contas, ressalta 
a agência de classifi cação de 
risco. 

“As eleições deste ano pro-
vavelmente devem reduzir o 
ritmo da consolidação fi scal”, 
ressalta o relatório. Como 
refl exo, a perspectiva é que a 
dívida pública siga em cresci-
mento gradual em vários mer-
cados da América Latina. Este 
aumento é um dos fatores que 
podem impedir uma melhora 
das notas soberanas da região, 
segundo a Moody’s. Por outro 
lado, o perfi l da dívida pública 
da região tem melhorado, o 
que é um fator positivo para 
os ratings. 

Ainda ao falar do Brasil, 
a Moody’s ressalta que as 

A elevada rigidez do Orçamento difi culta o corte de gastos públicos e é um complicador

para o ajuste fi scal, ressalta a análise da Moody’s.

pressões infl acionárias estão 
contidas no país e, assim, a 
expectativa é que a política 
monetária continue fl exível, 
sem previsão por enquanto 
de elevação nos juros. Brasil, 
México e Chile estão entre os 

países da América Latina com 
perspectiva negativa no rating 
soberano, ou seja, a chance de 
rebaixamento é maior que o de 
melhora da classifi cação. Das 
29 economias da região moni-
toradas pela Moody’s, a maioria 

(19) tem perspectiva estável, 
ou seja, a probabilidade maior 
é de manutenção da nota. 
Apenas dois mercados - Pa-
namá e Nicarágua - possuem 
perspectiva positiva, com 
chance de alta no rating (AE).

Página da Receita 
A Receita lançou uma nova pá-

gina de serviços ao cidadão. Reúne  
informações e acesso aos serviços 
públicos prestados pela instituição. 
Orientações e serviços relacionados 
às pessoas físicas e jurídicas, vídeos 
informativos, avisos importantes, 
acesso ao ambiente virtual, além 
de diversas outras funcionalidades 
que visam a facilitar a interação do 
cidadão com a Receita. Veja em 
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/
interface/servicos).

Em época de crise, qualquer 
economia, por menor que seja, 
é sempre bem-vinda. E quando 
essa redução é nos preços dos 
produtos básicos do nosso dia 
a dia, como leite longa vida, 
feijão, açúcar, chocolate, frango 
e arroz, é ainda melhor. O ano 
de 2017 foi extremamente favo-
rável para os consumidores do 
setor supermercadista, confor-
me apontou o Índice de Preços 
dos Supermercados, calculado 
pela Apas/Fipe. No acumulado 
de janeiro a dezembro de 2017, 
a infl ação dos supermercados 
registrou queda de 2,30% e 
atingiu o menor valor desde o 
início de sua medição, em 1994. 
Anteriormente, a retração mais 
baixa registrada aconteceu no 
ano de 1998, quando o índice 
apontou redução de 2,26%.

“Este resultado surpreen-
dente é decorrente de dois 
fatores que eram apontados 
ao longo dos meses em 2017. 
Um deles foi a safra recorde 

 A infl ação dos supermercados 

atingiu o menor valor

desde 1994.

Variação de preço 
de material escolar 
pode chegar a 260% 

São Paulo - Uma pesqui-
sa realizada pela Fundação 
Procon-SP na capital mostra 
que a variação de preço entre 
itens de material escolar pode 
chegar a 260% para um mesmo 
produto. Uma caneta esfero-
gráfi ca da marca Faber Castell, 
por exemplo, pode custar entre 
R$ 1,75 e R$6,30 em diferentes 
estabelecimentos.

Foram pesquisados aponta-
dor, borracha, caderno, canetas 
esferográfi ca e hidrográfi ca, 
colas em bastão e líquida, fi ta 
corretiva, giz de cera, lápis pre-
to e colorido, lapiseira, marca 
texto, massa de modelar, papel 
sulfi te, pintura a dedo, refi l 
para fi chário, régua e tesoura 
escolar.

Na comparação com a edição 
anterior do estudo, verifi cou-se 
uma alta de 9,25% no preço 
desses materiais. Ao mesmo 
tempo, o IPC-SP da Fipe refe-
rente ao período registrou uma 
variação de 2,45% (AE).

