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“A televisão é como 
as torradeiras: 
carrega-se no botão 
e sai sempre a 
mesma coisa”.
Alfred Hitchcock (1899/1980)
Cineasta inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,06% Pontos: 
61.700,29 Máxima de +0,72% : 
62.112 pontos Mínima de -0,58% 
: 61.307 pontos Volume: 5,61 
bilhões Variação em 2017: 2,45% 
Variação no mês: 2,45% Dow 
Jones: -0,29% (18h25) Pontos: 
19.906,00 Nasdaq: +0,21% 
(18h25 Pontos: 5.532,44 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1971 Venda: R$ 3,1983 
Variação: -0,66% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2091 Venda: R$ 
3,2097 Variação: +0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1870 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,42% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,12% ao 
ano. - Capital de giro, 14,92% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.184,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,98% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,399 
Variação: +0,8%.

Cotação: R$ 3,2210 Variação: 
-0,79% - Euro (18h25 Compra: 
US$ 1,0565 Venda: US$ 1,0565 
Variação: +0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3780 Venda: R$ 
3,3800 Variação: -0,29% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2900 Ven-
da: R$ 3,5400 Variação: -0,48%.

vespa Futuro: -0,11% Pontos: 
62.430 Máxima (pontos): 62.935 
Mínima (pontos): 62.050. Global 
40 Cotação: 908,698 centavos 
de dólar Variação: -0,75%.

Produtos tipicamente 
consumidos no verão 
estão 9,25% mais caros 

neste ano, mostra estudo do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV). A lista de 
produtos selecionados pela 
FGV inclui 22 itens, e 9,25% 
é a variação média dos preços 
entre janeiro e dezembro de 
2016, na comparação com o 
mesmo período de 2015.

Essa cesta de produtos do 
verão registrou infl ação maior 
do que o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), da 
FGV, que fechou 2016 com 
alta de 6,18%. “Os principais 

     

Produtos de verão estão 
9,25% mais caros neste 
ano, revela estudo da FGV

vilões foram passagens aé-
reas (35,92%), refrigerantes 
light/diet (16,16%) e frutas 
(14,99%), que registraram os 
aumentos mais expressivos”, 
diz uma nota divulgada pela 
FGV.

Apesar da infl ação, alguns 
produtos fi caram mais bara-
tos no período. “Erva mate 
(-12,05%), hotel (-1,62%), 
excursão e tour (-1,56%) 
apresentaram quedas em seus 
preços”, diz a nota. Segundo a 
FGV, o pesquisador André Braz, 
autor do estudo, ponderou que 
é preciso levar em consideração 
que houve aumento na taxação 
das bebidas. 

“As passagens áreas, por 
conta da redução da con-
corrência e da infl uência do 
dólar, permaneceram em um 
patamar elevado. Em contra-
partida, a recessão colaborou 
para a redução dos preços 
relativos à hotelaria e aos ele-
trodomésticos”, diz a nota da 
FGV. Eletrodomésticos como 
ar condicionado (3,13%), 
geladeira e freezer (3,47%) e 
ventiladores (5,96%) subiram 
menos do que o IPC.

O forte calor dos últimos 
dias pode manter esses preços 
pressionados. “Essa infl ação 
medida é aquela que se acu-
mulou do verão passado até 

Passagens aéreas (35,92%), refrigerantes light/diet (16,16%) e frutas (14,99%),

que registraram os aumentos mais expressivos.

esse. Contudo, devido ao forte 
calor, ainda podem ocorrer 
novos aumentos por conta 

da lei da oferta e da procura. 
E o aumento do calor é um 
item sobre o qual não temos 

controle”, completou Braz, 
conforme a nota da FGV 
(AE).

O Índice de Custo de Vida 
(ICV) na cidade de São Paulo 
teve alta de 6,15% em 2016. A 
infl ação medida pelo indicador 
do Dieese, foi, no ano passado, 
5,31 pontos percentuais menor 
do que a verifi cada ao longo de 
2015. As despesas diversas fo-
ram o item com maior variação 
ao longo de 2016, com elevação 
de 12,76%. Na composição, in-
fl uenciaram a alta dos gastos com 
comunicação (12,6%) e com 
animais domésticos (12,7%).

