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BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
79.757,20 Máxima de +0,63% 
: 79.847 pontos Mínima es-
tável: 79.349 pontos Volume: 
10,23 bilhões Variação em 
2018: 4,39% Variação no mês: 
4,39% Dow Jones: feriado em 
NY  Pontos: - Nasdaq: feriado 
em NY)  Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2136 Venda: 
R$ 3,2141 Variação: +0,23% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,28 Venda: R$ 3,38 Variação: 
-0,3% - Dólar Ptax Compra: R$ 
3,1957 Venda: R$ 3,1963 Va-
riação: -0,73% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,2070 Venda: R$ 
3,3530 Variação: estável - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,83% 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: feriado em NY 
Variação: - - Ouro BM&F (à vis-
ta) Cotação: 137,500 Variação: 
+0,88%.

Futuro (fevereiro) Cotação: R$ 
3,2245  Variação: +0,34% - Euro 
(às 18h26)  Compra: US$ 1,2264   
Venda: US$ 1,2265   Variação: 
+0,54% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,9410 Venda: R$ 3,9430 
Variação: +1,08% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,8770 Venda: R$ 
4,0900 Variação: +0,99%.

Futuro: +0,65% Pontos: 80.210 
Máxima (pontos): 80.285 Míni-
ma (pontos): 79.690. Global 40 
Cotação: 887,133 centavos de 
dólar Variação: -0,03%.

“Fico triste quando 
alguém me  ofende, 
mas, com certeza, eu 
fi caria mais triste se 
fosse eu o ofensor... 
Magoar alguém é 
terrível”.
Chico Xavier (1910/2002)
Expoente do Espiritismo

A agência de classifi ca-
ção de risco Moody’s 
Investors Service aler-

tou ontem (15), que a “alta 
probabilidade” de o governo 
brasileiro não conseguir 
cumprir a chamada regra de 
ouro em 2019 é negativa para 
o rating do País. A avaliação 
dos analistas da instituição 
é que o Planalto vai acabar 
sendo forçado a pedir “uma 
exceção à regra”, fi xada pela 
Constituição e que impede 
o governo de aumentar o 
endividamento para fi nanciar 
gastos correntes.

A Moody’s avalia que é “im-
provável” que o Brasil consiga 
prosseguir com a regra de 
ouro, na medida em que as 
pressões fi scais aumentam. 

Moody’s: alta chance de 
descumprimento da regra de 
ouro é negativa para rating

Este ano, repasses do BNDES 
ao Tesouro devem garantir o 
cumprimento da regra, mas 
em 2019 a situação está mais 
complicada, ressalta relatório 
da agência de classifi cação de 
risco.

“As discussões para suspen-
der ou eliminar a regra de ouro 
surgiram nos meses recentes, 
porque o crescimento das des-
pesas obrigatórias deve superar 
a arrecadação, implicando que 
a regra será descumprida em 
2019, se não antes”, alerta a 
Moody’s em relatório assinado 
pelas analistas Anna Snyder 
e Samar Maziad. Na semana 
passada, relatório da agência 
mostrou que o Brasil é o país 
da América Latina com maior 
porcentual de gastos rígidos 

(na casa dos 90%), ou seja, 
atrelados a leis, no Orçamento, 
o que difi culta o ajuste fi scal.

As discussões sobre a sus-
pensão da regra de ouro, avalia 
a Moody’s, vieram em conjunto 
com os atrasos na votação da 
reforma da Previdência, que 
deveria ocorrer em dezembro 
e foi adiada para fevereiro. O 
governo anunciou que não ia 
discutir por enquanto as mu-
danças na regra, que fi cariam 
para depois da votação da refor-
ma. A Moody’s avalia que esse 
adiamento pode favorecer as 
discussões no Congresso sobre 
as mudanças na aposentadoria. 
Ao mesmo tempo, os analistas 
se mostram “céticos” de que 
o adiamento da votação da 
reforma do ano passado para 

Para melhorar a trajetória da dívida pública, é essencial a aprovação de uma reforma 

signifi cativa da Previdência, alerta a Moody’s.

este vai aumentar a probabili-
dade de aprovar uma reforma 
significativa no governo de 
Michel Temer.

Mesmo com a melhora do 
cenário econômico, que ajuda 
a melhorar a arrecadação do 
governo, a Moody’s avalia que 
o Planalto pode ser forçado a 

pedir uma exceção à regra de 
ouro, o que é negativo para 
avaliação do risco de crédito 
do País. O Brasil vai enfrentar 
nos próximos anos “dete-
rioração fi scal persistente e 
necessidade elevada de fi nan-
ciamento”, alerta a instituição. 
Para melhorar a trajetória da 

dívida pública, é essencial a 
aprovação de uma reforma 
signifi cativa da Previdência, 
alerta a Moody’s. Sem a re-
forma, os gastos obrigatórios 
vão continuar em expansão, 
ocupando ainda mais espaço 
no Orçamento e se tornando 
insustentáveis (AE).

