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“A demagogia é a 
capacidade de vestir 
as ideias menores 
com palavras 
maiores”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: -1,8% Pontos: 
58.212,11 Máxima de +0,1% 
: 59.338 pontos Mínima de 
-1,8% : 58.212 pontos Volume: 
8,21 bilhões Variação em 2016: 
34,29% Variação no mês: -5,97% 
Dow Jones: -0,39% (18h31) Pon-
tos: 19.833,09 Nasdaq: -0,27% 
(18h31) Pontos: 5.449,18 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3612 Venda: R$ 3,3623 
Variação: +1,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,42 Venda: R$ 3,52 
Variação: +0,57% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3097 Venda: R$ 
3,3103 Variação: -0,71% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3300 
Venda: R$ 3,4900 Variação: 
+0,2% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,49% ao 
ano. - Capital de giro, 15,60% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.163,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,40% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,900 
Variação: +0,49%.

Cotação: R$ 3,3840 Variação: 
+0,89% - Euro(18h31) Compra: 
US$ 1,0531 Venda: US$ 1,0532 
Variação: -0,88% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5500 Venda: R$ 
3,5520 Variação: +0,57% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4500 Ven-
da: R$ 3,7030 Variação: -0,19%.

vespa Futuro: -0,89% Pontos: 
58.890 Máxima (pontos): 59.360 
Mínima (pontos): 58.560. Global 
40 Cotação: 894,669 centavos 
de dólar Variação: +1,01%.

O endividamento das 
empresas e das fa-
mílias é o grande 

responsável pelo atraso na 
recuperação da economia, 
disse ontem (14) o minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Ele afirmou que 
a demora na tomada de 
medidas para enfrentar uma 
crise que dura dois anos 
tornou mais longo o pro-
cesso de recuperação. Ele 
reafirmou que a economia 
voltará a crescer em 2017, 
principalmente a partir do 
segundo semestre.

“Esse é o padrão no mundo 
todo. Se uma crise é en-
frentada rapidamente, com 
as famílias e as empresas 
com situação financeira em 
ordem, o país se recupera 

     

Dívidas de empresas e 
famílias atrasam recuperação 
da economia, diz Meirelles

logo. A crise atual começou 
em 2014, mas só começou a 
ser combatida em 2016, quan-
do havia muitas empresas 
afetadas e gente demitida”, 
explicou o ministro em semi-
nário promovido pelo jornal 
Correio Braziliense.

O ministro disse que a 
demora para as famílias e 
as empresas normalizarem 
a situação financeira levou 
ao atraso na recuperação 
econômica. Ele, no entanto, 
ressaltou que os problemas 
foram herdados do governo 
anterior e considerou um bom 
sinal o fato de o endividamen-
to das famílias estar caindo. 
“A reorganização empresarial 
e do parque produtivo não 
acontece do dia para a noite. 
As famílias que ficaram endi-

vidadas começam a diminuir 
as dívidas. Por um lado, é 
uma boa notícia que o total 
de endividamento das famí-
lias está caindo. Por outro, é 
uma notícia ruim porque elas 
ainda não estão consumindo”, 
declarou.

Meirelles reafirmou a pro-
jeção de que, na comparação 
entre o quarto trimestre de 
2015 e o quatro trimestre de 
2016, o PIB crescerá 2,8%. 
Para o ano inteiro, no entan-
to, a pasta estima expansão 
de apenas 1%, por causa do 
carregamento da crise deste 
ano nos primeiros meses 
de 2017. A recuperação do 
emprego começará um pou-
co mais tarde, por volta do 
meio do ano. Ele considerou 
que a aprovação da emenda 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tendo ao fundo o presidente nacional do PSDB,

Aécio Neves (MG)(e), fala à imprensa após almoço com a bancada tucana no Senado.

constitucional que introduz 
um limite de crescimento 
para os gastos públicos é 
uma medida histórica, que 
representa apenas a base 
para o início da recuperação 
econômica, ao trazer mais 
confiança para empresários 

e investidores.
“Estamos enfrentando [a 

crise] bem e com sucesso. A 
PEC do teto dos gastos foi 
aprovada, a reforma da Pre-
vidência foi apresentada no 
Congresso. Temos medidas 
aprovadas recentemente, 

como a lei de governança 
das estatais, com efeito no 
médio e no longo prazo, e 
a reforma da legislação do 
pré-sal, que desobriga a Pe-
trobras de investir em todos 
os campos”, acrescentou o 
ministro (ABr). 

A Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) ga-
rantiu que os preços das pas-
sagens de avião devem cair a 
partir do ano que vem, com as 
novas regras nas condições de 
transporte aéreo anunciadas 
pela Anac. O presidente da Abe-
ar, Eduardo Sanovicz, explicou 
que o transporte da bagagem 
não é gratuito. “O problema é 
que é paga sem transparência 
para o consumidor e de forma 
injusta. Metade dos passageiros 
viaja sem bagagem e tem na sua 
passagem um custo de quem está 
levando bagagem”, disse. 

