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BOLSAS
O Ibovespa: -0,78% Pontos: 
80.898,69 Máxima de +0,45% : 
81.897 pontos Mínima de -2,26% 
: 79.690 pontos Volume: 12 bi-
lhões Variação em 2018: 5,89% 
Variação no mês: -4,73% Dow 
Jones: +0,76% (18h35) Pontos: 
24.041,07 Nasdaq: -0,06% 
(18h35) Pontos: 6.773,08 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2949 Venda: R$ 3,2954 
Variação: +0,48% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: +0,67% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2815 Venda: R$ 
3,2821 Variação: +0,39% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2770 
Venda: R$ 3,4530 Variação: 
+0,76% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,63% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.315,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,500 
Variação: +0,72%.

Cotação: R$ 3,3010 Variação: 
+0,23% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,2233  Venda: US$ 1,2234  
Variação: -0,13% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0290 Venda: R$ 
4,0310 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9530 Ven-
da: R$ 4,1900 Variação: +0,41%.

vespa Futuro: -0,47% Pontos: 
80.920 Máxima (pontos): 82.005 
Mínima (pontos): 79.655. Global 
40 Cotação: 875,843 centavos 
de dólar Variação: +0,43%.

“Eu continuo sendo 
apenas um palhaço, 
o que já me coloca 
em nível bem mais 
alto do que o de 
qualquer político”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

O índice de inadimplên-
cia do consumidor no 
País iniciou 2018 em 

alta, apesar dos sinais de reto-
mada da economia, mostram 
levantamento do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL). O volume de 
brasileiros com contas em 
atraso e com restrições no 
CPF subiu 2,10% em janeiro 
na comparação com o mesmo 
mês de 2017. 

Conforme a pesquisa, o 
resultado é o mais elevado 
desde junho de 2016. Naquela 
ocasião, o indicador subiu 

Inadimplência do consumidor 
sobe 2,1% em janeiro, maior 
alta desde junho/2016

2,78%. Em relação a dezembro 
de 2017, sem ajuste, houve 
aumento de 0,96% na quanti-
dade de devedores - o maior 
crescimento desde maio de 
2017. O contingente de pessoa 
física inadimplente é de mais 
de 60,7 milhões, o que repre-
senta 40% da população adulta 
residente no Brasil, conforme 
a pesquisa. A expectativa dos 
especialistas é que o volume 
de atrasos diminua, refl etindo 
o recuo na taxa de juros e a 
melhora dos indicadores de 
atividade. 

Além disso, completa, a 
redução no nível de inadim-
plência tende a diminuir caso 

as expectativas de infl ação 
sob controle se confi rmem. “O 
que mais favorecerá um ciclo 
de queda da inadimplência 
será uma recuperação mais 
acentuada do mercado de 
trabalho e a volta de ganhos 
na renda real do consumidor”, 
explica o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa. A região 
Sudeste concentra o maior 
número absoluto de consu-
midores negativados, com 
25,7 milhões, o equivalente a 
39% da população adulta do 
local. Na sequência, aparece 
o Nordeste, com 16,5 milhões 
ou 41%. No Sul do País, são 
8,2 milhões, ou 37% da po-

O contingente de pessoa física inadimplente é de mais de 60,7 milhões, o que representa 

40% da população adulta residente no Brasil.

pulação adulta. Já no Norte, 
são 5,4 milhões ou 45% do 
total da população residente, 
enquanto no Centro-Oeste, o 
total é de 4,9 milhões, ou 42% 
da sua população.

A faixa etária dos consu-
midores em que se observa o 
maior nível de inadimplentes é 

entre 30 e 39 anos. A metade 
(50%) da população iniciou 
2018 com o nome inscrito em 
alguma lista de devedores - um 
total de 17,3 milhões. Uma por-
centagem signifi cativa da po-
pulação com idade entre 40 e 
49 anos (13,4 milhões, ou 48% 
do total) também está nega-

tiva. A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
ressalta que é nessa fase da 
vida que a corrida ao crédito 
acaba sendo inevitável. “Em 
um momento de crise, pode 
ser difícil equilibrar o orça-
mento se não houver controle 
e disciplina”, explica (AE).

O presidente Michel Temer  
em entrevista à Rádio Guaíba, 
disse na sexta-feira (9)  que 
considera uma “agressão ao 
consumidor” o fato de que as 
reduções de preços da gasolina 
anunciadas pela Petrobras nas 
refi narias não são repassadas 
às bombas. Segundo ele, o 
governo não vai permitir esse 
comportamento e foi determi-
nado que a Polícia Federal (PF) 
e o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) fi s-
calizem os postos. “Quando tem 
aumento, a bomba de gasolina 
registra o aumento e quando 
tem redução, não registra a 
redução. Não vamos permitir 
isso”, disse. 

