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“A sabedoria dos velhos 
é um grande engano. 
Eles não se tornam 
mais sábios, mas sim 
mais prudentes”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

Cesta de Natal em São Paulo 
fi ca em média 3,26%
mais cara, diz Fipe

São Paulo - Uma lista de 13 produtos mais 
procurados no Natal na capital paulista por 
consumidores que ganham de um a dez salários 
mínimos está em média 3,26% mais cara este ano, 
de acordo com levantamento feito pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O 

item que mais subiu foi o espumante, com alta 
de 24,81% na primeira semana de dezembro em 
relação a igual período de 2015. Em contrapar-
tida, o quilo do pêssego in natura está 23,68% 
mais barato em relação ao ano passado.

Na cesta de produtos que tiveram queda de 
preços entre um período e outro ainda entram 
filé mignon, com retração de 5,15%, e pernil com 
osso, que teve declínio de 8,07%.

Já a lista de itens que fi caram mais caros é maior. 

De 13 produtos, 10 aumentaram. Além da garrafa 
de espumante de 660 ml, a cerveja de 600 ml teve 
seu preço majorado em 5,77% neste começo de 
mês. Já o panetone subiu 4,60% na primeira sema-
na de dezembro deste ano na comparação com o 
mesmo período do ano passado. O litro de azeite 
de oliva de 500 ml teve alta de 6,45%

Ainda na cesta de proteínas, o quilo do ba-
calhau subiu 0,12%, enquanto lombo com osso 
encareceu 0,30% (AE).

O total de inadimplentes 
no país atingiu 58,5 
milhões, em novem-

bro, o equivalente a 39% da 
população adulta brasileira. 
Esse número é 0,69% maior 
do que em novembro do ano 
passado, representando a en-
trada de um milhão de pessoas 
no período de um ano na lista 
de negativados. Apesar de 
elevada, a lista recebeu me-
nos devedores do que entre 
2014 e 2015, quando foram 
incorporadas dois milhões de 
pessoas.

Os dados são do indicador do 
SPC Brasil e da Confederação 

     Número de inadimplentes 
no país chegou a 58,7 
milhões, diz pesquisa

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Em nota, o presiden-
te da confederação, Honório 
Pinheiro, atribuiu o resultado 
ao crédito mais rigoroso e aos 
efeitos do desaquecimento da 
economia. Para ele, não se trata 
de uma melhoria de cenário, 
mas de um comportamento 
de cautela do consumidor em 
assumir compromissos fi nancei-
ros, e da difi culdade em obter 
fi nanciamento.

A maior parte dos devedores 
em atraso está na região Sudeste 
(24,2 milhões) ou 37,37% da 
população adulta nessa região. 
O segundo maior volume foi 

constatado no Nordeste (15,8 
milhões) ou 38,82% da popula-
ção adulta dessa região, seguido 
pelo Sul (8,1 milhões), equiva-
lente a 36,41% da população 
adulta regional; Norte (5,4 mi-
lhões) ou 46,42% da população 
adulta regional e Centro- Oeste 
(5 milhões) ou 44,12% da po-
pulação adulta regional.

De acordo com perfi l de idade, 
prevalecem os devedores entre 
30 e 39 anos. Na lista de inadim-
plentes, 49,59% ou 16,9 milhões 
estão nessa faixa etária. Já a 
participação dos jovens entre 25 
e 29 anos é de 47,12%; entre 40 
e 49 anos, de 46,32% e entre 65 

Mais de um terço da população adulta brasileira está com dívidas em atraso, 

segundo pesquisa da SPC Brasil e CNDL.

a 84 anos, de 29,44%. O levan-
tamento também apontou um 
recuo de 3,54% no volume de 
dívidas em comparação a igual 
mês do ano passado e por setor, 
com destaque para as contas 
de telefonia, internet e TV por 
assinatura. Especifi camente, as 

dívidas de pessoas físicas cairam 
14,90%.