Para ele, isso vai se tornar um 
diferencial competitivo para as 
empresas, que poderão oferecer 
pacotes diferenciados para cada 
perfi l de viajante, fazer parcerias 
com operadoras de cartão de 
crédito, ou mesmo não cobrar 
pela bagagem em voos com 
menos procura. A possibilidade 
de liberação de espaço no porão 
das aeronaves também pode 
contribuir para a queda de pre-
ços, diz o presidente da Abear, 
já que outros serviços poderão 

Presidente da Abear,

Eduardo Sanovicz.

O ministro do STF, Teori 
Zavascki, determinou que a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) regularize a 
denúncia oferecida contra o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros. Em sua decisão, Teo-
ri disse que faltam diligências a 
serem concluídas pela Polícia 
Federal e que a denúncia foi 
apresentada “sem os autos cor-
respondentes”. Além disso, o 
ministro afi rmou que prorrogou 
as investigações por 60 dias em 
outubro, a pedido da PGR.

“Ante o exposto, à falta dos 
autos do inquérito, intime-
se o Ministério Público para 
que regularize a situação dos 
autos, restituindo as petições 
protocoladas e documentação 
correspondente”, decidiu o 
ministro. Em petição enviada 
ao ministro Teori Zavascki, 
a PGR informou que obteve 
novos indícios de provas que 
possibilitaram o oferecimento 
da denúncia antes do término 
do prazo solicitado para a con-
clusão das diligências pela Po-
lícia Federal. Além disso, Janot 
disse que a Constituição impõe 
“a máxima celeridade possível 

Ministro do STF,

Teori Zavascki.
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ISS em 2%
 O plenário do Senado aprovou o 

projeto que fi xa em 2% a alíquota 
mínima do ISS. Como a proposta já 
havia passado pela Câmara, agora 
segue para sanção presidencial. O 
imposto benefi cia os municípios e 
tem por objetivo pôr fi m à guerra 
fi scal entre eles, fi xando uma alí-
quota mínima para todos. A regra 
geral para a cobrança do imposto 
é no local do estabelecimento que 
presta o serviço.

Regulamentação 
de trabalho 
intermitente 

Brasília - A votação do 
projeto de autoria do senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
que regulamenta o trabalho 
intermitente foi adiada por 
um pedido de vista coletivo, 
na reunião de ontem (14), 
da Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS). A proposta, que 
contempla um dos itens da 
reforma trabalhista pretendida 
pelo governo de Michel Temer, 
seria votada em caráter termi-
nativo na comissão, seguindo 
diretamente para apreciação 
na Câmara. 

O texto modifi ca a CLT para 
permitir que pessoas possam 
ser contratadas por períodos 
inferiores a 44 horas semanais. 
O relatório do senador Arman-
do Monteiro (PTB-PE) para a 
matéria cita estimativa da As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), segun-
do a qual a regulamentação do 
trabalho intermitente poderá 
gerar 2 milhões de empregos 
no curto prazo (AE).

São Paulo - A Associação de 
Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), entidade que abriga 
empresas exportadoras e im-
portadoras, divulgou projeções 
ao desempenho da balança 
comercial brasileira que indi-
cam o primeiro aumento da 
corrente de comércio do País 
em quatro anos, com a volta 
do crescimento das exporta-
ções - em queda há cinco anos 
consecutivos - e retomada das 
importações em 2017.

Os embarques, nas contas da 
associação, devem crescer 7,2%, 
chegando a US$ 197,4 bilhões, no 
embalo da valorização das com-
modities - sobretudo minério de 
ferro e petróleo -, aumento nos 
embarques de soja (produto mais 
exportado) e um dólar na faixa de 
R$ 3,20 e R$ 3,50, o que, segundo 
a AEB, terá efeito limitado ou 
nulo sobre a competitividade 
dos produtos manufaturados. A 
expectativa é que o crescimento 
seja puxado pelos produtos pri-
mários, cujas exportações devem 
avançar 15,8%.

Aumento nos embarques de soja tornou-a o produto mais 

exportado.
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Nova York - O otimismo so-
bre a capacidade do governo 
brasileiro, encabeçado pelo 
presidente Michel Temer, de 
lançar políticas para estimular 
a economia se reduziu e a frá-
gil situação política no Brasil 
pode afetar a recuperação da 
atividade em 2017, afi rma o Ins-
tituto Internacional de Finan-
ças (IIF), formado pelos 500 
maiores bancos do mundo.

O IIF cortou a projeção para 
o crescimento do Brasil em 
2017, de expansão esperada 
em setembro de 1,5% para 1%. 
Mesmo com o corte, a previsão 
está acima da média do mer-
cado fi nanceiro brasileiro, que 
vê o PIB avançando 0,7% no 
ano que vem. O cenário para o 
Brasil vai depender do cenário 
político interno e das políticas 
dos Estados Unidos adotadas 
por Donald Trump, ressalta o 
relatório do IIF. 

