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“Quando pratico
o bem, sinto-me
bem; quando 
pratico o mal, 
sinto-me mal. Eis 
a minha religião”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +0,11% Pontos: 
57.646,52 Máxima de +0,81%: 
58.049 pontos Mínima de 
-0,63%: 57.221 pontos Volu-
me: 5,45 bilhões Variação em 
2016: 32,98% Variação no mês: 
-6,88% Dow Jones: -0,15% Pon-
tos: 19.944,67 Nasdaq: -0,09% 
Pontos: 5.478,80 Ibovespa 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,3288 Ven-
da: R$ 3,3296 Variação: -0,5% - 
Dólar Paralelo Compra: R$ 3,41 
Venda: R$ 3,51 Variação: -0,38% 
- Dólar Ptax Compra: R$ 3,3291 
Venda: R$ 3,3297 Variação: 
-0,86% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,3030 Venda: R$ 3,4800 
Variação: -0,29% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,39% 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$ 1.133,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,000 
Variação: -1,15%.

(janeiro) Cotação: R$ 3,3360 
Variação: -0,71% - Euro Compra: 
US$ 1,0427 (às 18h31) Venda: 
US$ 1,0429 (às 18h31) Variação: 
+0,37% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4690 Venda: R$ 3,4710 
Variação: -0,2% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,4670 Venda: R$ 
3,6200 Variação: -0,08%.

Futuro: -0,2% Pontos: 58.525 
Máxima (pontos): 59.120 Míni-
ma (pontos): 58.240. Global 40 
Cotação: 889,833 centavos de 
dólar Variação: -0,47%.

A equipe econômica não 
recuou em relação a 
mudanças no sistema 

de pagamento de cartões de 
crédito, disse o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les. Ontem (21), em café da 
manhã com jornalistas, ele 
assegurou que nada mudou 
no cronograma anunciado 
pelo governo na semana 
passada. A diminuição de 
30 para dois dias no prazo 
em que as administradoras 
de cartões de crédito re-
passam o valor das compras 
aos lojistas depende apenas 
de resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
para ser fi xada. 

Segundo Meirelles, o go-
verno espera que os bancos 

     

Governo não recua sobre 
mudanças no sistema de 
cartões de crédito

baixem os juros de forma vo-
luntária nos próximos 30 dias. 
Caso a redução não ocorra, a 
equipe econômica mudará o 
prazo, na reunião de janeiro 
do conselho. “O cronograma 
continua rigorosamente. As 
medidas serão tomadas de 
uma forma ou de outra. O 
importante é que o custo para 
o consumidor seja menor. 
Existe um instrumento do 
CMN para encurtar o prazo 
[de pagamento ao lojista]. Os 
bancos defi nem os juros. Va-
mos observar a queda. Se não 
houver queda, diminuímos o 
prazo”.

Na semana passada, ao 
anunciar o pacote de medidas 
microeconômicas no Palácio 
do Planalto, o ministro tinha 

dito que a defi nição sairia em 
dez dias. No café da manhã de 
ontem, ele esclareceu que se 
referia apenas à direção que o 
governo pretende tomar – di-
minuição voluntária dos juros 
ou diminuição do prazo – ao 
informar o prazo de dez dias. 
“Se os bancos não começarem 
a baixar voluntariamente os 
juros, o CMN toma a deci-
são na reunião de janeiro”, 
acrescentou .

O ministro disse não acre-
ditar que as administradoras 
de cartões aumentem os juros 
em represália a uma eventual 
diminuição do prazo sem 
acordo com os bancos. “Acho 
pouco provável que o sistema 
financeiro adote qualquer 
represália contra o CMN e o 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em café da manhã com jornalistas.

Ministério da Fazenda. Existe 
um processo normativo den-
tro do poder de cada um”, 
afi rmou.

Segundo Meirelles, o gover-
no está tomando uma série de 
medidas, não apenas relativas 

aos cartões de crédito, para 
que os bancos reduzam os 
juros. Ele disse que o objetivo 
principal da medida é aprimo-
rar o sistema de pagamentos 
do cartão de crédito. “Esta-
mos aperfeiçoando estrutura 

de funcionamento do cartão 
de crédito. Estamos toman-
do uma série de medidas 
que permitam os bancos a 
baixar os juros e a reduzir o 
custo do sistema fi nanceiro” 
(ABr).

Mais 26% para vereadores 
A Câmara Municipal aprovou 

aumento de 26,34% no salário dos 
vereadores. O salário, que era de 
aproximadamente R$ 15 mil, passa, 
em 2017, para R$ 18.991,68. Na 
justifi cativa apresentada, um dos ar-
gumentos é que o reajuste é inferior 
à variação dos índices infl acionários 
no período entre janeiro de 2013 e 
setembro de 2016 e que o projeto 
buscava apenas recompor o valor 
“corroído pela infl ação”.

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, garantiu que 
não haverá cortes de despesas 
para investimentos em projetos 
de pesquisa e desenvolvimento 
do Coppe, da UFRJ. Parente fez 
sua primeira visita à instituição 
nesta semana, onde se reuniu 
com diretores, coordenadores 
de programas e professores da 
Coppe e de outras unidades da 
instituição.

