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“A única coisa que une 
todos os seres humanos, 
independente de idade, 
gênero, religião, status 
econômico ou etnia, é a 
crença que todos nós, lá 
no fundo, somos bons 
motoristas”. 
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,36% Pontos: 
61.589,05 Máxima de +0,2% : 
61.940 pontos Mínima de -0,83% 
: 61.302 pontos Volume: 6,14 
bilhões Variação em 2017: 2,26% 
Variação no mês: 2,26% Dow 
Jones: +0,32% (18h31) Pontos: 
19.944,54 Nasdaq: +0,91% 
(18h31) Pontos: 5.478,71 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2158 Venda: R$ 3,2167 
Variação: -1,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2327 Venda: R$ 
3,2333 Variação: -0,92% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2000 
Venda: R$ 3,3670 Variação: 
-0,97% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,23% 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$ 1.165,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,100 
Variação: -0,83%.

Cotação: R$ 3,2415 Variação: 
-1,44% - Euro (18h31) Compra: 
US$ 1,0472 Venda: US$ 1,0472 
Variação: +0,62% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3700 Venda: R$ 
3,3720 Variação: -0,68% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2900 Ven-
da: R$ 3,5300 Variação: -0,76%.

vespa Futuro: -0,3% Pontos: 
62.540 Máxima (pontos): 62.885 
Mínima (pontos): 62.160. Global 
40 Cotação: 913,707 centavos 
de dólar Variação: -0,36%.

Idosos e pessoas com 
deficiência com baixa 
renda poderão requerer 

o Benefício de Prestação 
Continuada (BCP) em ór-
gãos nacionais e estaduais, 
como prefeituras e postos 
de assistência social e não 
apenas em agências da Pre-
vidência Social, como é hoje. 
A previsão está em portaria 
publicada no Diário Ofi cial de 
ontem (4). 

A ideia é aumentar a 
capilaridade da rede de 
atendimento e desafogar as 
agências do INSS. “A medida 
simplifi ca a vida do cidadão, 
que não precisará ir mais ao 
INSS para requerer o BPC”, 

     

Benefício previdenciário pode 
ser requerido em postos 
municipais e estaduais

disse, em nota, o secretário-
executivo do Ministério do 
Desenvolvimento Social, Al-
berto Beltrame.

Os postos municipais e es-
taduais também serão usados 
para o recadastramento e a 
revisão de todos os benefícios, 
o que foi anunciado em julho do 
ano passado e regulamentado 
pela portaria. De acordo com 
o secretário, para evitar uma 
correria aos órgãos públicos, 
o recadastramento será feito 
em duas etapas: em 2017, 
para idosos, e, em 2018, para 
pessoas com defi ciência. Um 
cronograma e a forma como 
será feito o chamamento ainda 
será defi nido pelo ministério. 

A portaria prevê ainda que 
todos os benefi ciários terão 
que ser inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal. Cerca de 
40% dos que recebem o benefí-
cio ainda não estão cadastrados 
e serão os primeiros a serem 
chamados. Os novos benefícios 
concedidos a partir de agora 
já serão inscritos no cadastro 
único simultaneamente. 

Na regulamentação foi pre-
visto também o cruzamento 
contínuo de informações e 
dados disponíveis pelos ór-
gãos da administração pública 
e poderá haver reavaliação 
da defi ciência e do grau de 
impedimento que dá direito 

“A medida simplifi ca a vida do cidadão, que não precisará ir mais ao INSS para requerer o BPC”

ao benefício. Foi proibido 
ainda descontos nos valores 
recebidos relativos a emprés-
timos consignados e de débi-
tos originários de benefícios 

previdenciários recebidos 
indevidamente. 

Apesar de a lei prever uma 
reavaliação dos benefícios a 
cada dois anos, a última revi-

são foi feita em 2008. O BPC 
é um dos pontos atingidos 
pela reforma da Previdência 
anunciada pelo governo no 
fi m do ano (AE).