Já as dívidas bancárias (atra-
sos no cartão de crédito, fi -
nanciamentos, empréstimos e 
seguros) diminuíram 2,35% e as 
assumidas no comércio tiveram 
queda de 2,63%. Ocorreu alta 

apenas em relação às tarifas de 
serviços básicos, como água e 
luz (3,81% ). Os bancos são os 
que concentram a maior parte 
das dívidas (48,24%), seguida 
pelo comércio (20,31%); co-
municação (13,35%) e água 
e luz (7,96%) (ABr).

A inflação corrente tem 
surpreendido favoravelmente, 
segundo o presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn, ao 
participar, na sexta-feira (9), 
de reunião com conselheiros do 
Iedi, em São Paulo. “É verdade 
que há sinais de uma pausa, 
na margem, na desinfl ação de 
alguns componentes do IPCA 
mais sensíveis ao ciclo econô-
mico e à política monetária. 
Todavia, surpresas positivas 
na infl ação e a fraqueza na ati-
vidade tornam mais provável a 
retomada do processo de desin-
fl ação desses componentes”, 
disse Goldfajn.

Diante da recessão econômi-
ca e da melhora na infl ação, o 
BC tem sinalizado que pode in-
tensifi car o corte da Selic. Atu-
almente, a taxa está em 13,75% 
ao ano. Segundo Goldfajn, um 
dos fatores que levaram o país 
à atual crise econômica foi o 
“fi m um período de ouro para 
economias emergentes expor-
tadoras de commodities”. O 
presidente do BC avaliou que 
foram cometidos excessos, 
com crescimento dos gastos 
públicos e privados acima do 
nível sustentável, levando a um 

Presidente do BC,

Ilan Goldfajn.

Rio - O secretário de Acom-
panhamento Econômico do Mi-
nistério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, reiterou a previsão 
de crescimento da economia 
em 2017 e disse que não há 
motivo, no cenário atual, para 
revisar as projeções, apesar das 
incertezas quanto à velocidade 
da recuperação. “Só o fato de a 
economia voltar a crescer é uma 
mudança signifi cativa. O cres-
cimento está mais demorado 
do que se esperava em junho, 
julho. A recuperação tem sido 
mais gradual. É um estímulo 
para a gente apressar a agenda 
de reformas”, ressaltou. 

Ele comemorou o recuo da 
infl ação em novembro, para 
0,18% segundo o IPCA. Com 
esse resultado, o Banco Central 
poderá dar “continuidade à 
queda dos juros”, disse Almei-
da, que evitou, no entanto, 
comentar um aprofundamento 
da retração da Selic, com o 
argumento de que essa é uma 
decisão exclusiva da autorida-
de monetária. 

Em sua opinião, existe uma 
tese “equivocada” sobre uma 
expansão fi scal neste ano. “Toda 
expansão fi scal, do gasto público 
federal, é refl exo da infl ação 
do ano anterior. Há despesas 
obrigatórias, só a Previdência 
que cresceu em torno de R$ 70 
bilhões neste ano por ser inde-

Secretário de Acompanhamento 

Econômico da Fazenda, 

Mansueto Almeida.

Infl ação ofi cial
A infl ação ofi cial, medida pelo 

IPCA, fi cou em 0,18% em novem-
bro, abaixo do 0,26% do mês ante-
rior. Essa também é a menor taxa 
para meses de novembro desde 
1998. Em 12 meses, o IPCA acu-
mula taxa de 6,99%, bem abaixo 
dos 7,87% registrados em outubro. 
No acumulado do ano, a taxa é de 
5,97%, segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE).

São Paulo - “Por mais que o 
mercado fi que ruim, é difícil 
haver um ano como esse”. A 
frase resume a expectativa do 
presidente do Magazine Luiza, 
Frederico Trajano, para o con-
sumo no ano que vem. A com-
panhia, diz, teve desempenho 
acima da média do mercado 
este ano e vê em 2017 um 
ambiente melhor. As vendas 
de fi nal de ano, afi rmou, tem 
dado sinais positivos. A Black 
Friday superou as expectativas 
e, além disso, os resultados de 
dezembro no varejo como um 
todo tendem a ser benefi ciados 
pelo fato de o mês ter mais dias 
úteis, já que o Natal acontece 
num domingo, concluiu.