“Não vamos reduzir projetos 
de pesquisa e desenvolvimento. 
Nossa redução de despesas 
não passa por isso. Não tenho 
dúvida de que passamos por 
um momento muito difícil, 
mas o setor pode retomar 
o dinamismo com os novos 
leilões, que serão realizados 
em 2017, novas parcerias e 
desinvestimentos. Diria que 
estamos começando a trilhar 
o caminho da melhora”, disse 
o presidente da estatal.

O senador Lindbergh Farias 
(PT/RJ) foi condenado por im-
probidade administrativa, pela 
segunda vez, pelo juiz Gustavo 
Quintanilha Telles de Menezes, 
da 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. Ele 
foi condenado a cinco anos de 
suspensão de direitos políticos 
e multa de R$ 640 mil. Segundo 
denúncia do MP, quando era pre-
feito de Nova Iguaçu, Lindbergh 
fez um acordo político com o 
ex-vereador José Agostinho de 
Souza, entre janeiro de 2005 e 
abril de 2007. No acordo, várias 
pessoas da família de Agostinho 
foram nomeadas para cargos na 
prefeitura em troca de apoio po-
lítico na Câmara Municipal.

Na semana passada, o juiz 
Gustavo Quintanilha Telles de 
Menezes já havia condenado 
Lindbergh em outra ação de 
improbidade administrativa, por 
ter permitido o uso promocional 
de sua imagem em dezembro de 
2007 e no primeiro semestre de 
2008, quando era prefeito de 
Nova Iguaçu e se candidatava à 
reeleição. Segundo o Tribunal de 

Senador Lindbergh Farias 

(PT/RJ).

O presidente da República, 
Michel Temer, disse ontem (21) 
que vai sancionar o projeto que 
trata da renegociação das dívi-
das dos estados com a União. 
Os deputados retiraram parte 
das modifi cações feitas pelo 
Senado na proposta. Foram 
derrubadas as contrapartidas, 
como aumento da contribuição 
previdenciária dos servidores 
para 14%, suspensão de au-
mentos salariais e de realização 
de concursos públicos, privati-
zação de empresas e a redução 
de incentivos tributários. 

Essas obrigações teriam de 
ser cumpridas pelas unidades 
da Federação que pedirem 
auxílio ao governo federal 
para sanearem as finanças. 
Segundo Temer, a ideia do 
governo é aplicar mecanismos 
semelhantes aos usados com 
as empresas em difi culdades 
fi nanceiras para socorrer os 
estados. “O que nós fi zemos 
foi um projeto para confi rmar 
a repactuação da dívida com 
os estados, uma coisa similar a 
recuperação judicial que se faz 
com o setor privado”, ressaltou 

Temer e Alckmim na entrega de 420 unidades habitacionais

do Programa Minha Casa, em Mogi das Cruzes.

Antônio Cruz/ABr
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Odebrecht pagou 
propina em 12 países

São Paulo - A Odebrecht 
pagou aproximadamente US$ 
788 milhões em propina, em 12 
países, incluindo Brasil, Angola, 
Argentina, Colômbia, República 
Dominicana, Equador, Guate-
mala, México, Moçambique, 
Panamá, Peru e Venezuela. A 
informação consta em documen-
to do Departamento de Justiça 
(DoJ) dos Estados Unidos, tor-
nado público ontem (21), após o 
anúncio do acordo de leniência 
da Odebrecht e da Braskem 
com os Ministérios Públicos 
brasileiro, americano e suíço. O 
pagamento da propina é relativo 
a “mais de cem projetos”. 

Em reais, o valor corresponde 
a R$ 2,6 bilhões na cotação atual. 
O DoJ menciona que o Setor 
de Operações Estruturadas 
da empresa funcionou como 
um departamento de propina 
para a Odebrecht e empresas 
ligadas à empreiteira. Com o 
pagamento dos US$ 788 milhões 
em propina, a empresa recebeu 
benefícios de aproximadamente 
US$ 3,336 bilhões, em contratos 
de obras públicas, segundo os 
americanos. No câmbio atual, o 
valor correponde a mais de R$ 
11 bilhões (AE).

São Paulo - O governo de São 
Paulo lançou ontem (21), o edital 
da licitação que vai conceder à 
iniciativa privada a administração 
de 720 km da chamada Rodovia 
dos Calçados, que corta verti-
calmente 35 municípios entre 
Itaporanga e Franca, onde está 
localizado um polo da indústria 
calçadista do Estado.

A proposta prevê investimen-
tos de R$ 5 bilhões durante os 
30 anos da concessão - sendo 
que a maior parte deverá ser 
obrigatoriamente desembol-
sada nos dez primeiros anos 
-, incluindo a duplicação de 
274 km entre a região central 

até Bauru. As propostas serão 
abertas no dia 25 de abril em 
sessão pública na sede da 
BM&FBovespa. O consórcio 
que oferecer o maior valor de 
outorga ao governo estadual 
levará a concessão. 

