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“Faça sempre lúcido 
o que você disse que 
faria bêbado. Isso o 
ensinará a manter sua 
boca fechada”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,78% Pontos: 
62.070,98 Máxima de +1,33% 
: 62.409 pontos Mínima de 
+0,01% : 61.594 pontos Volume: 
7,01 bilhões Variação em 2017: 
3,06% Variação no mês: 3,06% 
Dow Jones: -0,22% (18h30) Pon-
tos: 19.897,77 Nasdaq: +0,12% 
(18h30) Pontos: 5.483,33 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2002 Venda: R$ 
3,2010 Variação: -0,49% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,28 Venda: 
R$ 3,38 Variação: -0,49% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2123 Venda: 
R$ 3,2129 Variação: -0,63% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1870 Venda: R$ 3,3530 Va-
riação: -0,42% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,17% 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$ 1.181,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: 1,37 - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 120,800 Variação: 
+0,58%.

(fevereiro) Cotação: R$ 3,2240 
Variação: -0,54% - Euro Com-
pra: US$ 1,0593 (18h30) Venda: 
US$ 1,0593 (18h30) Variação: 
+1% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3880 Venda: R$ 3,3900 
Variação: +0,53% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2900 Venda: R$ 
3,5400 Variação: +0,28%.

vespa Futuro: +0,23% Pontos: 
62.685 Máxima (pontos): 63.280 
Mínima (pontos): 62.430. Global 
40 Cotação: 917,301 centavos 
de dólar Variação: +0,39%.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (5) 
que R$ 800 milhões 

serão usados para a constru-
ção de pelo menos um presí-
dio por unidade federativa. 
Os recursos fazem parte do 
repasse de R$ 1,2 bilhão do 
Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) aos estados, libe-
rado no fi nal de 2016. Temer 
também disse que a chacina 
no presídio em Manaus foi um 
“acidente pavoroso”. Outra 
parte, no montante de R$ 150 
milhões, será para a instalação 
de bloqueadores de celulares 
em pelo menos 30% dos pre-
sídios de cada estado.

Segundo Temer, mais R$ 
200 milhões (recursos ex-
tras) serão destinados para a 

     

Presos serão separados em 
função do delito cometido, 
da idade e do gênero

construção de cinco presídios 
federais, além dos quatro pron-
tos e um em obra. Ele apro-
veitou a abertura da reunião 
para enviar uma mensagem às 
famílias das vítimas do mas-
sacre em Manaus. “Quero me 
solidarizar com as famílias que 
tiveram seus presos vitimados 
naquele acidente pavoroso 
que ocorreu no presídio de 
Manaus”.

O presidente da República 
disse que não houve “uma res-
ponsabilidade objetiva, clara e 
defi nida dos agentes estatais” 
no episódio de Manaus, uma 
vez que os presídios da capi-
tal amazonense têm serviços 
terceirizados. “Claro que [as 
autoridades] tinham de ter in-
formações e acompanhamento. 

Os dados foram acompanhados 
pelo Ministério da Justiça desde 
o primeiro dia. [O ministério] 
colocou todos dispositivos 
federais por conta do presídio 
de Manaus”.

O presidente fez as decla-
rações no Palácio do Planalto 
durante a abertura da reunião 
com o núcleo institucional do 
governo, que discute questões 
de segurança e de defesa. A 
ideia é, com a construção dos 
novos presídios, separar presos 
em função do delito cometido, 
da idade e do gênero, conforme 
prevê a Constituição. Segundo 
Temer, o governo decidiu pela 
“construção de mais cinco 
presídios federais para [deti-
dos] de alta periculosidade. A 
verba para isso será de cerca 

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente Michel Temer e o ministro da 

Justiça, Alexandre de Moraes, discutiram a situação do sistema penitenciário.

de R$ 200 milhões”, e tudo 
deverá ser feito no menor prazo 
possível.

“A questão da segurança 
pública, embora cabível aos 
estados, ultrapassou os limites 

dos estados. Temos recursos 
para essa matéria sem invadir 
a competência estadual. Não 
vamos invadir, mas vamos 
estar presentes”, afirmou. 
Participaram da reunião, no 

Palácio do Planalto, ministros 
de diversas pastas, como 
Justiça, Fazenda, Relações 
Exteriores, Defesa e Gabinete 
de Segurança Institucional 
(ABr).

A queda da renda e a perda 
de atratividade perante outras 
aplicações fi zeram a caderneta 
de poupança registrar retirada 
líquida de recursos pelo segun-
do ano consecutivo. Em 2016, 
os brasileiros sacaram R$ 40,7 
bilhões a mais do que deposi-
taram na poupança, segundo o 
Banco Central (BC). A retirada 
líquida foi menor que a registra-
da em 2015, quando os saques 
haviam superado os depósitos 
em R$ 53,6 bilhões. Com a 
crise econômica e o aumento 
do desemprego, os brasileiros 
passaram a retirar dinheiro da 
poupança para quitar dívidas e 
pagar contas.