A empresa decidiu acelerar a 
abertura de lojas para 2017 na 
comparação com os 20 pontos 
de venda abertos este ano. De 
acordo com o executivo, houve 
uma freada na expansão porque 
o primeiro semestre foi usado 
sobretudo para renegociação 
de contrato de lojas existentes. 
Concluído esse passo de revisão 
e redução do custo de aluguel, 
a companhia se considera 
pronta para voltar a acelerar 
a expansão. Historicamente, o 
Magazine Luiza vinha abrindo 
cerca de 50 lojas por ano antes 
de decidir fazer a pausa.

“Existem possibilidades boas 
de expansão em termos mais 

Presidente do Magazine Luiza, 

Frederico Trajano.

O presidente Michel Temer 
confi rmou que, de fato, o nome 
do líder do PSDB na Câmara, 
deputado Antônio Imbassahy 
(PSDB-BA), foi cogitado para 
ocupar o cargo de ministro 
da Secretaria de Governo, 
mas que, diante da reação 
à indicação no Congresso, a 
questão fi cou de ser fechada 
em um segundo momento, para 
buscar apoio junto à base do 
governo.

Temer negou que houve qual-
quer “recuo” na defi nição de 
quem ocupará a Secretaria de 
Governo. “Não houve convite 
ao iminente deputado Antô-
nio Imbassahy. O que houve 
foram conversações relativas 
à ampliação da participação do 
PSDB no meu ministério. Quan-
do me falaram do Imbassahy, eu 
logo recebi [a indicação] com o 
maior agrado, porque ele é um 
homem politicamente adequa-
do e é exatamente o que preciso 

Temer durante assinatura 

de acordos para execução 

de obras na Barragem de 

Jucazinho, em Surubim-PE.

Satélite de Ubatuba 
é lançado no Japão

O satélite conhecido como Uba-
tubaSat, desenvolvido por alunos 
do ensino fundamental de Ubatu-
ba, foi lançado na sexta-feira (9) 
do Centro Espacial Tanegashima, 
no Japão, para a Estação Espacial 
Internacional. A primeira etapa 
do lançamento foi transmitida ao 
vivo pela Jaxa, agência espacial 
do Japão. A expectativa é que o 
satélite seja relançado ao espaço 
no dia 19 próximo e, a partir do 
dia 21, já esteja em órbita.

O UbatubaSat pode ser o pri-
meiro satélite totalmente desen-
volvido no Brasil a funcionar em 
órbita, de onde poderá registrar 
a distância de sondas espaciais, 
detectar a formação de bolhas no 
espaço e também fazer contato 
com radioamadores e transmitir 
mensagens que foram gravadas 
por estudantes.

O projeto UbatubaSat foi ide-
alizado pelo professor de física 
Cândido Osvaldo de Moura, 
que levou o desafi o para a sala 
de aula, na Escola Municipal 
Presidente Tancredo Neves, 
em Ubatuba (ABr). 
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São Paulo - O MP Federal em 
Brasília denunciou à Justiça, no 
âmbito da Operação Zelotes, o 
ex-presidente Lula pelos crimes 
de tráfi co de infl uência, lavagem 
de dinheiro e organização crimi-
nosa. A acusação atinge também 
o fi lho do petista, Luis Cláudio 
Lula da Silva, além do casal de 
lobistas Mauro Marcondes e 
Cristina Mautoni. Todos foram 
denunciados por “negociações 
irregulares que levaram à 
compra de 36 caças do modelo 
Gripen pelo governo brasileiro 
e à prorrogação de incentivos 
fi scais destinados a montadoras 
de veículos por meio da MP 
627”. Esta é a quarta denúncia 
criminal contra Lula. 

Anteriormente, o ex-presi-
dente foi acusado pelo MPF por 
obstrução de Justiça, por su-
postamente ter tentado barrar 
a delação do ex-diretor da área 
Internacional da Petrobrás, 
Nestor Cerveró; por lavagem de 
dinheiro e corrupção no caso do 
triplex do Guarujá; e também 
por tráfi co de infl uência em um 
empreendimento da Odebrecht 
em Angola, que envolve o sobri-
nho de sua primeira mulher.

