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“As memórias nada 
mais são do que 
aquilo que nos 
restou de nossos 
esquecimentos”.
Josué Montello (1917/2006)
Escrior brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,75% Pontos: 
60.227,28 Máxima de +0,78% 
: 60.248 pontos Mínima de 
-0,84% : 59.278 pontos Volume: 
4,99 bilhões Variação em 2016: 
38,94% Variação no mês: -2,71% 
Dow Jones: -0,05% (18h29) Pon-
tos: 19.824,08 Nasdaq: -0,24% 
(18h29) Pontos: 5.425,57 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2510 Venda: R$ 3,2521 
Variação: -0,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2585 Venda: R$ 
3,2591 Variação: -0,56% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,76% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,30% 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$ 1.158,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,51% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 118,800 
Variação: -0,18%.

Cotação: R$ 3,2590 Variação: 
-0,79% - Euro (18h29) Compra: 
US$ 1,0485 Venda: US$ 1,0485 
Variação: +0,66% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4090 Venda: R$ 
3,4110 Variação: +0,06% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3270 
Venda: R$ 3,5900 Variação: 
+0,28%.

vespa Futuro: +0,57% Pontos: 
61.040 Máxima (pontos): 61.175 
Mínima (pontos): 60.085. Global 
40 Cotação: 921,545 centavos 
de dólar Variação: +0,55%.

Em 2017, o governo 
pretende conceder 
à iniciativa privada a 

administração de aeroportos, 
rodovias, ferrovias, portos, 
além de blocos para a explo-
ração de petróleo. A maior 
parte dos 34 projetos que já 
fazem parte do Programa de 
Parceria de Investimentos 
(PPI) deve ser licitada no 
ano que vem. Além disso, 
o governo prepara um novo 
pacote de projetos de conces-
sões, que deve ser anunciado 
em março.

O primeiro leilão de con-
cessão à iniciativa privada 
de 2017 será o de aeropor-
tos, para a transferência da 
administração dos terminais 
de Porto Alegre, Florianó-

     Governo Federal aposta 
em concessões de projetos 
de infraestrutura em 2017

polis, Salvador e Fortaleza. A 
licitação está prevista para o 
dia 16 de março e o governo 
espera arrecadar, no mínimo, 
R$ 3 bilhões em outorgas com 
as concessões. Ainda em mar-
ço, no dia 23, está marcado o 
leilão para arrendamento de 
duas áreas e infraestruturas 
públicas para movimentação 
e armazenagem de granéis 
líquidos, localizadas no Porto 
de Santarém (PA).

Já no setor rodoviário, dois 
editais de concessões devem 
ser lançados no primeiro se-
mestre de 2017: trecho das 
BRs-364/365, entre Goiás 
e Minas Gerais; e BRs-101
/116/290/386, no Rio Grande 
do Sul. A previsão é que os 
dois leilões aconteçam no 

segundo semestre. Até o fi m 
de 2017 também devem ser 
leiloadas a Ferrovia Norte-Sul, 
que passará por São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Tocan-
tins; a chamada Ferrogrão, 
que integrará o Mato Grosso 
e o Pará, e a Ferrovia de In-
tegração Oeste-Leste (Fiol), 
na Bahia.

No segundo semestre de 
2017, devem ocorrer a 14ª 
rodada de licitações de blocos 
para exploração de petróleo 
e gás natural e a segunda ro-
dada de leilões de blocos do 
pré-sal. Na área de energia, 
também está prevista a venda 
de ativos da Companhia de 
Pesquisa e Recursos Minerais 
e a privatização da Amazonas 
Distribuidora de Energia, da 

O primeiro leilão de concessão à iniciativa privada de 2017 será o de aeroportos,

incluindo o Aeroporto Internacional de Salvador.

Boa Vista Energia, da Compa-
nhia de Eletricidade do Acre, 
da Companhia Energética de 
Alagoas, da Companhia Ener-
gética do Piauí e das Centrais 
Elétricas de Rondônia.

O secretário executivo do 

PPI, Moreira Franco, diz que 
o cumprimento dos prazos é 
fundamental para o sucesso 
do programa. “O governo 
seguirá com a intensa agenda 
prevista para o PPI no começo 
de 2017, de modo a ampliar a 

concorrência, a competição e 
a atração de investimentos, 
que nos permitirão seguir 
construindo um caminho 
para que o país volte a cres-
cer e a gerar os empregos 
necessários” (ABr).

Levantamento da Serasa Experian revela 
que a implantação do cadastro positivo 
pode incluir 22,1 milhões de brasileiros 
que hoje estão fora do mercado de crédito, 
apesar de possuírem histórico favorável de 
adimplência. Esta constatação é baseada 
em simulações utilizando os modelos de 
scoring desenvolvidos pela Serasa Expe-
rian, consagrados internacionalmente. 