Apesar da retirada no acu-
mulado do ano, os dois últi-
mos meses de 2016 indicaram 
recuperação. Os depósitos 
superaram os saques em R$ 
1,9 bilhão, em novembro, e em 
R$ 10,7 bilhões em dezembro, 
motivados principalmente 
pelo pagamento da segunda 
parcela do décimo terceiro. A 
captação líquida em dezembro 
foi a segunda maior registrada 
para o mês, perdendo apenas 
para dezembro de 2013 (R$ 
11,2 bilhões). 

A melhoria da rentabilidade 
e a queda da infl ação ajudam 

Em 2015, a aplicação tinha 

rendido 8,07%, mas o IPCA 

tinha fechado em 10,67%.

Entrega da Rais 
A partir do próximo dia 17, 

inicia-se o prazo para empresas 
entregarem a Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais) referente 
a 2016. A entrega é obrigatória para 
todas as pessoas jurídicas que esta-
vam com CNPJ ativo junto à Receita 
no ano passado. Quem não enviar as 
informações até 17 de março pode 
pagar multas que vão de R$ 425,64 a 
R$ 42.641, variando de acordo com 
o tempo de atraso e o número de 
funcionários da empresa.

O governador Geraldo Al-
ckmin recebeu ontem (5), os 
prefeitos eleitos de 71 municí-
pios do Estado para apresentar 
o programa “Saúde em Ação”, 
parceria do Governo do Es-
tado com o BID. A iniciativa 
realizará 163 obras na área da 
saúde. “São R$ 826 milhões, 
em 163 obras de UBS novas e 
reformas de unidades antigas, 
mais AMEs, CAPS, Diretorias 
Regionais de Saúde e dois hos-
pitais”, listou Alckmin. 

“Isso vai desafogar os hospi-
tais, melhorar a resolutividade 
do atendimento primário e, 
além das obras, serão investi-
dos recursos em equipamentos 
e capacitação de funcionários, 
informatização e integração 
dos centros de saúde”, disse. O 
programa prevê a realização de 
construção ou reforma de clí-
nicas, hospitais, ambulatórios 
de especialidades e Centros 
de Atenção Psicossocial nas 
regiões do Vale do Jurumirim, 
Região de Campinas, Vale do 
Ribeira, Itapeva/Sorocaba e 
Litoral Norte. 

O programa vai modernizar 
e articular a rede pública de 
saúde e capacitar os profi s-
sionais por meio das linhas 
de cuidados, desenvolvidas a 

Alckmin: programa vai 

desafogar os hospitais e 

melhorar o atendimento 

primário.
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Após retração na produção 
e venda de veículos em 2016, 
as montadoras esperam que o 
mercado interno do setor se 
recupere em 2017. A estimativa 
da Anfavea, divulgada ontem 
(5), é que as vendas cresçam 
4% em relação às 2,05 milhões 
de unidades comercializadas ao 
longo do ano passado. Um dos 
fatores que deve contribuir são 
as exportações. No ano passa-
do, as vendas para o exterior 
cresceram 24,7%, totalizando 
520,2 mil unidades. Para 2017, 
a entidade prevê a expansão 
de 7% na comercialização de 
veículos para outros países.

“A gente está assumindo que 
alguns acordos que estão em fase 
fi nal de negociação deverão ser 
concluídos”, ressaltou o presiden-
te da entidade, Antonio Megale, 
que citou as conversas entre 
Brasil e Colômbia para fechar um 
acordo automotivo. “A questão 
da exportação é fundamental 
para que a gente possa utilizar 
a nossa capacidade produtiva, já 
que o mercado interno está ainda 

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.
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Brasília - Candidato à reelei-
ção para o comando da Câmara, 
o deputado Rodrigo Maia disse 
ontem (5), ter fi cado orgulhoso 
ao ser citado pelo colega Jarbas 
Vasconcelos (PMDB-PE) como 
presidente que não criou “pato-
ta” na Casa. “Acho que esse é o 
caminho: não restringir o poder 
a poucos e distribuir o poder”, 
afi rmou. Mesmo sem formalizar 
sua candidatura, Maia destacou 
que não haverá retaliação a 
ninguém no dia seguinte do 
processo eleitoral na Câmara. 
“Retaliar não é democrático”, 
justifi cou. 

Ele lembrou que logo que 
foi eleito presidente da Casa 
partilhou o poder com todos. Ao 
ser questionado sobre a acusa-
ção de que estaria oferecendo 
cargos no governo em troca de 
apoio à sua recondução, Maia 
ignorou a pergunta, informan-
do que seu objetivo é manter a 
harmonia e o ambiente menos 
radicalizado criado em sua 
gestão, “sem confl itos pessoais” 
entre os parlamentares durante 
as votações em plenário e com 
respeito a oposição. 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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A indústria mostrou em 2016 

características mais favoráveis

do que no ano anterior.
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ligeiro avanço de 0,2% na passagem de ou-
tubro para novembro, o resultado positivo 
não elimina a queda de 1,2% verifi cada no 
mês anterior nem interrompe a trajetória 
negativa do setor, ressaltou André Macedo, 
gerente da Coordenação de Indústria do 
IBGE. Segundo ele, o que há de diferente 
no resultado de novembro é a reversão 
na disseminação de resultados negativos 
entre as atividades pesquisadas. 