As despesas pessoais regis-
traram elevação de 11,03% no 
resultado fi nal do ano passado, 
com alta de 21% dos gastos 
com fumo e assessórios. Os 
produtos e serviços ligados à 
higiene e beleza tiveram au-
mento de 1,07%.

As despesas pessoais 

registraram elevação

de 11,03% no resultado

fi nal do ano passado.

Brasília - Parlamentares do 
DEM estão sendo criticados 
nas redes sociais porque o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, tem buscado apoio de 
partidos como o PT e o PCdoB 
para conseguir se reeleger ao 
cargo em fevereiro. O deputado 
Pauderney Avelino (DEM-AM), 
pediu confi ança aos eleitores 
e disse que as alianças para 
a disputa não signifi cam que 
o partido vá ‘governar com a 
esquerda’. 

“Repito: confi em em nós e no 
nosso partido! Fazer composi-
ções é da política, não quer di-
zer que assuma compromissos 
de governar com a esquerda!”, 
afi rmou. O deputado retuitou 
mensagens de internautas que 
afirmaram que Maia estava 
disposto a fazer aliança “com 
o diabo” e que as articulações 
do atual presidente da Câmara 
para alcançar a reeleição esta-
vam “aniquilando o partido”.

Centenas de pessoas fi zeram 
fi las ontem (9) para entrar no 
Mosteiro dos Jerônimos, em 
Lisboa, onde é velado o corpo 
do ex-presidente português 
Mário Soares, que morreu no úl-
timo sábado (7), aos 92 anos. Os 
portugueses trouxeram fl ores, 
cartazes e bandeiras de Portu-
gal para homenagear Soares, 
que presidiu Portugal de 1986 
a 1996 e também foi primeiro-
ministro do país (1976-1978 e 
de 1983-1985). 

Alunos do Colégio Moderno, 
fundado pelo pai de Soares, 
também compareceram ao lo-
cal. “Ele lutou pelas liberdades 
individuais e pelos direitos indivi-
duais e quisemos vir prestar essa 
homenagem, porque talvez não 

tivéssemos uma democracia se 
não fosse por ele. Ele faz parte 
da democracia desse país. Trou-
xemos as camisolas [o uniforme] 
para mostrar o orgulho que te-
mos de pertencer a este colégio”, 
disse um dos estudantes. 

Soares é considerado um dos 
grandes nomes da democracia 
portuguesa. Lutou contra a 
ditadura na década de 70, foi 
preso e exilou-se na França. 
Voltou a Portugal, onde cons-
truiu uma respeitável trajetória 
política, tendo sido ministro dos 
Negócios Estrangeiros, presi-
dente da República e primeiro-
ministro. Soares também é 
lembrado por ter encabeçado o 
processo de adesão de Portugal 
à União Europeia (ABr).

Portugueses fazem fi la para entrar no Mosteiro dos Jerónimos, 

em Lisboa, onde é velado o corpo do ex-presidente Mário Soares.

Transferência de escolas
Hoje (10) é o último dia para as 

escolas da rede estadual recebe-
rem os pedidos de transferência 
de estudantes que mudaram de 
endereço no último semestre ou 
têm preferência por uma unidade 
diferente da que está matriculado. A 
solicitação de “deslocamento” deve 
ser feita em qualquer unidade de 
Ensino Fundamental e Médio de todo 
o Estado. Apresentar o documento 
de identidade e o comprovante de 
residência atual.
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Marieta Cazarré/ABr

São Paulo - A Petrobras 
confi rmou ontem (9), que a sua 
subsidiária integral Petrobras 
Global Finance (PGF) planeja 
oferecer títulos no mercado 
norte-americano em uma 
nova emissão. Os títulos serão 
emitidos com garantia total e 
incondicional e a emissão está 
sujeita às condições de merca-
do. Segundo a estatal, a PGF 
pretende usar os recursos da 
venda dos títulos para recom-
prar títulos antigos entregues 
e aceitos para recompra pela 
PGF e usar qualquer recurso 
remanescente para fi ns cor-
porativos gerais, incluindo 
refi nanciamento de dívidas a 
vencer.