Inscrições para o ProUni 
As inscrições para o ProUni do 

primeiro semestre abrem entre os 
dias 6 a 9 de fevereiro. O resultado 
da primeira chamada será divulgado 
no dia 14 de fevereiro e o da segunda 
no dia 2 de março. O ProUni selecio-
na estudantes para receber bolsas 
de estudo integrais e parciais em 
instituições particulares de ensino 
superior com base na nota do Enem. 
A inscrição é feita exclusivamente 
pela internet, no site(http://prou-
niportal.mec.gov.br/).

Lâmpada LED sem o 
selo do Inmetro

Amanhã (17), é a data limite 
para o comércio deixar de ven-
der lâmpadas LED sem o selo 
do Inmetro. A norma já vale 
há seis meses para atacadistas 
e grandes varejistas e agora 
vai vigorar para comerciantes 
cadastrados como micro e 
pequenas empresas. Lojas de 
bairro das cidades maiores e 
lojistas de cidades menores 
passarão a ser fi scalizados.

A medida visa garantir a se-
gurança do consumidor. A LED 
já se popularizou porque requer 
menos energia que os demais 
modelos, podendo chegar a 30 
mil horas de uso e alcançar até 
90% de redução do consumo. 
Com a evolução da tecnologia, 
o preço dos produtos também 
cai em média 50% ao ano. 

Quem vender lâmpada LED 
sem o selo do Inmetro estará 
sujeito à apreensão de mer-
cadorias e ao pagamento de 
multa de até R$ 3 milhões, 
dependendo da gravidade (in-
metro.gov.br).

Pesquisa realizada mensal-
mente pela FecomercioSP 
mostrou que, em dezembro, 
56,3% das famílias paulistanas 
declararam ter algum tipo de 
dívida. Houve ligeira queda, de 
0,4 ponto porcentual (pp) em 
relação a novembro, quando 
56,7% estavam nessa situação. 
Em comparação a dezembro 
de 2016 (51,9%), a alta foi de 
4,4 pp, o que representa, em 
termos absolutos, um adicio-
nal de quase 200 mil famílias 
compromissadas com dívidas. 
Atualmente, são 2,19 milhões 
de famílias endividadas em 
São Paulo.

A pesquisa mostra ainda 
que houve redução do endi-
vidamento em todas as faixas 
de renda.

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, a alta 
de 4,4 p.p. na taxa de endivida-
mento em relação a dezembro 
de 2016 é um sinal de que as 
famílias estão ampliando seu 

As dívidas no cartão de 

crédito continuam sendo as 

principais, com 73,4% das 

famílias endividadas.

A infl ação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (IPCA) do ano de 2018 
deve fi car em 3,95%. A proje-
ção é de agentes do mercado 
financeiro consultados pelo 
Banco Central e divulgada no 
Boletim Focus, ontem (15). O 
IPCA projetado é levemente 
menor do que o divulgado há 
um mês, de 4%. Para 2019, a 
expectativa é que o índice seja 
de 4,25%. A expectativa é que 
o PIB tenha crescimento de 
2,7% neste ano. Há um mês 
a previsão era de 2,64%. Para 
2019, a projeção é que o PIB 
cresça 2,8%.

A aposta dos agentes do 
mercado fi nanceiro para a ba-
lança comercial também fi cou 
levemente maior neste boletim 
em relação ao ano passado, 
US$ 53 bilhões contra US$ 52 
bilhões. A produção industrial 
deve fechar o ano com alta de 
3,20%. Há um mês, a previsão 
era de 3%. O investimento di-
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Brasília - Sem revelar os 
votos que o governo teria hoje 
pela aprovação da reforma 
da Previdência, o ministro da 
Secretaria de Governo, Carlos 
Marun, afi rmou ontem (15), 
que acredita que a situação 
está “mais favorável” agora 
do que no fi m de dezembro, 
antes do recesso, mesmo que 
haja a preocupação eleitoral 
dos parlamentares. “Os votos 
estão vindo, sim. O que nós 
não estamos, neste momento, 
é contando. Quero contar isso 
no fi nal de janeiro”, disse. 

“Não é que não vamos nos 
preocupar com número, mas 
não vamos trabalhar revelando 
os números agora”, rebateu 
diante da insistência da im-
prensa ao questioná-lo sobre 
como mensurava que a situação 
estava melhor que antes sem a 
contagem. Ao reconhecer que 
as eleições podem infl uenciar 
os parlamentares na hora do 
voto, o ministro disse que as 
campanhas de conscientização 
em que o governo argumentará 
pela necessidade de se realizar 
a reforma vão ajudar no traba-
lho de convencimento. 

“Neste momento existe, e é na-
tural que exista, a preocupação de 

Ministro Chefe da Secretaria 

de Governo, Carlos Marun.

São Paulo - A usina de Itaipu 
abriu simultaneamente no últi-
mo domingo (14), as três calhas 
do vertedouro para escoar o 
excedente de água não utilizada 
na geração de energia. Há mais 
de um ano, as 14 comportas 
da usina não eram abertas ao 
mesmo tempo. A última vez 
havia sido em junho de 2016. O 
escoamento atingiu mais de 5,8 
mil metros cúbicos de água por 
segundo, quase quatro vezes 
mais do que a vazão normal das 
Cataratas do Iguaçu. 