Em relação a outubro, 13 dos 24 ramos 
investigados tiveram crescimento na pro-
dução, enquanto onze registraram recuo. 
“Embora haja predomínio de taxas positi-
vas, há um equilíbrio entre atividades com 
crescimento e com queda. Esse equilíbrio dá 
como resultado fi nal a indústria com ligeiro 
acréscimo de 0,2%”, lembrou Macedo.

Ao mesmo tempo em que setores im-
portantes mostraram avanço na produção 
em novembro, como veículos automotores 
(com peso de cerca de 12% na indústria 
nacional) e indústrias extrativas (que res-
ponde por aproximadamente 11%), outras 

Resultado positivo na indústria ‘não 
interrompe’ trajetória negativa

Macedo reconhece que a indústria 
mostrou em 2016 características mais fa-
voráveis do que no ano anterior, em 2015. 
No entanto, o saldo ainda é negativo. De 
janeiro a novembro, a queda acumulada na 
produção está em 7,1%. “Em 2016, há uma 
presença maior de resultados positivos. 
Mas isso não signifi ca que há saldos posi-
tivos para a produção industrial. Como no 
ano a produção está com saldo de queda, 
signifi ca que as quedas foram maiores do 
que os avanços registrados”, lembrou o 
pesquisador.

O recuo tem infl uência da retração na 
demanda doméstica, do aumento no nú-
mero de desempregados e da renda menor 
dos trabalhadores ocupados, enumerou 
Macedo. De janeiro a novembro de 2016, 
23 dos 26 ramos industriais investigados 
tiveram retração na produção. Entre os 805 
produtos investigados, 73,5% registraram 
queda na produção no período. 

Mesmo o setor de veículos, que teve 
avanço em novembro, amargou uma perda 
de 13,2% no acumulado do ano (AE).

atividades igualmente relevantes registra-
ram perdas, como Alimentos (com 13% de 
peso na pesquisa) e Derivados de petróleo 
(com uma fatia de 11% da indústria).

Maia nega ter criado 
‘patota’ ou retaliações

Para Maia, o STF não deve 
interferir no processo eleitoral 
interno. Em sua avaliação, a 
escolha do presidente do pró-
ximo biênio deve se restringir 
ao campo político e deve ser ca-
paz de fortalecer a instituição. 
Voltou a repetir que ainda está 
“amadurecendo” sua candida-
tura, mas defendeu o direito de 
disputar um segundo mandato 
para o comando da Câmara. Ele 
enfatizou que a restrição para 
disputa do cargo é da época da 
ditadura militar (AE).

Montadoras preveem 
recuperação de 4% em 2017

bastante fraco”. Ele espera que 
setores como o de caminhões e 
máquinas agrícolas cresçam um 
pouco acima da média da indús-
tria de veículos como um todo.  
“Os caminhões nós voltamos ao 
emplacamento de 1999 e capa-
cidade ociosa continua acima de 
75%”, destacou. 

A estimativa da Anfavea é 
que o setor encerre 2017 em 
um patamar semelhante ao de 
2016 em relação ao número de 
empregados (ABr).

“Saúde em Ação” tem 
investimento de R$ 826 milhões

partir de um estudo que levou 
em conta indicadores de saúde, 
econômicos e sociais e defi niu 
as prioridades de atendimento 
nas regiões contempladas. Do 
total a ser investido, 70% são 
provenientes do BID e 30% são 
recursos do Estado. 

“O governo vem buscando 
novas parcerias que facilitem o 
fi nanciamento de projetos de-
senvolvidos com o objetivo de 
ampliar e melhorar o acesso da 
população a serviços de saúde 
modernos, bem equipados e 
próximos de suas residências”, 
disse David Uip, secretário de 
Estado da Saúde (SES).

Poupança em 2016: mais saída 
que entrada

a explicar a redução na fuga 
de recursos da poupança nos 
últimos meses do ano. No ano 
passado, a caderneta rendeu 
8,3%. Até novembro, a infl ação 
em 12 meses medida pelo IPCA 
estava em 6,98%. Em 2015, a 
aplicação tinha rendido 8,07%, 
mas o IPCA tinha fechado o ano 
em 10,67%. Mesmo rendendo 
um pouco mais, a caderneta 
de poupança continua com 
rendimento inferior a outras 
aplicações. De acordo com le-
vantamento recente da Anefac, 
os fundos de renda fi xa com 
taxa de administração de até 
2,5% são mais rentáveis que a 
poupança para aplicações de 
um a dois anos (ABr).


