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“Eu gosto de 
escutar. Eu aprendi 
muito escutando 
cuidadosamente. A 
maioria das pessoas 
nunca escuta”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,85% Pontos: 
59.781,63 Máxima de +2,07% 
: 59.911 pontos Mínima de 
-0,01% : 58.688 pontos Volume: 
4,25 bilhões Variação em 2016: 
37,91% Variação no mês: -3,43% 
Dow Jones: -0,47% (18h32) Pon-
tos: 19.851,43 Nasdaq: -0,79% 
(18h32) Pontos: 5.444,06 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2762 Venda: R$ 3,2775 
Variação: +0,05% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2768 Venda: R$ 
3,2774 Variação: -0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2500 
Venda: R$ 3,4330 Variação: 
+0,18% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,32% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.140,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 119,020 
Variação: +0,02%.

Cotação: R$ 3,2850 Variação: 
+0,31% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,0413 Venda: US$ 1,0417 
Variação: -0,39% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4070 Venda: R$ 
3,4090 Variação: -0,44% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3230 Ven-
da: R$ 3,5800 Variação: -0,08%.

vespa Futuro: +1,79% Pontos: 
60.695 Máxima (pontos): 60.890 
Mínima (pontos): 59.685. Global 
40 Cotação: 916,532 centavos 
de dólar Variação: estável.

Estados em situação de 
calamidade fi nanceira 
perderão o direito a 

ter três anos de carência nos 
pagamentos de dívidas com 
a União e também deixarão 
de ter a proteção contra 
novos bloqueios de recursos 
financeiros. Os benefícios 
estavam no Regime de Re-
cuperação Fiscal, cujo texto 
foi alterado pela Câmara e 
será vetado pelo presidente 
Michel Temer.

O veto, porém, derrubará 
apenas parte do texto. Assim, 
será sancionado o programa 
de renegociação de dívidas 

     Estados perdem carência, 
mas poderão alongar 
dívida por 20 anos

que dará aos governadores pra-
zo de até 240 meses para pagar 
compromissos com a União e 
exigirá algumas contrapartidas, 
como as despesas que só podem 
crescer junto com a infl ação. 
Com a decisão do governo 
de vetar todo o Capítulo II do 
texto da renegociação da dívida 
dos Estados, será enterrado o 
Regime de Recuperação Fiscal 
dos Estados. No trecho que 
cairá, estava prevista carência 
de todas as dívidas dos Estados 
com a União por um prazo de 
até 36 meses.

O benefício seria dado aos 
governadores que aderissem ao 

chamado RRF. Nesse período 
de três anos, contratos entre a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
e os Estados teriam a vigência 
suspensa e, portanto, Estados 
não teriam de cumprir o calen-
dário de pagamentos à União. 
Além disso, estava prevista a 
criação do “Período Transitó-
rio de Elaboração de Plano de 
Recuperação” aos governadores 
que quisessem aderir ao Regi-
me. No período de quatro meses 
dessa transição, não poderiam 
ser solicitados os arrestos de 
recursos dos Estados.

O novo Regime de Recupe-
ração Fiscal era apenas parte 

Reunião de governadores em Brasília. Entre as medidas que entrarão em vigor, está a 

possibilidade de refi nanciamento de dívidas dos Estados com a União por prazo de até 20 anos.

do texto aprovado na Câmara. 
Além do trecho vetado, o 
projeto aprovado na Câmara 
também prevê um programa 
de renegociação da dívida dos 
Estados - trecho que será san-
cionado pelo presidente Temer. 
Entre as medidas que entrarão 

em vigor, está a possibilidade 
de refi nanciamento de dívidas 
dos Estados com a União por 
prazo de até 20 anos. 

Esse alongamento da dívida 
dará alívio às contas estaduais. 
Entre as contrapartidas que en-
trarão em vigor, está a regra que 

atrela o crescimento anual das 
despesas correntes ao IPCA. 
Ou seja, mesmo com o veto, 
vigorará a regra que limitará 
à infl ação o crescimento dos 
gastos estaduais - a exemplo 
do que já acontece na União 
(AE).

O governador Geraldo Al-
ckmin entregou ontem (28), 
198 casas do ‘Morar Bem, 
Viver Melhor’ em Monte Alto, 
na região de Ribeirão Preto. 
As moradias do Conjunto Ha-
bitacional São Miguel foram 
viabilizadas por meio da CDHU, 
com investimento de R$ 22,6 
milhões. “São 198 casas para 
quem não tem casa. De todas as 
unidades, 14 já adaptadas são 
destinadas para pessoas com 
defi ciência, 10 a idosos e seis 
para indivíduos sós”, destacou 
o governador. 

