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“Não acreditamos em 
reumatismo nem em 
amor verdadeiro até o 
primeiro ataque”.
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +0,17% Pontos: 
64.157,67 Máxima de +1,12% : 
64.767 pontos Mínima de -1,05% 
: 63.381 pontos Volume: 7,2 
bilhões Variação em 2016: 48% 
Variação no mês: -1,18% Dow 
Jones: +0,51% (18h31) Pontos: 
18.352,39 Nasdaq: +0,43% 
(18h31) Pontos: 5.188,34 Ibove-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1724 Venda: R$ 
3,1733 Variação: -1,04% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,26 Venda: 
R$ 3,36 Variação: -0,49% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,2018 
Venda: R$ 3,2024 Variação: 
estável - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,1430 Venda: R$ 3,3230 
Variação: -0,89% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,80% ao 
ano. - Capital de giro, 14,99% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.274,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -0,99%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,1880 
Variação: -1,12% - Euro (18h31) 
Compra: US$ 1,1024 Venda: US$ 
1,1025 Variação: -0,17% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,4950 
Venda: R$ 3,4970 Variação: 
-1,24% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4430 Venda: R$ 3,6830 
Variação: -1,07%.

spa Futuro: -0,2% Pontos: 
65.000 Máxima (pontos): 65.615 
Mínima (pontos): 64.130. Global 
40 Cotação: 950,471 centavos 
de dólar Variação: estável.

Ao destacar que seu 
governo está desmon-
tando um “ciclo per-

verso”, pelo qual passava 
o país, o presidente Michel 
Temer apresentou ontem 
(8), no seminário Infraestru-
tura e Desenvolvimento do 
Brasil, no auditório da CNI, 
algumas projeções otimistas 
decorrentes das medidas de 
austeridade que vêm sendo 
adotadas. Entre elas, des-
tacou a possibilidade de, a 
partir do segundo semestre 
de 2017, o país retomar a ge-
ração de emprego e de regis-
trar um PIB “não negativo”. E 
que, mantidas tendências já 
verifi cadas,  que o país retome 
o grau de investimento, pelas 
agências de avaliação.

     

Temer prevê crescimento 
no fi nal de 2017 após 
desmontar “ciclo perverso”

“Querem que o governo 
assuma e dois meses depois o 
céu esteja azul. Não é assim. 
Isso leva tempo. A retomada 
do emprego é algo que demo-
ra. É paulatina e lenta, mas 
nossa esperança é que no 
segundo semestre de 2017 o 
PIB não seja negativo. Se não 
for, que nos cobrem”, disse o 
presidente. “Às vezes sinto no 
ar certo preconceito. Querem 
combater desemprego e não 
querem incentivar a iniciativa 
privada”, acrescentou.

Temer destacou que para 
tornar possível esse cenário, 
é necessário que o governo 
ajuste suas contas e atraia 
o investimento privado em 
áreas estratégicas como a 
infraestrutura. Para ele, o 

país acumulava dívida pública 
crescente e desemprego em 
nível alarmante. “A supera-
ção da crise aguda exige um 
trabalho extraordinário que 
nos permita seguir adiante. 
Este é um ciclo perverso que 
estamos desmontando. Preci-
samos então começar cortando 
na carne, portanto limitar os 
gastos públicos”.

Durante sua fala, Temer 
citou discursos da ex-primeira 
ministra da Inglaterra, Mar-
gareth Tatcher, como forma 
de justifi car as medidas de 
austeridade do governo bra-
sileiro. “Ela dizia: ‘olha, saiba 
você que não existe dinheiro 
público. Dinheiro sempre 
vem do setor privado. Quem 
está pagando é você. Ou você 

Presidente Michel Temer disse, no seminário sobre Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, 

que é fundamental que se faça uma reforma da Previdência. O evento foi no auditório da CNI.

controla, ou a generosidade 
desaparece’. O Estado é como 
a sua empresa. Você não pode 
gastar mais do que arrecada. 
Essa é a proposta singelíssima 
da PEC dos gastos públicos”, 
disse o presidente.

Segundo ele, esses cuidados 
que têm sido adotados pelo go-
verno brasileiro darão ao país a 
possibilidade de voltar ao grau 
de investimento. Acrescentou 
que “sequencial ou paralela-
mente” à tramitação da PEC 

dos gastos públicos, manda-
rá, ao Congresso Nacional, 
a proposta para reforma da 
Previdência Social. “Aprova-
do o teto, é fundamental que 
se faça uma reforma da Previ-
dência nesse país” (ABr).

As pessoas físicas e jurídicas 
que comprarem imóveis fi nan-
ciados pela Caixa vão pagar 
menos juros. O banco reduziu 
as taxas dos fi nanciamentos 
imobiliários e diminuiu a cota 
mínima de fi nanciamento dos 
imóveis comprados dentro do 
Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE). Em 
nota, a Caixa informou que a 
redução dos juros é refl exo da 
diminuição da taxa Selic.