Alistamento militar
Os jovens brasileiros do sexo 

masculino que completam 18 anos 
em 2017 têm até o dia 30 de junho 
para fazer o alistamento militar. É 
obrigatório e deve ser feito pela 
internet, no site (www.alistamento.
eb.mil.br), ou na Junta de Serviço 
Militar mais próxima à residência. 
Em caso de residentes no exterior, 
a apresentação é feita nos Consula-
dos ou Embaixadas do Brasil.

Dólares: mais saída 
do que entrada 

Mais dólares saíram do que 
entraram no país em 2016. De 
acordo com dados do Banco 
Central (BC), o fl uxo cambial 
fi cou negativo em US$ 4,252 
bilhões, no ano passado. Em 
2015, esse resultado fi cou po-
sitivo em US$ 9,414 bilhões. O 
resultado negativo veio da con-
ta fi nanceira (investimentos em 
títulos, remessas de lucros e 
dividendos ao exterior e inves-
timentos estrangeiros diretos, 
entre outras operações), com 
défi cit de US$ 51,562 bilhões. 

O segmento comercial (ope-
rações de câmbio relacionadas 
a exportações e importações) 
contribuiu para reduzir o saldo 
negativo do fl uxo cambial, ao 
registrar resultado positivo de 
US$ 47,309 bilhões. Em de-
zembro, o fl uxo cambial fi cou 
negativo em US$ 1,087 bilhão, 
devido ao défi cit de US$ 9,005 
bilhões do segmento fi nanceiro 
e ao saldo positivo do fl uxo 
comercial de US$ 7,918 bilhões 
(ABr).

A Prefeitura de São Paulo 
assinou ontem (4) um convênio 
com o governo estadual que 
prevê o repasse de R$ 84 mi-
lhões para a assistência social 
na capital paulista. Desse total, 
R$ 64 milhões são provenientes 
do Fundo Estadual de Assistên-
cia Social (Feas) e o restante 
é originário dos programas de 
transferência de renda Ação 
Jovem e Renda Cidadã.

De acordo com o prefeito 
João Doria, este é o primeiro 
convênio ofi cial da Prefeitura 
com o governo estadual e ou-
tros nove convênios devem ser 
fi rmados entre as duas esferas 
com anúncio previsto para a 
próxima semana. 

A estimativa é de que os 
recursos atendam 86 mil 
paulistanos em 224 serviços 
e ações socioassistenciais, 
como acolhimento para crian-
ças, adolescentes, idosos e 
moradores em situação de 
rua. Serão 6.132 jovens com 
idade entre 15 e 24 anos do 
programa Ação Jovem esti-
mulados a concluir a escola-
ridade básica e a dar entrada 
no mercado de trabalho. No 
Renda Cidadã serão atendidos 

Prefeito João Doria.

A ONG Human Rights Watch 
(HRW) divulgou comunicado 
dizendo que o Brasil precisa 
retomar o controle do sistema 
prisional. “Nas últimas décadas, 
autoridades brasileiras grada-
tivamente abdicaram de sua 
responsabilidade de manter 
a ordem e a segurança nos 
presídios”,disse a diretora do 
escritório da entidade em São 
Paulo, Maria Laura Canineu.

Essa situação expõe os pre-
sos à violência e abre espaço 
para a atuação do crime orga-
nizado. “O fracasso absoluto 
do Estado nesse sentido viola 
os direitos dos presos e é um 
presente nas mãos das facções 
criminosas, que usam as prisões 
para recrutar seus integrantes”, 
acrescentou Maria Laura.

A ONG lembra que motins 
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Brasília - Em almoço ontem 
(4), com líderes do PSDB 
na Câmara, o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, ouviu dos 
tucanos que a bancada não tem 
nenhuma intenção de apoiar os 
candidatos do Centrão que plei-
teiam o cargo. Os deputados 
reiteraram que a parceria entre 
DEM e PSDB é de longa data e 
que não há risco de lançamento 
de candidatura própria.