Temer afi rmou que governo 
estuda medidas para reduzir 
o impacto do preço do gás de 
cozinha para a população de 
baixa renda, a serem anuncia-
das em breve. 

Voltou a defender a refor-
ma da Previdência, dizendo 

Temer estuda medidas para 

reduzir o preço do gás de 

cozinha.

Agências bancárias
As agências bancárias estarão 

fechadas para atendimento ao 
público nesta segunda-feira (12) 
e na terça-feira (13). Na Quarta-
-feira de Cinzas (14), os bancos 
abrirão ao meio-dia. A população 
pode utilizar os canais eletrônicos 
e correspondentes para o paga-
mento das contas. Além disso, os 
tributos que possuem código de 
barras podem ter o seu pagamento 
agendado nos caixas eletrônicos, 
no internet banking e pelo atendi-
mento telefônico do banco. 

Presidente  do  STF e do CNJ, 

minista Cármen Lúcia.

A presidente do STF e do 
CNJ, ministra Cármen Lúcia, 
afirmou na sexta-feira (9) 
que o cidadão brasileiro “está 
cansado de tanta inefi ciência”, 
e que essa inefi ciência inclui 
o Poder Judiciário. “Por mais 
que tentemos — e estamos 
tentando, com certeza —, 
temos um débito enorme com 
a sociedade”, disse a ministra, 
ao participar da inauguração 
do novo presídio de Formosa, 
cidade localizada no entorno 
do Distrito Federal, a 80 km 
de Brasília.

A ministra criticou o sistema 
penitenciário brasileiro, dizen-
do que este tem falhado por 
não dar condições para que 
os presos cumpram pena com 
dignidade. “Qualquer um pode 
errar, e o dever de quem erra 
é pagar, mas deve-se cumprir 
pena em condições de dignida-
de para que volte à sociedade, 
o que não tem acontecido no 

O ministro do STF, Edson 
Fachin, decidiu negar habeas 
corpus no qual da defesa do ex-
-presidente Lula tenta impedir 
eventual prisão após o fi m dos 
recursos na segunda instância 
da Justiça Federal. No entanto, 
Fachin enviou a questão sobre 
a prisão em segunda instância 
para julgamento no plenário da 
Corte. Ao negar o habeas corpus, 
o ministro entendeu que o caso 
de Lula não pode ser analisado 
por ele antes de uma decisão 
defi nitiva do STJ.

A defesa de Lula pretende 
derrubar a decisão do vice-
-presidente do STJ, ministro 
Humberto Martins, que negou 
pedido para impedir a eventual 
execução provisória da conde-
nação do ex-presidente. Martins 
entendeu que a decisão do TRF4 
garantiu que Lula não será preso 
antes da apreciação do último 
recurso, e, dessa forma, não há 
urgência que justifi que a conces-
são da medida cautelar.

Fachin entendeu que há ne-
cessidade de prevenir divergên-
cia sobre as prisões em segunda 
instância entre as duas turmas da 
Corte. “Há, portanto, relevante 
questão jurídica e necessidade 
de prevenir divergência entre 
as Turmas quanto à questão 
relativa à possibilidade de exe-

Ministro do STF,

Edson Fachin.
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FHC reafi rma apoio 
a Alckmin

Porto Alegre - O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
comentou na sexta-feira (9), 
a proximidade dele com apre-
sentador de TV Luciano Huck, 
cogitado como pré-candidato à 
Presidência da República. Em 
entrevista à Rádio Guaíba, FHC 
confi rmou que jantou com Huck, 
na noite da quinta-feira (8), mas 
reafi rmou que vai apoiar o gover-
nador Geraldo Alckmin, mesmo 
que o comunicador tenha boas 
ideias e empatia da população

“Ele de vez em quando janta 
comigo, eu vou na casa dele, o 
padrasto dele é meu amigo, a mãe 
dele é minha amiga, nós somos 
amigos de família e eu converso 
com Luciano. Eu não sei que 
decisão ele vai tomar. Agora, eu 
tenho partido, eu sou do PSDB, 
que terá o seu candidato. Então, 
uma coisa não implica na outra. 
Eu acho que ele é uma pessoa 
bem intencionada que tem con-
tato com o povo e pode trazer 
algumas ideias para o País. Mas, 
eu vou seguir a linha do meu 
partido”, afi rmou.

Segundo FHC, o comunicador 
ainda não bateu o martelo em 
torno de uma possível candida-
tura. “Que eu saiba, não há uma 
decisão por parte dele e não é 
uma decisão fácil. É uma decisão 
que tem que ser dele. Eu não vou 
imaginar que eu possa infl uir, 
pois ele sabe a minha posição”, 
disse (AE).