‘Paga o preço por 
ser minha fi lha’

Porto Alegre - O presidente 
do PTB, Roberto Jefferson, 
alegou ontem (9), que sua 
filha, a deputada Cristiane 
Brasil (PTB-RJ), está sofrendo 
reprimendas por seus laços 
familiares. “Ela está pagando o 
preço por ser minha fi lha”, disse 
em entrevista à Rádio Gaúcha 
na manhã de ontem.

Cristiane foi impedida de 
tomar posse como ministra 
do Trabalho pelo Tribunal 
Regional Federal da 2.ª Região 
(TRF-2). O vice-presidente da 
corte, desembargador federal 
Guilherme Couto de Castro, 
negou recurso da Advocacia-
-Geral da União (AGU) e man-
teve a decisão do juiz federal 
Leonardo da Costa Couceiro, da 
4.ª Vara Federal de Niterói, que 
havia suspendido a nomeação e 
a cerimônia de posse da depu-
tada. Durante a entrevista, Je-
fferson lamentou a suspensão 
da nomeação pela Justiça em 
Niterói e alegou perseguição 
política. “Este movimento é 
ligado ao PT”, disse. 

“Na época ela era deputada, 
cidadã e não ministra. A Justiça 
do Trabalho trata o empregador 
como um criminoso”, criticou 
(AE).

Brasília - Depois de se 
encontrar com o presidente 
Michel Temer, o líder do PTB, 
deputado Jovair Arantes, disse 
que o partido vai manter a 
indicação de Cristiane Brasil 
para o ministério do Traba-
lho. A deputada fl uminense e 
seu pai, o presidente do PTB, 
Roberto Jefferson, também 
participaram da conversa. 
Segundo Jovair, a bancada do 
PTB não vai apresentar outro 
nome para lugar de Cristiane 
Brasil, que teve sua posse 
barrada liminarmente pela 
Justiça.

“A indicação está valendo, 
toda a bancada apoia. O PTB 
está unido”, afi rmou. Jovair 
minimizou ainda o fato de a 

Brasília - Figuras infl uen-
tes no PSDB, o ministro das 
Relações Exteriores, Aloysio 
Nunes, e o senador Antonio 
Anastasia (MG), saíram ontem 
(9), em defesa da candidatura 
do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, à Presidência 
da República. Os elogios foram 
feitos em meio às movimenta-
ções do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e do pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, para se viabilizarem como 
candidato de centro da base 
aliada ao Palácio do Planalto.

“Entre todos os aspirantes 
declarados, insinuados ou 
pressentidos a representar o 
centro reformista na eleição, 
@geraldoalckmin é o que tem 
maior densidade eleitoral. 
Além dos seus atributos pes-
soais de serenidade, traquejo 
administrativo e experiência 
política que poucos têm, há o 
enorme eleitorado de São Pau-
lo, onde @geraldoalckmin tem 
muito boa avaliação”, escreveu 
Nunes em sua conta ofi cial no 
Twitter. 

Segundo o ministro, Alckmin 
também tem “terreno fértil” a 
trabalhar em outros Estados 
onde “historicamente o PSDB 
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à Presidência da República.
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Natal - O efetivo de policiais 
civis e militares do Rio Grande 
do Norte deverá voltar às ruas. 
O governo do Estado apresen-
tou proposta de quitação dos 
salários de dezembro até a 
sexta-feira (12), com o objeti-
vo de fi ndar a paralisação das 
categorias, que ainda inclui 
os bombeiros, iniciada há 21 
dias. Em assembleia realizada 
na manhã de ontem (9), os 
policiais civis concordaram com 
a oferta do Poder Executivo e 
decidiram retomar os trabalhos 
com a reabertura das delegacias 
distritais a partir de hoje (10). 

Os policiais militares condi-
cionam o retorno às ruas a uma 
série de garantias que deverão 
ser cumpridas pelo Poder Exe-
cutivo e dispostas em termo 
de compromisso assinado pelo 
governador Robinson Faria 
(PSD). Eles querem a garantia 
de não abrir nenhum processo 
administrativo ou motivar 

qualquer sanção à categoria; o 
pagamento integral do salário 
de dezembro aos ativos, reser-
vistas e pensionistas no dia 12; 
a disponibilização de verbas 
federais para investimento em 
infraestrutura; o aumento do 
vale-alimentação de R$ 10 para 
R$ 20, bem como o reajuste da 
diária operacional, de R$ 50 
para R$ 107,15. 