De acordo com o banco, o 
objetivo é contribuir para im-
pulsionar as vendas de imóveis 
novos de construtoras parcei-
ras e atrair novos clientes para 
a instituição. Todos os clientes 
pessoa física que fi nanciarem 
imóveis novos ou usados, terão 
redução linear de 0,25 ponto 
percentual na taxa, indepen-
dente do relacionamento com 
o banco, que concentra dois 
terços do crédito imobiliário 
do país. 

Caso o cliente compre imó-
veis novos ou na planta, com 
construção financiada pela 
Caixa e escolham receber o sa-
lário pelo banco, a redução será 
maior, com juros iguais aos ofe-
recidos aos servidores públicos. 

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles reafi rmou 
que a reforma da Previdência 
será a próxima medida para o 
governo a enfrentar o desequi-
líbrio fi scal do governo após a 
aprovação da PEC do Teto de 
Gastos no Senado.  “O que está 
acontecendo no Rio de Janeiro 
é didático”, disse, referindo-se 
ao estado que propôs medidas 
para aumentar a contribuição 
previdenciária para enfrentar 
os problemas de caixa.

Com as regras atuais, os 
gastos do governo, incluindo 
o crescimento das despesas 
do INSS, tornariam as contas 
do governo insustentáveis. 
“É necessário garantir que os 
programas de assistência social 
sejam para os que realmente 
precisam. Estão fazendo um 
pente fino e é bom ver os 
problemas”, disse. O ministro 
voltou destacar que o país está 
vivendo a maior recessão do 
momento da história. A partir 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O ministro da Justiça, Ale-
xandre de Moraes, anunciou 
ontem (8) que começarão a 
ser desenvolvidas as ações que 
visam intensifi car o combate à 
criminalidade no país, dentro 
do novo plano nacional de 
segurança pública. Inicial-
mente, as atuações estarão 
concentradas no Rio Grande 
do Sul e Rio Grande do Norte, 
onde já existe a presença das 
Forças Armadas a pedido das 
autoridades estaduais.

Nas demais localidades, as 
operações deverão ter início em 
janeiro, quando estará liberado 
o orçamento. Ele deu essas 
informações logo após abrir, 
no fi nal da manhã ontem (8), o 
encontro de discussões sobre a 
elaboração do plano com secre-
tários de segurança pública e 
dirigentes do sistema prisional 
de 26 estados, no Palácio dos 
Bandeirantes. O plano tem 
três prioridades: o de atuação 
para aumentar a proteção das 
mulheres vítimas de violência; 
o da racionalização do sistema 
prisional e o combate aos gran-
des criminosos como no caso 
do tráfi co de drogas. 

Para Moraes, falta uma meto-

Ministro da Justiça,

Alexandre de Moraes.

Levantamento divulgado 
pela Abraciclo registrou a 
produção de 71.221 motoci-
cletas em outubro, montante 
11,5% menor que o do mês de 
setembro. Em comparação a 
outubro de 2015, a queda foi de 
31,8%. No acumulado do ano de 
2016, a produção foi de 784.091 
unidades, o que corresponde a 
353.012 motocicletas a menos 
que o mesmo período do ano 
passado, o que representa um 
percentual de queda de 31%.

No atacado foram comer-
cializadas 59.136 motocicletas 
em outubro, frente a 76.268 
em setembro, o que signifi ca 
um recuo de 22,5%. Na com-
paração com outubro do ano 
passado (91.205), a queda foi 
de 35,2%. No acumulado dos 
dez primeiros meses de 2016, 
as vendas totalizaram 742.589 
unidades, queda de 29,3% em 
relação ao registrado no mesmo 
período de 2015.

Já as exportações somaram 
4.911 motocicletas no mês 
passado, com alta de 14,3% 
em relação a setembro (4.298). 
Em comparação com o mesmo 
período de 2015 (10.959), as 
exportações caíram 55,2%. De 

Presidente da Abraciclo, 

Marcos Fermanian.

Simples Doméstico
O Diário Ofi cial da União publi-

cou a portaria que prorroga para 
o próximo dia 21 o prazo para o 
recolhimento do Simples Domésti-
co, relativo ao regime unifi cado de 
pagamento de tributos, de contri-
buições e dos demais encargos do 
empregador doméstico no mês de 
novembro de 2016. O prazo original 
para emitir a guia do e-Social e 
pagá-la vencia ontem (7).
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Brasília - O governo federal 
publicou portaria no Diário Ofi -
cial da União (DOU) com regras 
para a revisão do Benefício de 
Prestação Continuada, concedi-
do pelo INSS a idosos e pessoas 
com defi ciência. A revisão será 
feita por cruzamento contínuo de 
informações e reavaliação médica 
e social, quando for o caso. 

