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“O sol pode apagar, 
o mar perder a voz, 
mas nunca morre 
um sonho bom 
dentro de nós”.
Mário Lago (1911/2002)
Compositor e ator brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,01% Pontos: 
58.389,04 Máxima de +1,57% : 
59.312 pontos Mínima de -0,05% 
: 58.365 pontos Volume: 7,08 
bilhões Variação em 2016: 34,7% 
Variação no mês: -5,68% Dow 
Jones: -0,02% (18h33) Pontos: 
19.848,37 Nasdaq: -0,34% 
(18h33) Pontos: 5.438,23 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3884 Venda: R$ 3,3894 
Variação: +0,57% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: +0,66% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3706 Venda: R$ 
3,3712 Variação: -0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3530 
Venda: R$ 3,5400 Variação: 
+0,57% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,46% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.137,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,67% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,200 
Variação: +0,82%.

Cotação: R$ 3,4055 Variação: 
+0,62% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,0435 Venda: US$ 1,0435 
Variação: +0,16% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5390 Venda: R$ 
3,5410 Variação: +0,85% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4930 Ven-
da: R$ 3,7100 Variação: +0,9%.

vespa Futuro: -0,33% Pontos: 
59.460 Máxima (pontos): 60.440 
Mínima (pontos): 59.400. Global 
40 Cotação: 895,719 centavos 
de dólar Variação: estável.

Em discurso de cum-
primentos de fim de 
ano aos militares das 

Forças Armadas, o presiden-
te Michel Temer disse que 
“não há mais espaços para 
feitiçarias” como “imprimir 
dinheiro, maquiar contas e 
controlar preços”. Afirmou 
também que seu governo 
não vai ceder a “soluções 
fáceis e ilusórias” porque 
“se não promovermos as 
reformas ficaremos presos 
no atoleiro das irresponsa-
bilidade fiscal” e “o Estado 
quebra”. 

Temer alfinetou os gover-
nos anteriores ao dizer que 
“os que mais sofrem com os 
arremedos do passado são 
os mais pobres” e destacou 
que está “enfrentando os 

     Temer: não há espaço para 
feitiçarias e governo não 
buscará solução ilusória

problemas de frente”. Em 
busca de uma agenda positi-
va, Temer lembrou que seu 
governo é de pouco mais de 
dois anos e que poderia “ficar 
comodamente instalado nas 
mordomias da Presidência 
e nada patrocinar”. Com 
isso, prosseguiu, “não teria 
embates, nem controvérsias, 
nem contestações e seguiria 
tranquilo seu caminho”. 

O presidente que viu a sua 
popularidade mais uma vez 
despencar nas última pesqui-
sa CNI/Ibope disse que optou 
por outro caminho que não 
visa o apoio popular fácil. “O 
caminho certo, que estamos 
todos trilhando, nem sempre 
é o mais popular. A nossa res-
ponsabilidade não é buscar 
aplausos imediatos. Nosso 

compromisso é desatar os 
nós que têm comprometido o 
nosso crescimento econômi-
co”, disse. E emendou: “seria 
confortável se chegasse e 
com dois anos de governo 
dissesse: não vou me preo-
cupar com teto dos gastos, 
não vou me preocupar com 
a reformulação da Previdên-
cia porque a velhice só será 
garantida se reformularmos 
a Previdência”.

O presidente citou o pacote 
econômico lançado e lembrou 
que deu passos decisivos 
nesta semana para por ordem 
nas contas públicas, reanimar 
a economia e tirar o País da 
crise política permanente 
“o momento é de manter o 
rumo”. E emendou: “já en-
frentamos dificuldades no 

Temer acompanhado da primeira-dama Marcela Temer e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, 

cumprimenta ofi ciais da Marinha, Exército e Aeronáutica em cerimônia no Clube Naval.

passado”. “O Brasil é maior do 
que a crise, é uma verdade. 
Sabemos que agora não será 
diferente. Enfrentaremos os 
desafios e os superaremos 
para atingir o patamar de de-
senvolvimento”, acentuou. 

Temer, depois de dizer que 

“2017 será melhor do que 
este ano”, salientou que ele 
e o Brasil sabem que podem 
contar com as Forças Arma-
das, bem como agradeceu 
ao Congresso, que aprovou 
as medidas defendidas pelo 
governo e disse que a “palavra 

chave é o diálogo”. Em sua 
saudação aos militares, o 
presidente defendeu a ex-
clusão das Forças Armadas 
da reforma da Previdência, 
reconhecendo que a carreira 
tem diferenças que precisam 
ser reconhecidas (AE).