“Reduzimos nossas projeções 
de crescimento para o Brasil e a 
Argentina, pois estamos menos 
otimistas que seus governos 
serão capazes de impulsionar 

O cenário depende da político 

interna e das ações

adotadas por Trump.

São Paulo - O juiz federal 
Sérgio Moro marcou o inter-
rogatório do ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, para 
o dia 7 de fevereiro de 2017, 
às 15h00. Esta será a primeira 
vez que o ex-deputado prestará 
esclarecimentos diretamente 
ao magistrado símbolo da Ope-
ração Lava Jato.

A última testemunha de 
defesa de Cunha prestou depoi-
mento ontem (14). O advogado 
José Tadeu de Chiara explicou 
como funcionam os “trusts”. 
O ex-presidente da Câmara 
acompanhou a audiência.

Eduardo Cunha foi preso 
preventivamente por ordem 
do juiz federal Sérgio Moro 
em 19 de outubro, em Brasília. 
O ex-presidente da Câmara é 
acusado, nesta ação, de ter 
solicitado e recebido, entre 
2010 e 2011, no exercício de 
sua função como parlamen-
tar e em razão dela, propina 
relacionada à aquisição, pela 
Petrobras de um campo de 

Cunha será ouvido no

dia 7 de fevereiro.
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André Dusek/Estadão Conteúdo

Após cinco anos, exportações 
devem voltar a crescer em 2017

Para as importações, a AEB 
prevê aumento de 5,2%, tendo 
como premissa um crescimento 
ao redor de 0,5% da atividade 
econômica, em paralelo a uma 
pequena redução média, em 
relação a 2016, dos custos cam-
biais e tributários nessa opera-
ção. Num refl exo da recessão 
econômica, as compras de 
produtos estrangeiros no Brasil 

já caíram 43%, em valor, nos 
últimos três anos seguidos, re-
gredindo a patamares de 2009. 
Com o avanço das exportações 
superior ao das importações, 
a AEB projeta crescimento de 
13,1%, para US$ 51,6 bilhões, 
no superávit comercial do ano 
que vem, renovando o recorde 
da série histórica previsto para 
2016 (AE).

Teori manda PGR regularizar 
denúncia contra Renan

nas investigações”.
Na denúncia, que envolve 

também o deputado federal 
Aníbal Gomes (PMDB-CE), 
Renan é acusado de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, 
por ter recebido, segundo o 
MPF, R$ 800 mil em propina do 
diretor comercial da companhia 
Serveng, Paulo Twiaschor. O 
executivo foi denunciado por 
corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro. No mesmo dia em que 
a denúncia foi apresentada, Re-
nan divulgou nota em que afi rma 
estar tranquilo para esclarecer 
todos os pontos levantados na 
investigação (ABr).

IIF corta previsão para 
PIB do Brasil em 2017

as políticas necessárias para 
apoiar as recuperações após 
as contrações do PIB este ano”, 
afi rma o IIF, ao esperar que o 
real continue se desvalorizando 
em 2017, com o dólar chegando 
a valer R$ 3,60 em dezembro. 

Já a Selic pode ter queda mais 
rápida, recuando para 12% no 
primeiro trimestre de 2017 e 
caindo para 10% na parte fi nal 
do ano que vem. A infl ação em 
2017 pode cair abaixo de 5% 
e se aproximar do centro da 
meta do BC, fi cando em 4,7%, 
ressalta o relatório (AE).

Empresas aéreas garantem 
queda nos preços

gerar mais receitas na mesma 
aeronave.

Sanovicz não deu uma previsão 
de quanto o preço das passagens 
pode cair. Entretanto, segundo 
ele, a cada 10% de redução no 
preço dos bilhetes, o volume 
de passageiros aumenta 14%. 
Segundo ele, as empresas aéreas 
perderam quase nove milhões de 
passageiros em 2016. O Brasil era 
um dos últimos cinco países que 
estavam com regras dos anos 80 
e 90, junto com Venezuela, Bolí-
via, Rússia e China (ABr).

Eduardo Cunha será 
interrogado em fevereiro

petróleo em Benin, na África. É 
acusado de corrupção, lavagem 
de dinheiro, evasão fraudulenta 
de divisas pela manutenção de 
contas secretas na Suíça que 
teriam recebido propina do 
esquema na Petrobras.

A ação já havia sido aberta 
pelo STF em junho. O processo 
foi remetido para a primeira ins-
tância em Curitiba, pois Cunha 
perdeu foro privilegiado desde 
que foi cassado pela Câmara. 
Com isso, o Supremo remeteu 
esta ação contra o peemedebista 
para a Justiça Federal em Curiti-
ba, sede da Lava Jato (AE).