Após assinar o decreto que 
autoriza o lançamento do 
edital, o governador Alckmin 
afi rmou que, desde a gestão 
de Mario Covas, os programas 
de concessões dos governos 
tucanos atraíram ao Estado R$ 
90 bilhões em investimentos e, 
atualmente, as concessionárias 
empregam aproximadamente 
26 mil pessoas (AE).

Rodovia dos Calçados (Itaporanga/Franca) receberá importantes 

melhorias com a concessão.

São Paulo - A seguradora 
japonesa Tokio Marine anun-
ciou ontem (21), o ingresso no 
segmento de seguro auto po-
pular, que permite a utilização 
de peças usadas e genéricas 
no conserto de automóveis, e 
mira cerca de R$ 300 milhões 
de prêmios de seguros nos três 
primeiros anos. Além dela, a 
Azul, da Porto Seguro, tam-
bém vai explorar o segmento 
que está sendo ainda estudado 
por outras companhias como a 
Sula mérica e a BB Mapfre.

Na mira das seguradoras, 
está o público que ainda não 
faz seguro. No caso da Tokio, 
o produto estará disponível, 
em um primeiro momento, 
em São Paulo e Rio de Janei-
ro e depois para mais praças 
como Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Curitiba. Abrangerá 
12 tipos de veículos, incluindo 
modelos populares como Gol, 
Celta, Uno, Corsa, dentre ou-
tros, além de um caminhão e 
um utilitário.

O produto de seguro po-
pular da Tokio poderá ser 

A2img/Patrícia Cruz

O seguro permite a utilização 

de peças usadas.
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Temer deve sancionar projeto de 
renegociação de dívidas dos estados

após participar da entrega de 
420 moradias pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida, em 
Mogi das Cruzes.

Apesar da retirada das exi-
gências, Temer disse que o 
governo vai continuar a pedir 
contrapardidas para levar 
adiante os acordos de rene-
gociação das dívidas.”Porque 
senão você autoriza a recupe-
ração e depois o estado vai para 
o vinagre da mesma maneira”, 
alertou. As contrapartidas 
serão discutidas caso a caso e 

referendadas pelas assembleias 
estaduais.

O presidente disse que pre-
tende lançar a “modernização da 
legislação trabalhista” em janei-
ro. Um dos principais pontos das 
mudanças propostas será o de 
permitir que os acordos coletivos 
se sobreponham a legislação. 

Durante o evento, Temer 
também anunciou que a parti-
lha das multas da repatriação 
de recursos enviados irregular-
mente ao exterior renderá R$ 
6 bilhões (ABr).

Investimento R$ 5 bilhões 
na Rodovia dos Calçados

Lindbergh Farias é 
condenado pela segunda vez

Justiça do Rio, na época em que 
era prefeito, Lindbergh distri-
buiu caixas de leite e cadernetas 
de controle de distribuição com 
o logotipo criado para o seu go-
verno impresso no material.

Por meio de nota, o senador 
disse estar sendo perseguido 
pelo magistrado. “Me estranha 
que processos que se arrastavam 
por quase uma década sejam re-
pentinamente alvo de decisão do 
mesmo magistrado, ignorando 
inclusive a decisão do STF de 
arquivamento de inquéritos com 
o mesmo objeto” (ABr).

Tokio Marine ingressa no 
seguro auto popular

até 50% mais barato que a 
apólice tradicional a depender 
das coberturas escolhidas, de 
acordo com Marcelo Goldman, 
diretor executivo de produtos 
massificados da segurado-
ra. No entanto, mesmo que 
o segurado, conforme ele, 
escolha um produto mais 
completo ainda assim terá 
custo menor.

“O produto é fl exível e es-
peramos que a representativi-
dade do seguro auto popular 
alcance 15% nos próximos 
três anos, com um total de 200 
mil itens e cerca de R$ 300 
milhões em prêmios de segu-
ros, considerando um tíquete 
médio de R$ 1.500,00, menor 
que o do contrato tradicional”, 
antecipa Goldman (AE).

Petrobras vai manter 
investimentos em pesquisa

A redução de despesas, es-
timada em 18%, segundo Pa-
rente, deve-se à crise do setor 
de óleo e gás, ocasionada pela 
entrada no mercado do óleo de 
xisto e pelo aumento da oferta 
de óleo. “Todas as empresas 
petrolíferas estão otimizando 
portfólio, reduzindo custos e 
efetivo. A Petrobras precisaria 
fazer o mesmo, ainda que não 
tivesse ocorrido o aumento ex-
plosivo do seu endividamento”, 
informou.

A dívida da empresa é cinco 
vezes maior que a geração de 
caixa operacional. “É a maior 
dívida dentre as empresas do 
setor, tanto em termos absolu-
tos quanto relativos. Pagáva-
mos US$1,7 bilhões em juros. 
Em 2015, passamos a pagar R$ 
6,3 bilhões. Nossa dívida quin-
tuplicou e os juros dobraram, e, 
se nada for feito, pagaremos 17 
bilhões em juros” (ABr).