As informações foram divul-
gadas na sexta-feira (9), pela 

MPF de Brasília denuncia 

Lula na Operação Zelotes.
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Reação do Congresso à indicação de 
Imbassahy “não tem razão de ser”

conversações, houve um “equí-
voco de comunicação”, o que 
resultou na divulgação, pela 
imprensa, do nome do deputa-
do antes mesmo de o assunto 
ser fechado. “O fato é que não 
estava fechada essa matéria. 
E, de fato, houve certa reação 
na medida em que estamos em 
processo de eleições na Câmara 
e alguns partidos acharam que 
isso favoreceria um ou outro 
candidato. Daí a razão pela 
qual eu disse: vamos primeiro 
costurar os apoios todos ne-
cessários de todos os setores 
da base”, disse Temer.

“De fato houve reações, mas 
a meu ver elas não tiveram 
razão de ser”, acrescentou. “E, 
diante do apoio extraordinário 
que Congresso está dando às 
nossas medidas, eu não posso 
desagradar uma ponta da base”, 
completou. O presidente Michel 
Temer visitou cidades de Per-
nambuco e do Ceará (ABr).

na Secretaria de Governo”, 
disse Temer na sexta-feira (9), 
em entrevista à Rádio Jornal de 
Pernambuco.

Segundo ele, em meio a essas 

Banco Central: a infl ação tem 
surpreendido favoravelmente

endividamento crescente. 
Para o país voltar a crescer, 

Goldfajn disse que é preciso 
manter a perseverança e a sere-
nidade para eliminar “excessos 
do passado e envidar todos os 
esforços para levar à frente as 
reformas na área fi scal – incluin-
do a proposta da Previdência”. 
Para ele, com crescimento 
sustentável, o país será capaz de 
aumentar o emprego e a renda. 
“Temos certeza de que assim 
melhor contribuiremos para 
dar curso ao desenvolvimento 
econômico e social do Brasil”, 
afi rmou (ABr).

Fazenda não quer revisar 
projeção para 2017

xada à infl ação anterior. Mas em 
termos de gastos discricionários 
não tem absolutamente nenhu-
ma expansão fi scal”, afi rmou. 
Para o secretário, fechar o ano 
com infl ação dentro da meta, 
de até 6,5%, considerando a 
margem de tolerância, “teria 
um simbolismo”. 

Mansueto dá como certa a 
votação e aprovação da PEC 
do teto dos gastos no Senado, 
na semana que vem, e defen-
de o debate no Congresso da 
reforma da Previdência. Ele 
destacou que hoje o INSS 
representa gasto de 12% do 
PIB. “Se o sistema atual con-
tinuasse, até 2050 ou 2060, 
o gasto ultrapassaria 20% do 
PIB”, disse (AE).

Magazine Luiza: ‘difícil 
haver ano pior que 2016’

razoáveis de custo”, concluiu 
Trajano. Ele acredita que será 
possível abrir mais lojas sem 
que o investimento mude sig-
nifi cativamente ante o patamar 
de R$ 150 milhões, que é a 
média histórica da companhia. 
Na sua avaliação, a companhia 
tem conseguido reduzir o in-
vestimento por loja, dado que 
hoje os preços do mercado 
imobiliário estão melhores e as 
lojas estão sendo alugadas sem 
a cobrança das chamadas luvas, 
que era feita pelos locadores 
no momento da assinatura do 
contrato (AE).

Lula é denunciado pela quarta vez

Assessoria de Comunicação da 
Procuradoria da República, no 
Distrito Federal.

Nesta nova denúncia, a Pro-
curadoria afi rma que os crimes 
teriam sido praticados entre 
2013 e 2015 quando Lula, já na 
condição de ex-presidente, “in-
tegrou um esquema que vendia 
a promessa de que ele poderia 
interferir junto ao governo para 
benefi ciar as empresas MMC, 
grupo Caoa e SAAB, clientes da 
empresa Marcondes e Mautoni 
Empreendimentos e Diploma-
cia LTDA (M&M)”. Em troca, 
afi rma a denúncia, Mauro e 
Cristina, donos da M&M, re-
passaram a Luis Cláudio pouco 
mais de R$ 2,5 milhões (AE).