BC na busca da redução 

sustentável e perene

do custo do crédito.

eSocial e os cálculos 
A Receita divulgou uma nova fun-

cionalidade do eSocial para cálculo 
automático dos afastamentos tem-
porários do empregado doméstico. 
O Simples Doméstico reúne em uma 
única guia as contribuições fi scais, 
trabalhistas e previdenciárias. A 
nova opção permite fazer o registro 
da licença maternidade e do auxílio 
doença, calculando automatica-
mente impactos do afastamento 
nas folhas de pagamento.
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Marcos Corrêa/PR

Alckmin anuncia 
medidas de estímulo

Logo após o governo federal 
lançar medidas para retomar 
o crescimento econômico do 
país, o governador Geraldo 
Alckmin anunciou um conjunto 
de ações de estímulo à produção 
empresarial de quatro setores: 
indústria de bens de capital, 
automobilística, agronegócio 
e reciclagem. “O que estamos 
fazendo é uma primavera tribu-
tária, um conjunto de medidas 
para estimular o emprego e o 
investimento no estado de São 
Paulo”, afi rmou Alckmin.

Entre as ações está a des-
burocratização no acúmulo de 
crédito do ICMS. O secretário 
estadual da Fazenda, Hélcio 
Tokeshi, explicou que a com-
plexa operação que fi xa as vá-
rias alíquotas tributárias entre 
as saídas e entradas de merca-
dorias representa um ônus para 
as empresas ao mesmo tempo 
em que difi culta o sistema de 
fi scalização (ABr).

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, apresenta 
nesta terça-feira (20) a agenda 
de medidas estruturais do Ban-
co Central. Ela compreende 
quatro pilares: cidadania fi nan-
ceira, melhoria da efi ciência do 
sistema fi nanceiro, arcabouço 
legal do BC e redução do custo 
de crédito. No último dia 12, 
Goldfajn anunciou uma agenda 
de trabalho do banco, chamada 
de BC+, composta de quatro 
pilares com potencial para 
contribuir para a recuperação 
econômica do país. 

“O primeiro pilar é o da 
redução sustentável e perene 
do custo do crédito no Bra-
sil. Nesse aspecto, as ações 
objetivam reduzir a inadim-
plência, diminuir o custo do 
crédito para o tomador fi nal, 
promover a simplifi cação do 
compulsório, dentre outras”, 
disse. O segundo pilar é o au-
mento da efi ciência do sistema 
fi nanceiro. “Embora o nosso 
sistema seja notabilizado pela 
sua dinâmica, há espaços para 
aperfeiçoamentos visando tor-
nar ainda mais efi ciente a oferta 
de produtos e serviços fi nan-
ceiros a preços competitivos, 

Porto Alegre - A Engevix 
Construções Oceânicas (Eco-
vix) entrou com pedido de 
recuperação judicial na sexta-
feira (16), na 2ª Vara Federal de 
Rio Grande, no Rio Grande do 
Sul. Desde o início da semana, 
a companhia dava sinais de 
que precisaria da proteção da 
Justiça para evitar a falência. 
Na última segunda-feira (12), 
a Ecovix já havia demitido 3,2 
mil dos 3,7 mil trabalhadores 
do estaleiro que opera em Rio 
Grande.

Em nota, a Ecovix esclareceu 
que, depois de desenvolver uma 
“forte reestruturação fi nancei-
ra e operacional” ao longo de 
2016, avaliou que a recupe-
ração judicial seria a medida 
mais apropriada para viabilizar 
uma retomada da operação no 
futuro. De acordo com a nota, 
a companhia tem uma dívida de 

R$ 8 bilhões e uma “situação de 
caixa residual”. 

A Ecovix - que é o braço de 
construção naval da empreitei-
ra Engevix - entregou no último 
dia 8 o casco da plataforma de 
petróleo P-68 à Petrobras. Esta 
foi a terceira unidade feita para 
a estatal. Originalmente, o con-
trato assinado entre as partes 
em 2010, no valor de US$ 3,5 
bilhões, previa a produção de 
oito cascos. Duas encomendas 
já haviam sido transferidas para 
a China devido aos atrasos das 
obras no Brasil. As últimas três 
foram canceladas pela Petro-
bras após a entrega da P-68, 
no início desta semana. 

A expectativa é de que a 
Ecovix pague à vista, antes do 
Natal, as rescisões dos funcio-
nários que fi caram sem trabalho 
com o fi m das operações no 
estaleiro (AE).

A companhia tem uma dívida de R$ 8 bilhões e uma

“situação de caixa residual”.

São Paulo - As medidas 
anunciadas pelo governo 
federal trazem alívio para as 
empresas, mas o que as com-
panhias precisam, de fato, é 
da retomada da economia, se-
gundo o presidente executivo 
do Instituto Aço Brasil (IABr), 
Marco Polo de Mello Lopes. 
Sem um mercado interno 
pujante, a única saída neste 
momento para as companhias 
é a exportação, diz. Dessa 
forma o setor tem defendido 
o retorno da alíquota do Rein-
tegra para 3%.

“O pacote vai na direção 
correta, que é buscar alívio 
para as empresas. Mas as 
companhias irão produzir para 
quem?”, questiona. Segundo 

Brasília - O ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, afi rmou que a reforma da 
Previdência é necessária para 
impedir que a área continue 
tomando recursos de outros 
campos da seguridade social. 
“Quanto mais gastarmos com 
Previdência, menos vai sobrar 
para as demais áreas”, disse o 
ministro, citando a saúde e a 
assistência social. Oliveira re-
bateu informações divulgadas 
em redes sociais criticando a 
proposta do governo. “Circu-
lam nas redes sociais informa-
ções equivocadas de que não há 
défi cit na Previdência”, disse.