Em Monte Alto, 87,37% 
das famílias benefi ciadas tem 

Das 198 casas entregues, 14 são destinadas para

pessoas com defi ciência.

São Paulo - “Se o Presidente 
(Lula), puder falar que: ‘A 
cerveja Itaipava por ser 100% 
brasileira, é sua cerveja prefe-
rida’ e, como falou na palestra 
de Atibaia: ‘Não bebo muita 
cerveja, mais quando bebo é 
Itaipava’, seria ideal para nos 
dar força na chegada da marca 
na Bahia”. A frase acima foi 
enviada pelo dono da Cervejaria 
Petrópolis, Walter Faria, no dia 
13 de novembro de 2013, para 
Paulo Okamoto, presidente do 
Instituto Lula.

Em e-mail intitulado, “Dis-
curso do presidente”, o em-
presário repassa informações 
a Okamoto sobre o tema a ser 
abordado pelo ex-presidente 
Lula, em palestra que ele faria 
na inauguração de uma fábrica 
de cervejas do grupo, em Ala-
goinhas, na Bahia, no dia 22. 
A correspondência eletrônica 
foi apreendida pela Operação 
Lava Jato e registra “frases de 
propaganda a serem faladas” 
por Lula, no evento, a pedido 
do contratante da palestra.

A presença de Lula na inau-
guração da fábrica foi paga 
como palestra para a LILS 
Palestras e Eventos, empresa 
que o ex-presidente abriu em 
2011, após deixar o governo. 

Ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva.

O Indicador de Incerteza da 
Economia (IIE-Br) aumentou 
em dezembro pelo segundo 
mês seguido. O índice passou 
de 126,4 em novembro para 
136,4 pontos em dezembro. Os 
dados foram divulgados ontem 
(28) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV. A alta de 10 
pontos levou a que o indicador 
atingisse o seu maior nível desde 
julho do ano passado. Para o 
economista da FGV, Pedro Costa 
Ferreira, a reversão da tendência 
de queda observada entre julho 
e outubro confi rma “o retorno a 
um período de elevada incerteza 
econômica no Brasil”. 

Segundo ele, no entanto, 
apesar de o aumento de 10 
pontos ser “expressivo” para 
um mês, “é necessário ressalvar 
a alta volatilidade deste indica-
dor, que vem sendo bastante 

Em cerimônia realizada na 
Prefeitura ontem (28), foi as-
sinado pelo prefeito Fernando 
Haddad, o decreto que autoriza 
os usos e parâmetros reque-
ridos pelo Novo Entreposto 
de São Paulo (NESP) para o 
terreno adquirido na região de 
Perus, zona norte. A partir da 
assinatura começa uma nova 
fase do projeto, com o início 
ofi cial do plano executivo. 

Serão apresentados os es-
tudos de Impacto Ambiental 

e Impacto Viário, bem como 
requeridas as demais autoriza-
ções para construção do Novo 
Entreposto. “Esta área de Perus 
é estratégica para se constituir 
o novo polo de desenvolvimento 
de São Paulo. É imprescindível 
que não afetemos a qualidade 
de vida dos moradores do local. 
Vamos levar o emprego, mas 
não queremos levar o tráfego de 
caminhões. A previsão é de 20 
mil empregos indiretos e 10 mil 
diretos”, comentou Haddad.

O Mapa de Cobertura e Uso da 
Terra no Brasil, com dados até 
2014, indica signifi cativa redu-
ção do desmatamento fl orestal 
no país. O processo de desfl o-
restamento, que já havia caido 
1,8% de 2010 a 2012, reduziu 
mais 0,8% entre 2012 e 2014. O 
estudo do IBGE, divulgado on-
tem (28), destaca que nos três 
últimos anos analisados houve 
alterações de 4,6% na cobertura 
do território brasileiro, com 
ligeiro aumento em relação aos 
3,5% de alterações verifi cadas 
de 2010 a 2012.

O estudo ressalta que, de for-
ma geral, prossegue a expansão 
da agricultura, das pastagens 
com manejo, da silvicultura e 
das áreas artifi ciais, além de 
continuarem as reduções nas 
áreas com vegetação natural 
não-arbórea, predominantes 
nos biomas Cerrado e Caatinga, 
bem como na pampa gaúcha. A 
redução das pastagens naturais 
se intensifi cou, passando de 
7,8% (2010-2012) para 9,4% 

As áreas de silvicultura cresceram especialmente nos terrenos de 

pastagens, naturais ou com manejo.

Último dia
Quem não votou no segundo turno 

das eleições municipais de 2016 tem  
somente hoje (29) para justifi car a 
sua ausência junto à Justiça Eleito-
ral. Deve preencher o Requerimento 
de Justifi cativa Eleitoral (disponível 
na internet) e entregá-lo em qual-
quer cartório eleitoral, onde deve 
apresentar também um documento 
ofi cial. Deve ser anexado documento 
que comprove o motivo da ausência, 
como atestado médico ou compro-
vante de viagem.