O estudo aponta ainda a geografi a da 
exclusão. Dos 22,1 milhões que poderiam 
ser incluídos com o cadastro positivo 9,1 
milhões estão na região Sudeste; 5,5 milhões 
na Nordeste; 3,0 milhões na região Sul; 2,7 
na Centro-Oeste e 1,8 milhões na Norte.

O número (22,1 milhões) representa 
14,6% da população adulta atual do país 
(151 milhões); ou 19,7% da população que 
hoje tem acesso ao crédito (112 milhões) e 
56% da população que hoje não tem acesso 
a crédito (39 milhões). O cadastro positivo 
é uma metodologia muito mais abrangente 
e inclusiva de conceder crédito, na qual é 
analisado todo o histórico de endividamen-
to do cidadão e a forma como ele paga suas 

O desemprego atinge 12,1 
milhões de pessoas, o que 
equivale a 11,9% de pessoas 
desocupadas no trimestre 
móvel encerrado em novem-
bro. A taxa de desocupação e 
o contingente de pessoas são 
os mais altos da série histórica 
da Pesquisa Pnad Contínua, 
iniciada em 2012. Os dados fo-
ram divulgados pelo IBGE e são 
semelhantes aos do trimestre 
móvel imediatamente anterior 
(junho a agosto), quando a taxa 
de desocupação fechou em 
11,8%. Em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior, foi 
registrada uma alta de 2,9 
pontos percentuais.

Os número de desemprega-
dos teve um crescimento de 
33,1% em relação ao mesmo 
trimestre do ano passado – o 
equivalente a 3 milhões de 
pessoas a mais em busca de 
trabalho. O contingente de 
pessoas ocupadas hoje é de 
90,2 milhões. O número de 
empregados no setor privado 
com carteira de trabalho assi-
nada fi cou estável em relação 
ao trimestre anterior, fechando 
em 34,1 milhões de pessoas. Em 
relação ao mesmo trimestre de 
2015, houve queda de 3,7%.

Já o número de empregados 

A taxa de desocupação é a 

mais alta da série histórica.

O governador Geraldo Al-
ckmin entregou 126 moradias 
populares da primeira Parceria 
Público Privada de Habitação 
do país. As residências foram 
construídas na Rua São Caeta-
no, região da Luz, em 11 meses, 
tempo recorde no setor de 
construção de moradia popu-
lar. “São Paulo inova ao fazer a 
primeira PPP para Habitação e 
recuperando o centro expandi-
do da capital, trazendo de volta 
as pessoas para morarem na 
região”, declarou o governador. 
São Paulo é o único Estado da 
Federação que destina 1% do 
ICMS para habitação de inte-
resse social. 

Esta PPP prevê a construção 
de 3.683 moradias no Centro, 
sendo 2.260 habitações de 
interesse social, voltadas para 
famílias com renda de um a 
cinco salários mínimos e com 
fi nanciamento subsidiado pelo 
Governo do Estado. Outras 
1.423 habitações serão de 
mercado popular, sem fi nan-
ciamento subsidiado. Também 
está prevista a construção de 
1,2 mil apartamentos em dois 
terrenos ao lado da Praça Júlio 
Prestes e da Sala São Paulo. 

A obra tem o objetivo de 
revitalizar a região da Luz, 

Residencial São Caetano faz 

parte da primeira PPP de 

Habitação do país.

Praias impróprias
A maioria das praias do litoral 

paulista está em boas condições para 
banho, segundo boletim da Cetesb. 
A única cidade com restrições em 
todas as praias é São Vicente, onde 
há seis pontos impróprios: Praia da 
Divisa, Ilha Porchat, Gonzaguinha, 
Itararé-Porto 2, Milionários e Prai-
nha. Os banhistas encontram sinal 
verde em toda a orla da Praia Gran-
de, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, 
Iguape e Ilha Comprida.

O presidente Michel Temer 
disse que os vetos à lei com-
plementar que trata da renego-
ciação das dívidas dos estados 
com a União foram feitos 
porque, sem as contrapartidas 
dos estados, retiradas durante 
a tramitação no Congresso, a 
medida acabou por tornar a 
recuperação fi scal “mais ou 
menos inútil”. Segundo Temer, 
a partir de agora serão feitas ne-
gociações com cada estado para 
identifi car quais contrapartidas 
cada um poderá oferecer. 

“Sem contrapartidas, quando 
você entrega o dinheiro para 
um estado, aquilo serve para 
uma emergência, mas não serve 
para preparar o futuro”, disse o 
presidente. A lei complementar 
estabelece o Plano de Auxílio 
aos Estados e medidas de estí-
mulo ao reequilíbrio fi scal das 
unidades federativas. 

As contrapartidas que es-
tavam previstas antes das 
alterações no Legislativo eram 

Temer vai negociar com

cada estado que esteja

com difi culdades.
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Sem contrapartidas, 
renegociação com 
estados é “inútil”

pré-condições a serem dadas 
pelos estados em troca do 
alongamento de suas dívidas. 
“Nós vamos agora negociar com 
cada estado que esteja com di-
fi culdades, para averiguar quais 
sejam as difi culdades, quais 
serão as contrapartidas que 
podem ser apresentadas e o que 
pode a União federal fazer para 
ajudar esses estados”, reforçou 
o presidente (ABr).