Rio - A ocupação hoteleira para o carnaval do 
Rio é a melhor em cinco anos, segundo a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih). 
A média de quartos ocupados na cidade é de 
86% - em 2017, foi 78%. Se levado em conside-
ração o aumento da oferta em 20 mil quartos 
em 2016, para a Olimpíada na cidade, fi ca claro 
o bom momento do turismo na comparação 
com o início da década. O Rio está recebendo 
1,5 milhão de turistas, diz a Riotur. Nos hotéis, 
75% dos hóspedes são de turistas nacionais, 
paulistas e mineiros em sua maioria. Entre os 
estrangeiros, predominam os sul-americanos. 

A região do Flamengo e de Botafogo é a mais 
procurada, com 96% de quartos ocupados, ante 
75% registrado em 2017. Copacabana, Leme, 
Ipanema e Leblon fi caram com 89%, contra 
média de 82% do ano passado. Na Barra e 
São Conrado, o índice é 82%; no centro, onde 
fi ca o Sambódromo, 84%. O interior do Rio foi 
impactado também: a média de ocupação é de 
82%, com destaque para Paraty (98%), Búzios 
(92,5%) e Cabo Frio (85%). Em 2017, a ocupa-
ção foi de 81%. A expectativa da Riotur é que 
a receita gerada com o turismo seja de R$ 3,5 
bilhões (AE).

Foliões brincam no desfi le do tradicional Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa,

centro do Rio.

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Marcello Casal Jr/ABr

Temer: governo vai trabalhar para que 
reduções da gasolina cheguem às bombas

responsável e contestadora em 
relação ao que está ocorrendo 
no país. Disse ainda que o Brasil 
busca uma ajuda humanitária 
aos venezuelanos que atraves-
sam a fronteira e lembrou que 
ministros estiveram em Rorai-
ma para verifi car a situação e 
estudar medidas de apoio. 

Em relação ao impasse em 
torno da posse da ministra do 
Trabalho, Cristiane Brasil, disse 
que se trata de uma questão de 
princípio, pois a Constituição 
estabelece que é competência 
privativa do presidente da 
República nomear ministros. 
Temer foi perguntado se pode-
ria ser candidato nas próximas 
eleições presidenciais, e res-
pondeu que “no momento sou 
candidato a passar na história 
como alguém que pegou o país 
numa recessão profunda, saiu 
da recessão, conseguiu fazer 
as reformas necessárias. Minha 
candidatura, por enquanto é 
essa” (ABr).

que ela é fundamental para o 
equilíbrio das contas públicas 
e não atinge os mais pobres. 
Questionado sobre o nota que 
daria, de 1 a 10, para o grau 
de esperança na aprovação da 
reforma na Câmara, respondeu 
que hoje é 7. 

Sobre a Venezuela, Temer 
disse que a posição do Brasil é 
de uma atuação diplomática, 

Carnaval do Rio de Janeiro tem melhor 
ocupação hoteleira em cinco anos

Fachin envia ao plenário 
recurso de Lula

cução criminal após condenação 
assentada em segundo grau de 
jurisdição”, justifi cou.

O cenário atual na Corte é 
de impasse sobre a questão. Os 
ministros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio 
e Celso de Mello são contra a 
execução imediata ou entendem 
que a prisão poderia ocorrer após 
decisão do STJ. Já os ministros 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Luiz Fux, Alexandre de 
Moraes e a presidente, Cármen 
Lúcia, são a favor do cumprimen-
to após a segunda instância. Se 
esse cenário se mantiver, o placar 
da votação seria de 6 votos a 5 
contra a prisão, fato que bene-
fi ciaria Lula (ABr).

Cármen Lúcia: brasileiro está cansado de inefi ciência
e capacidade para receber 300 
detentos de alta periculosidade 
e é um dos quatro presídios 
de segurança máxima cuja 
construção está prevista até 
o final de 2019 no estado. 
Para Carmén Lúcia, “por mais 
que tentemos —e estamos 
tentando, com certeza —, te-
mos um débito enorme com a 
sociedade”.

De acordo com o CNJ, ou-
tro presídio, com as mesmas 
dimensões do de Formosa, 
deverá ser inaugurado em 
breve no município goiano de 
Anápolis. E mais dois, um em 
Águas Lindas e outro no Novo 
Gama, deverão ser fi nalizados 
ainda neste ano. O quarto 
presídio fi cará em Planaltina, 
e sua conclusão está prevista 
para 2019. Juntas, essas uni-
dades agregarão 1.588 vagas 
ao sistema prisional de Goiás, 
a um custo de R$ 110 milhões 
(ABr/CNJ).

sistema penitenciário. Isso 
tem gerado cada vez mais 
problemas de segurança ou de 
insegurança”, disse a ministra, 
durante evento de inauguração 
do novo presídio.

Construído a um custo de 
aproximadamente R$ 19 mi-
lhões, o Presídio Estadual de 
Formosa tem área de 6 mil m² 