Além disso, o governo se 
comprometeu com a chegada, 
até sexta-feira de 50 novas 
viaturas para os batalhões da 
Polícia Militar. De acordo com 
o subtenente Eliabe Marques, 
presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos, a 
Operação Segurança com Se-
gurança continua, uma vez que 
o movimento de valorização do 
profi ssional deve ser perma-
nente, mas que é interesse da 
categoria chegar a um consenso 
que permita o retorno dos tra-
balhos (AE).

Os policiais chegaram a um consenso que permitiu

o retorno aos trabalhos.

Kléber Teixeira/Inter TV Cabugi

Azer News

Infl ação dos supermercados tem a 
maior queda da história no plano real

por exemplo, o que ajudou na 
redução no preço das carnes”, 
explicou o economista da 
Associação Paulista dos Su-
permercados (Apas), Thiago 
Berka, que ainda completou.

“É preciso compreender 
como o consumidor brasileiro 
vem se comportando na crise. 
Apesar dos dois anos de PIB 
negativo (2015 e 2016), foi em 
2017 que o pico do desemprego 
ocorreu (14 milhões de pesso-
as no 1º trimestre). A redução 
do desemprego (com o resul-
tado de 12%) foi alcançada 
apenas em novembro puxados 
pelo emprego informal, em-
pregados domésticos e conta 
própria, sem resposta ainda 
do emprego com carteira as-
sinada. Portanto o consumidor 
chegou em 2017 extremamen-
te cauteloso, sem confi ança e 
renda sufi ciente para gastar de 
forma a absorver a maior oferta 
no mercado alimentício”, con-
cluiu (AI/Apas).

brasileira no último ano, que 
superou todos os prognósticos. 
Este resultado principalmente 
nos grãos fez também com que 
os rebanhos bovino, suíno e 
aves fossem benefi ciados com 
melhores preços para a ração 

Policiais encerram greve 
no Rio Grande do Norte

Aloysio e Anastasia defendem 
candidatura de Alckmin ao Planalto

tem tido bom desempenho”. 
“Tudo isso nos faz crer que não 
há a menor hipótese da candi-
datura de @geraldoalckmin, no 
desenrolar da campanha, fi car 
patinando nesse ponto de par-
tida inicial que, aliás, é muito 
maior do que os que aspiram 
a ocupar o lugar dele no uni-
verso eleitoral”, declarou. “@
geraldoalckmin é nome certo 
no segundo turno”.

A análise feita pelo ministro 
das Relações Exteriores foi 
compartilhada por Anastasia, 
que é um dos tucanos mais 
próximos do senador mineiro 
Aécio Neves. “Perfeita análi-

se, caro @Aloysio_Nunes. Aos 
poucos, e o tempo mostrará 
isso, o nome do @geraldoal-
ckmin vai crescer e reverberar 
por todo País”, escreveu Anas-
tasia. Com discurso reformista, 
Maia, Meirelles e Alckmin 
disputam nos bastidores para 
ser o candidato de centro-
-direita. Os três sonham em ter 
apoio da maioria dos partidos 
da atual base governista do 
presidente Temer, que defen-
de uma candidatura única ao 
Planalto entre os aliados para 
defender o legado de seu 
governo, sobretudo na área 
econômica (AE).

PTB vai manter indicação de 
Cristiane Brasil, diz líder do partido

indicada como ministra do 
Trabalho ter sido condenada 
em ações trabalhistas. Segundo 
ele, esse tipo de processo é 
comum e “juízes e procurado-
res” também têm esse tipo de 
pendência.

O líder do PTB afi rmou que 
o governo respeita decisões 
judiciais, mas que a expectativa 
é de que o STF consiga derrubar 
a liminar que impede a posse. 
Segundo um auxiliar, Temer 
tem um compromisso com o 
partido e qualquer mudança 
do nome teria que partir da 
legenda. Apesar disso, fontes 
no Planalto reconhecem que 
o desgaste para o governo 
em torno da nomeação não é 
positivo (AE).