Maia almoçou com o atual 
líder do PSDB, Antonio Im-
bassahy (BA), e seu sucessor, 
o deputado paulista Ricardo 
Tripoli, que assumirá o cargo 
em fevereiro. No encontro de 
uma hora e meia, Tripoli avisou 
que fará consultas individuais 
na bancada sobre o espaço 
que o partido reivindicará na 
Mesa Diretora e nas comissões 
permanentes. 

No almoço, Maia conversou 
com os deputados sobre a 
agenda de reformas que o 

Divulgação

Rio - O presidente da Pe-
trobras, Pedro Parente, foi à 
intranet se comunicar com os 
empregados para se posicionar 
contra as paralisações lideradas 
pelo movimento sindical. Di-
retoria e sindicatos discutem 
o acordo trabalhista desde 
setembro, sem chegar a um 
consenso. Parente comentou 
sobre possíveis efeitos do im-
passe nas metas da empresa 
e convocou os funcionários a 
manter o ritmo de trabalho por-
que, segundo ele, “2017 será o 
ano da virada da Petrobras”.

Na carta, distribuída dia 02/01, 
ele diz que neste ano a empresa 
será medida pelo cumprimento 
de metas “ousadas”, mas sem 
especifi car quais. Apenas res-
salta que são as previstas no 
planejamento estratégico para 
os próximos cinco anos. No pla-
no, a Petrobras prevê redução 
da relação entre dívida líquida e 
geração de caixa (Ebitda) de 5,3 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.
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Parente: paralisações sindicais não 
podem afetar metas da Petrobras

ampliar o valor dos ativos. Fará 
isso com parceiros estratégicos, 
como a francesa Total, que no 
fi m do ano anunciou a compra 
de participação em áreas de 
pré-sal da Petrobras. 

O custo de extração deve 
cair de US$ 11 para US$ 9,6 
por barril, na média dos cinco 
anos. E a produção de petróleo, 
líquido de gás natural (LGN) e 
gás natural deve chegar a 2,62 
milhões de barris de óleo equi-
valente (boe) por dia até o fi m 
deste ano. A meta apenas para 
o petróleo é de 2,07 milhões de 
barris por dia (bpd), ante 2,145 
milhões de bpd em 2016. “A 
Petrobras é uma empresa que 
cumpre suas metas, entrega 
resultados e está comprome-
tida em ser excelente também 
na sua disciplina de segurança, 
que preserva vidas, e na sua dis-
ciplina fi nanceira, que garante 
fôlego para os investimentos 
futuros”, afi rmou (AE).

vezes para no máximo 2,5 vezes 
e da taxa de acidentes em 36%, 
ambos até 2018. Os custos têm 
que cair 18% até 2021.

Na área operacional, de 
exploração e produção de pe-
tróleo e gás natural, o foco é 
gerir o portfólio para reduzir o 
compromisso do caixa com dí-
vidas para, em um ano, acessar 
reservatórios já descobertos e 

Doria assina primeiro 
convênio com Estado

14.758 famílias em situação de 
vulnerabilidade social, com 
renda per capita de um quarto 
de salário mínimo.

Para a secretária de Assistên-
cia Social, Soninha Francine, 
a assinatura do convênio tem 
um simbolismo muito forte que 
demonstra a importância e a 
prioridade da assistência e do 
desenvolvimento social. “Esse 
é o primeiro encontro entre a 
prefeitura e o governo e repre-
senta como deve ser a relação 
entre os entes federativos, mais 
do que republicana, amistosa, 
produtiva e propositiva”, afi r-
mou (AE).