Depois da verifi cação, se fi car 
comprovado que o benefi ciário 
possui meios próprios ou da fa-
mília para se sustentar, “o INSS 
suspenderá ou cessará o paga-
mento do benefício, conforme 
o caso, sendo desnecessária a 
realização de reavaliação médica 
e social”. 

Essa revisão faz parte do pente-
fi no que o governo tem realizado 
nos benefícios e programas so-
ciais para inibir fraudes e reforçar 
o caixa público, incluindo segura-
dos com auxílio-doença e aposen-
tadoria por invalidez e também 
benefi ciários do Bolsa Família. 
Em julho, quando anunciou que 

A revisão faz parte do pente-fi no que vem sendo realizado nos 

benefícios e programas sociais.
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Meirelles: reforma da Previdência 
é a próxima etapa do ajuste fi scal

do Governo Central. Nenhum 
governo fez reduções, desde os 
anos 1990, desses valores em 
proporção ao PIB. Ele destacou 
ainda as intervenções feitas nos 
governos passados em alguns se-
tores, com impactos nos preços 
da gasolina e da energia elétrica, 
que “provocaram certos desar-
ranjos na economia”. Nos últimos 
anos, além do desequilíbrio es-
trutural da despesa, o orçamento 
público foi sobrecarregado pelos 
impactos de intervenções mal 
sucedidas do governo federal 
na economia.

“Desde o início da década de 
90 , nenhum governo reduziu 
a despesa primária do Governo 
Central como proporção do 
PIB. De 2007 a 2015 , em ter-
mos reais, a despesa primária 
do Governo Central cresceu o 
triplo do PIB”, disse. Somente 
de 2012 a 2015, a despesa 
primária do Governo Central 
passou de 17,3% para 19,5% 
do PIB, ressaltou (ABr).

da identifi cação desse fator, 
foi possível estabelecer uma 
base realista para construir a 
retomada do crescimento do 
país. “A crise é muito séria 
mas as medidas tomadas são 
decisivas e devidas há vários 
anos”, disse.

Meirelles lembrou que o o 
problema central é o cresci-
mento das despesas primárias 

Regras de revisão de benefício a 
idoso e pessoas com defi ciência

iria promover esse pente-fi no, o 
governo informou que cerca de 
4,2 milhões de inscritos no BPC 
seriam alvo das revisões. 

No caso de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez, o 
INSS começou a fazer as novas 
perícias em setembro. Das 21 mil 
perícias já efetuadas, 80% dos 

benefícios foram cassados na data 
da realização do exame porque os 
segurados estavam aptos a voltar 
para o trabalho. A economia gera-
da foi até agora de R$ 220 milhões, 
segundo o órgão. A revisão nesses 
benefícios deve durar até dois anos 
e a economia estimada é de R$ 6 
bilhões por ano (AE). 

Caixa reduz juros e limite 
mínimo de fi nanciamento 

Para as pessoas físicas nessa 
situação, os juros passarão de 
11,22% para 9,75% ao ano para 
imóveis do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH), de menor 
valor, e de 12,5% para 10,75% 
ao ano para imóveis do Sistema 
Financeiro Imobiliário, de valor 
mais alto.

Para os fi nanciamentos imo-
biliários a empresas, a Caixa 
reduziu os juros em 1 pp para 
todas as faixas de relaciona-
mento. As taxas cairão de 14% 
para 13% ao ano para micro e 
pequenas empresas e de 13,5% 
para 12,5% ao ano para médias 
e grandes empresas. O banco 
adotou ainda um sistema de 
classifi cação de risco que po-
derá benefi ciar as empresas 
consideradas como boas paga-
doras com redução de até 1,5 
ponto percentual (ABr).

Novo plano de segurança 
pública em janeiro

dologia para distinguir a puni-
ção de acordo com os delitos. 
“Historicamente, prendemos 
muito, mas prendemos mal. 
Prendemos quantitativamente, 
crime sem violência ou grave 
ameaça, prisão; com violência, 
só que todos saem muito rápi-
do da prisão. Com um sexto 
da pena já são liberados”. Ele 
defende que este tipo de preso 
cumpra pelo menos metade 
do tempo de reclusão previsto 
para daí então ter acesso à 
reavaliação da Justiça para 
uma possível progressão da 
pena (ABr).

Produção e venda de 
motocicletas tiveram queda

janeiro a outubro, foram ex-
portadas 48.663 motocicletas, 
quantidade 14,4% abaixo do 
registrado no mesmo período 
do ano passado, com 56.881 
unidades.

“Os números ainda refl etem 
as incertezas da economia e, 
apesar do cenário atual adver-
so, ainda acreditamos numa 
ligeira recuperação até o fi m 
do ano, devido a chegada do 
verão, que estimula o uso de 
motocicletas e o pagamento 
do 13º salário”, disse, em nota, 
Marcos Fermanian, presidente 
da Abraciclo (ABr).