Cadastro Positivo: 22 milhões de 
consumidores e R$ 1 trilhão na economia

em seu orçamento domestico para contrair 
mais dividas.

As simulações da Serasa Experian ates-
tam também que a introdução do cadastro 
positivo poderia gerar injeção da ordem de 
R$ 1,1 trilhão (17,4% do PIB) na demanda 
de crédito dos consumidores. Esse poten-
cial de consumo aumentaria a atual relação 
Crédito/PIB, que passaria dos atuais 50,3% 
para 67,6%. O estudo revela ainda uma 
redução de juros para 74% da população 
adulta que hoje tem acesso a crédito (112 
milhões de pessoas). 

O Brasil é uma das poucas grandes 
economias globais que não conta com 
cadastro positivo. Nos países nos quais 
os dados positivos passaram a constar nos 
modelos estatísticos, entre os principais 
diferenciais, se verifi cou a maior inclusão 
das pessoas no crédito. Tratam-se de 
consumidores que seriam merecedores 
de receberem crédito mas não o conse-
guem por falta de informação, algo que 
seria perfeitamente suprida pelo Cadastro 
Positivo (Serasa).

dívidas contraídas com os bancos, com as 
empresas do comércio e com as de serviços 
(luz, água, telefone, gás). 

Avalia também os compromissos assu-
midos ainda a vencer com essas empresas. 
Portanto, são valorizados os fatos positivos, 
os pagamentos honrados e não somente 
as eventuais dívidas não pagas que, atual-
mente, no Brasil, são superdimensionadas. 
Alem disso, resolve o problema do supe-
rendividamento, uma vez que mostra de 
forma clara se o consumidor tem espaço 
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) informou na 
quinta-feira  (29) que não há 
necessidade de manter a prisão 
preventiva de 14 vereadores de 
Osasco, entre eles o prefeito 
eleito da cidade, Rogério Lins 
(PTN). Todos são denunciados 
na Operação Caça-Fantasmas, 
que investiga funcionários fan-
tasmas na Câmara de Osasco e 
a captação de dinheiro de parte 
do salário de assessores dos 
vereadores.

A decisão do desembargador 
Fábio Gouvêa estabeleceu para 
todos o pagamento de fi ança 
de R$ 300 mil e a entrega do 
passaporte no prazo de 24 
horas, além da proibição de se 
ausentar do país. Segundo ele, 
o prefeito eleito “se apresentou, 
espontaneamente, à Polícia 
Federal quando desembarcou 
no aeroporto de Guarulhos, 
retornando de viagem ao exte-
rior. Portanto, penso que não 
há verdadeiro risco à ordem 
pública, à aplicação da Lei 
Penal; ...o mesmo se aplica 

Fiança de R$ 300 mil 
para prefeito eleito e 
vereadores de Osasco

aos vereadores implicados nos 
mesmos fatos, estejam eles 
presos ou soltos”.

Os alvarás de soltura ou con-
tramandados de prisão serão 
expedidos após o recolhimento 
das fi anças. A Secretaria de 
Administração Penitenciária 
não informa quando os presos 
serão liberados. Segundo a 
SAP, a informação só pode ser 
fornecida após a realização da 
soltura. O prefeito eleito está 
preso na Penitenciária de Tre-
membé (ABr).
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Entregues apartamentos 
da PPP de Habitação

com o fl uxo de moradores e 
dos clientes dos comércios que 
serão instalados no residen-
cial, que terá fachadas ativas. 
O conjunto habitacional terá 
um boulevard arborizado para 
pedestres, em continuidade à 
Rua Santa Ifi gênia, com áreas 
de lazer e paisagismo. Já estão 
em obras 91 apartamentos em 
um terreno entre a Rua Helvetia 
e a Alameda Glete. As unidades 
restantes serão construídas na 
antiga Usina de Asfalto da Barra 
Funda (sp.gov).

Desemprego atinge
12 milhões de pessoas

no setor privado sem carteira 
de trabalho assinada cresceu 
2,4%,, e chegou a 10,5 milhões 
de pessoas. Quando comparado 
ao mesmo trimestre móvel do 
ano passado, houve um aumento 
de 3,5%. A Pnad Contínua no 
trimestre móvel encerrado em 
novembro indica ainda que os 
trabalhadores por conta própria 
são 21,9 milhões, uma queda de 
1,3% frente ao trimestre anterior. 
Em relação ao mesmo período de 
2015, a queda foi de 3%.

Por outro lado, o contingente 
de empregadores, estimado em 
4,2 milhões de pessoas, teve cres-
cimento de 5,5% no trimestre. 
Em relação ao mesmo período 
do ano anterior, esse contingente 
manteve-se estável (ABr).