Brasil precisa "retomar" 
controle do sistema prisional

ocorridos nos estados de Rondô-
nia, Roraima e Acre resultaram 
em 22 mortes em outubro de 
2016. “O governo tem a obriga-
ção de proteger da violência e 
de abusos as pessoas que estão 
sob custódia do Estado. No en-
tanto, os presos no Brasil têm 
3 vezes mais chances de serem 
vítimas de homicídios do que a 
população em geral”, ressalta a 
nota da organização.

Umas das principais causas 
dessa violência é, segundo a 
Human Rights, a superlotação 
das penitenciárias, associada 
à escassez de pessoal. “As pri-
sões brasileiras abrigavam 622 
mil pessoas em 2014, o último 
ano para qual há dados ofi ciais 
disponíveis, mas tinham capa-
cidade para apenas 372 mil”, 
destaca a entidade (ABr).

Líder do PSD, Rogério Rosso.
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a presidência da Câmara, o 
líder do PSD, Rogério Rosso 
(DF), elevou o tom ontem 
(4), e classifi cou de “intriga” a 
informação de que auxiliares 
do Palácio do Planalto atuam 
para esvaziar as candidaturas 
vinculadas ao Centrão. Em 
viagem pelo interior de Goiás, 
Rosso disse que a reeleição de 
Rodrigo Maia vai gerar “ins-
tabilidade e insegurança” na 
Casa. “É muita pretensão achar 
que só um deputado garante a 
governabilidade”, atacou.

Rosso reiterou a disposição 
de manter sua candidatura 
e afi rmou que não negociará 
cargos ou aceitará a liderança 
do governo em troca de desistir 
da disputa. “Sou desprendido 
de tudo isso”, declarou. O de-
putado se mostrou confi ante 
que o STF atuará para “fazer 
justiça” e impedir a candidatura 
de Maia. “Essa história de ‘já 
ganhou’ normalmente o fi nal 
não é feliz”, alfi netou.

O atual líder do PSD disse 
que mantém contato com o 
presidente Michel Temer pelo 
menos quatro vezes por sema-
na, o qual vem demonstrando 
“isenção” no processo de 
eleição interna. Em referência 
ao secretário Moreira Franco, 

‘Reeleição de Maia vai gerar 
instabilidade’, diz líder do PSD

Rosso disse que “membros com 
grau de parentesco” com Maia 
não terão a mesma isenção e 
reclamou da falta de “paridade 
de armas” ao concorrer contra o 
atual presidente da Câmara.

O parlamentar iniciou nesta 
semana sua agenda de viagens 
para conquistar o voto dos 
colegas e vem recebendo ma-
nifestações de apoio. “Muitos 
deputados estão manifestando 
apoio a nossa candidatura inde-
pendente do posicionamento 
dos seus partidos”, afi rmou. Ele 
negou que esteja conversando 
neste momento sobre composi-
ção da Mesa Diretora e distri-
buição de cargos nas comissões 
permanentes (AE).

Líderes do PSDB na 
Câmara reafi rmam apoio 

à candidatura de Maia
governo enviou ao Congresso 
e o calendário de votações. 
Ressaltou que a pauta deste 
ano é “difi cílima”, disse que 
o desempenho da base aliada 
tem de ser “notável” e “ajusta-
da” com o Palácio do Planalto. 
Esbanjando confi ança, o atual 
presidente da Câmara está 
convencido de que não há 
impedimento jurídico para sua 
recondução ao cargo e sinalizou 
que, mesmo sem ofi cializar a 
candidatura, hoje já teria votos 
sufi cientes para ser reeleito.

Embora Temer diga ofi cial-
mente que o governo se man-
tém neutro na disputa, seus 
auxiliares com melhor trânsito 
partidário atuam para esvaziar 
as candidaturas vinculadas ao 
Centrão. O Planalto não preten-
de dar aval a Rosso ou Jovair 
- ex-aliados do peemedebista 
preso Eduardo Cunha - mesmo 
se a candidatura de Maia for 
barrada pelo STF (AE).