Alexandre Carvalho
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Venezuela é 2º país 
mais violento do 
mundo

A Venezuela contabilizou 
28.479 assassinatos em 2016, 
uma taxa de 91,8 homicídios 
a cada 100 mil habitantes, e 
continuou a ser o segundo país 
mais violento do mundo, infor-
mou ontem (28), o Observató-
rio Venezuelano da Violência, 
ONG local. “Nossas projeções 
para 2016 são de 28.479 mortes 
violentas e uma taxa de 91,8 
mortes a cada 100 mil habi-
tantes”, afi rmou o presidente 
da organização, León Briceño, 
em uma coletiva de imprensa 
em Caracas.

Com essa taxa de mortes, 
a “Venezuela continua se po-
sicionando como o segundo 
país mais violento”, fi cando 
atrás apenas de El Salvador 
e na frente de Honduras, que 
contam com 103 e 59 mortes 
a cada 100 mil habitantes 
respectivamente.

Em 2015, a Venezuela en-
cerrou o ano com 27.875 
assassinatos, uma taxa de 90 
mortes violentas a cada 100 
mil habitantes (ANSA).

G1

Queda superior a 2,5% no 
desmatamento fl orestal em 5 anos

(2012-2014). “Nota-se uma 
tendência de expansão das 
áreas agrícolas e das pastagens 
com manejo, preferencialmen-
te sobre as áreas de pastagens 
naturais”, ressalta o IBGE.

Outra importante constatação 
na publicação do IBGE diz res-
peito ao expressivo crescimento 
de  23,8% das áreas voltadas para 
a silvicultura (fl orestas planta-
das),  de 2012 a 2014, comparado 
ao aumento de 4,6% no triênio 
anterior. O relatório indica que as 

áreas de silvicultura cresceram 
especialmente nos terrenos 
de pastagens, naturais ou com 
manejo. “Os aprimoramentos 
técnicos no mapeamento “ fo-
ram responsáveis por cerca de 
50% do “expressivo acréscimo” 
nas áreas de silvicultura, pois 
houve melhora na qualidade das 
imagens captadas em 2014, com 
redução de nuvens em algumas 
regiões do país, como o litoral 
do Nordeste”, de acordo com a 
análise técnica (ABr).

NESP tem autorização 
para projeto em Perus

Dono de cervejaria pediu 
propaganda à Lula

Valor da palestra: R$ 449 mil. 
A PF e o MPF, em Curitiba, 
investigam se as palestras feitas 
por Lula ocultaram propinas de 
empresas que eram benefi cia-
das por ele, em negócios com 
o governo, especialmente na 
Petrobras. Entre 2011 e 2016, 
a LILS recebeu R$ 28 milhões, 
revelou quebra de sigilo da 
empresa. Quase metade disso, 
pago por empreiteiras acusadas 
de corrupção - quatro delas 
com delação premiada, Andra-
de Gutierrez, Camargo Corrêa, 
UTC e Odebrecht (AE).

Alckmin entrega 198 
moradias em Monte Alto

renda mensal de até três 
salários mínimos e cada uma 
irá desembolsar 15% dos ren-
dimentos nas prestações. Os 
novos mutuários terão prazo 
de até 25 anos para quitar o 
fi nanciamento habitacional. 

O valor da menor prestação é 
R$ 132,00. A CDHU atende fa-
mílias com renda entre um e dez 
salários mínimos, priorizando as 
que recebem até três. Outros 
requisitos para participar do pro-
grama são: morar ou trabalhar no 
município há pelo menos cinco 
anos, não ser proprietário de 
imóvel e não ter fi nanciamento 
habitacional(sp.gov).

Índice de incerteza da economia 
volta a aumentar em dezembro

infl uenciado pelos aconteci-
mentos políticos ao longo de 
todo ano”. Os dados divulgados 
pela FGV indicam que, em 
dezembro, o componente que 
mais contribuiu para a alta do 
Indicador de Incerteza da Eco-
nomia no país, foi o Indicador de 
Incerteza da Economia Mídia 
(o IIE-Br Mídia). 

Com contribuição de 8,7 pon-
tos na composição do indicador 
brasil, o IIE-Br refl etiu “o au-
mento expressivo no número de 
notícias com menção à incerteza 
em matérias sobre economia 
na imprensa brasileira”. Já o 
componente IIE-Br Expectativa 
contribuiu com apenas 1,3 pon-
to para o aumento do indicador 
geral em dezembro, enquanto 
o IIE-Br Mercado manteve-se 
estável no mês, de um mês para 
o outro (ABr).