Em 2000, 51% do orçamento 
da Seguridade Social ia para a 
Previdência. Neste ano, esse 
patamar foi para 58%. Se tives-
se mantido a mesma proporção, 
R$ 60 bilhões poderiam ser 
alocados em outras áreas de 
atendimento ao cidadão, disse 
o ministro. “Há necessidade 
de reforma da Previdência 
para que ela não continue esse 
processo de tomar espaço de 
outras áreas da seguridade.”

Segundo Oliveira, de 2012 
para cá houve aceleração muito 
forte do resultado negativo da 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Brasília - A produção da 
indústria apresentou ligeira 
melhora no mês de novembro, 
de acordo com a pesquisa 
Sondagem Industrial divulgada 
na sexta-feira (16), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). O índice de produção 
fi cou em 47 pontos, ligeira-
mente acima dos 45,8 pontos 
registrados em outubro. A en-
tidade informa que resultados 
abaixo dos 50 pontos são usuais 
em novembro, por ser este o 
mês do fi m das encomendas 
de fi m de ano. 

Porém, mesmo situado no 
campo negativo (abaixo de 
50 pontos) o dado é superior 
aos 40,9 pontos registrados 
em novembro de 2015 e do 
que os 45,4 pontos marcados 
em novembro de 2014 - o que 
indica que neste ano a queda 
na produção foi menos intensa. 

O índice de intenção de 

investimento cresce

há oito meses.

Leandro Carvalho/CP Memória
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Sondagem industrial da CNI aponta ligeira 
melhora da produção em novembro

vembro. O dado abaixo de 50 
pontos indica que caiu o nú-
mero de empregados. Porém, 
o resultado é 3,8 pontos melhor 
do que o de novembro de 2015, 
“o que indica queda no ritmo 
de perda de empregos nessa 
comparação”. Os resultados de 
novembro apontam para queda 
nos estoques, com um índice de 
48,3 pontos. A comparação do 
estoque efetivo com o planeja-
do pela empresa marcou 49,2 
pontos, o que indica que eles 
estão dentro do programado. 
Valores acima dos 50 pontos 
indicam aumento dos estoques 
ou que estoques fi caram acima 
do planejado para o mês.

O índice de intenção de inves-
timento chegou a 44,6 pontos, 
2,2 pontos acima de dezembro 
de 2015. Esse índice cresce con-
secutivamente há oito meses, 
aponta a CNI (AE).

Em novembro, o nível médio 
de utilização da capacidade 
instalada foi de 66%, acima dos 
65% registrados em outubro. O 
nível é o mesmo verifi cado em 
novembro de 2015, mas sete 
pontos porcentuais abaixo do 
ocorrido em 2014.

O número de empregados 
fi cou em 45,8 pontos em no-

Ecovix entra com pedido 
de recuperação judicial

Medidas trazem alívio, mas é 
preciso retomar a economia

ele, o problema de fundo segue 
a baixa atividade econômica 
brasileira. “As medida para a 
retomada do crescimento vão 
levar tempo, como o andamen-
to do PPI”, destaca.

Ainda de acordo com Mello 
Lopes, a queda de juros é 
algo imprescindível, mas seu 
efeito benéfi co para a econo-
mia levará um período para 
maturar. “A grande prioridade 
é a retomada do crescimento. 
Voltamos a bater na tecla de 
que neste momento a única 
saída para a indústria da trans-
formação é a exportação”, diz. 
A alíquota do reintegra caiu 
de 3% em 2014 para 1%, no 
ano passado, e agora está em 
0,1% (AE).

58% do orçamento da 
Seguridade Social vai 

para a Previdência

Seguridade Social, provocada 
principalmente pela Previdên-
cia. Em 2002, as despesas eram 
11,4% do PIB, mas passaram 
a 13,8% neste ano (12 meses 
até outubro). Já as receitas 
estão em 9,9% do PIB, patamar 
idêntico ao de 2002. Mesmo que 
não houvesse a Desvinculação 
de Receitas da União (DRU), 
o ministro ressaltou que ainda 
assim haveria défi cit de R$ 
157 bilhões na Seguridade So-
cial em 12 meses até outubro 
deste ano. 

“Orçamento tem limite, não 
dá para trabalhar a partir da 
suposição de que despesas são 
ilimitadas”, afi rmou (AE).

BC deve anunciar 
medidas para reduzir 

custo de crédito

com externalidades positivas 
para a efi ciência da economia 
como um todo”. 

O terceiro fundamento é o 
da cidadania fi nanceira, com 
medidas que fomentem a edu-
cação fi nanceira e fortaleçam a 
proteção legal e regulatória da 
população recentemente incluí-
da no sistema. O quarto e último 
pilar, segundo Goldfajn, é o do 
aprimoramento do arcabouço 
legal que rege as atividades e 
competências do BC, inclusive 
sua a autonomia (ABr).