A medida operacional para 

equilibrar a vazão decorre so-
bretudo do excesso de chuvas 
na bacia do Rio Paraná, acima 
da hidrelétrica, e também 
na área do reservatório. Por 
enquanto, não há previsão de 
alagamentos nas áreas ribei-
rinhas, segundo a operadora. 
Comparado a 2016, quando a 
produção foi recorde, o volume 
gerado no mesmo período deste 
ano já é quase 9% maior. A usina 
fechou 2017 com a quarta maior 
marca em 33 anos de operação 
e registrou 96.387.357 de MWh 
de produção (AE).

Escoamento atingiu quase quatro vezes a vazão normal das 

Cataratas do Iguaçu.

Brasília - O presidente da As-
sociação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), Roberto Veloso, 
criticou ontem (15), o “alarde 
desnecessário” em torno do jul-
gamento do ex-presidente Lula 
pelo TRF-4, marcado para o dia 
24. Mesmo assim, afi rmou que 
pedirá ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e ao Ministério da 
Justiça medidas para garantir 
a segurança em Porto Alegre, 
onde está localizada a sede do 
TRF-4, durante a apreciação 
do caso. Veloso tratou do tema 
em reunião com a presidente 
do STF e do CNJ, ministra 
Cármen Lúcia.

O presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anama-
tra), Guilherme Feliciano, 
também participou da audiên-
cia. O presidente da Ajufe 
admitiu a jornalistas que está 
preocupado com as medidas 
de segurança para a realiza-
ção da sessão, tanto as que 
dizem respeito à preservação 
do patrimônio público (as ins-
talações do tribunal), quanto 
as referentes à segurança dos 
desembargadores que julgarão 
o caso de Lula.

Presidente da Ajufe,

Roberto Veloso.
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Endividamento atingiu 56,3% das 
famílias paulistanas em dezembro

vencimento,  houve recuo na 
comparação mensal, passando 
de 20,4% em novembro para 
19,7% em dezembro. 

O número das famílias que 
não vão conseguir pagar a 
dívida no próximo mês fi-
cou tecnicamente estável. O 
porcentual em dezembro foi 
de 7,4% contra 7,7% de no-
vembro. Atualmente, são 290 
mil famílias que estão nesta 
situação mais delicada. Entre 
os inadimplentes, 37% têm a 
intenção de pagar pelo menos 
parte dos compromissos; e 
23,4% pretendem pagar o total 
devido. As dívidas no cartão 
de crédito continuam sendo 
as principais, com 73,4% das 
famílias endividadas nessa 
modalidade. Em seguida, 
aparecem o fi nanciamento de 
veículos (14,2%) e os carnês 
(14%). Na sequência, vêm o 
fi nanciamento imobiliário, com 
11,3%, e todos os outros abaixo 
dos 10% (AI/FecomercioSP).

consumo com auxilio do cré-
dito, e tal comportamento gera 
expectativas otimistas para as 
vendas do varejo neste fi m de 
ano. Em relação às famílias 
que não conseguiram realizar 
a quitação da dívida na data do 

Itaipu abriu as três 
calhas da usina

Marun: ‘situação da reforma 
está mais favorável’

colegas com a questão eleitoral. 
Não existe nada que seja surpre-
endente ou condenável”, disse. 

“Tenho expectativa muito 
grande sobre a reação da so-
ciedade. A sociedade começa 
a reagir, querer e pleitear aos 
parlamentares uma atitude que 
é a necessária para o Brasil, que 
é o voto favorável à reforma”, 
completou. 

Diferente do discurso de 
Meirelles, Marun afi rmou que 
a reclassifi cação é uma opinião 
da agência com base no que a 
S&P acredita “a respeito do 
nosso futuro” (AE).

Ajufe critica ‘alarde’ em 
torno de julgamento de Lula

Mais cedo, Cármen Lúcia tra-
tou do assunto com o presiden-
te do TRF-4, desembargador 
federal Thompson Flores. “É 
um caso de proporções novas 
em que se está querendo a 
convocação de militantes, da 
população para haver uma 
pressão e até se chegar às vias 
de fato. Isso é o que não pode-
mos conceber. Se o Brasil é uma 
democracia e existe um devido 
processo legal, por que se vai 
então partir para a violência a 
fi m de interferir no julgamento 
do processo?”, perguntou Flo-
res, ao deixar o edifício-sede do 
Supremo (AE).

Infl ação de 3,95% e crescimento 
do PIB de 2,7%, em 2018

reto no país deve movimentar 
US$ 80 bilhões (cerca de R$ 
255 bilhões).

Para a Selic, a projeção 
é encerrar 2018 em 6,75%. 
Atualmente, a taxa é de 6,9%. 
Já o Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) acumulado do ano 
deve alcançar 4,45%, uma 
oscilação na comparação com 
um mês atrás, quando ele fi cou 
em 4,47%. O Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-M) 
deve fechar o ano em 4,44%. O 
IGP-M também é medido pela 
FGV e serve como referência 
para transações do mercado 
fi nanceiro, como compra de 
ações e de títulos (ABr).

R
ep

ro
du

çã
o