A Petrobras também anun-
ciou o início da oferta de re-
compra pela PGF de sete títulos 
até o limite de US$ 2 bilhões, 
de acordo com uma ordem de 
prioridade. A oferta de recom-
pra, que vai expirar às 23h59, 
horário de Nova York, em 6 de 
fevereiro, está condicionada 
à nova emissão, entre outras 
condições.

A primeira prioridade de 
recompra é do título 3,000% 
Global Notes, em seguida apa-
recem os Floating Rate Global 
Notes com vencimento em 
janeiro de 2019. Em terceiro 
lugar, os 7,875% Global Notes 
com vencimento em março 
de 2019, seguidos dos 3,25% 
Global Notes com vencimento 
em abril de 2019; dos 5,75% 
Global Notes com vencimento 

Novo limite de aquisição 
de imóvel via FGTS

Brasília - O Ministério da Cida-
des alterou normas legais para 
adequá-las ao novo limite de aqui-
sição de imóveis com o FGTS, que 
subiu de R$ 650 mil para R$ 800 
mil (R$ 950 mil em Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e no 
Distrito Federal) após autorização 
do Conselho Monetário Nacional 
(CMN) no fi m do ano. 

Instrução normativa publica-
da no Diário Ofi cial de ontem 
(9), elevou o limite de imóveis 
usados como lastro para opera-
ções de aquisição de cotas com 
recursos do FGTS em fundos de 
investimento imobiliário, em di-
reitos creditórios, debêntures 
e Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários. Os empreendi-
mentos serão compostos por 
unidades habitacionais com 
valor de avaliação de até R$ 800 
mil a R$ 950 mil (AE).

Fotos Públicas

Custo de vida subiu 6,15% em 
2016, em São Paulo, afi rma Dieese

tiveram aumento de 8,89% e as 
revistas, de 15,69%.

A alimentação fechou o ano 
com alta de 8,03%, puxada por 
itens como alimentação fora do 
domicílio (9,43%) e alimentos 
industrializados (11,39%).

Os gastos com saúde aumenta-
ram 6,26%, segundo o índice, com 
destaque para as despesas com 
internações hospitalares (8,56%) 
e medicamentos (11,56%). Con-
sultas médicas registraram alta 
de 5,29% e os convênios médi-
cos, de 5,09%. Habitação teve 
aumento de despesas abaixo da 
infl ação geral (2,65%), enquanto 
o grupo equipamentos domés-
ticos teve queda nos gastos de 
0,69%, com retração dos preços 
de móveis (-4,16%) e utensílios 
(-3,56%) (ABr).

O grupo educação e leitura teve 
alta infl acionária de 8,72%, com 
aumento de 11,47% nos gastos 
com leitura e 8,56% em educação. 
Os livros tiveram os preços com 
alta de 9,07%, os cursos formais 

Portugueses fazem fi la para 
homenagear Mário Soares

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e o prefeito 
da capital paulista João Doria, 
reuniram, na manhã de ontem 
(9), todo o secretariado de 
governo e administração muni-
cipal, para tratar da integração 
do trabalho das duas esferas. 
Durante o encontro, no Palácio 
do Governo, foram discutidas 
ações prioritárias e parcerias 
entre estado e município. En-
tre os programas anunciados 
está a integração entre as 
redes de ensino estadual e 
municipal.

Alckmin disse que a integra-
ção das redes determinará um 
calendário único para o início 
e término das aulas, número de 
ciclos iguais e mesmo material 
pedagógico. Doria informou 
o que os secretários de Edu-
cação do estado e município 
terão reuniões para traçar as 
estratégias de integração da 
rede de ensino.

Na habitação, Alckmin disse 
que será feito um trabalho 
conjunto para regularização 
fundiá ria, começando por 
Heliópolis. Para o programa 
Casa Paulista e Casa da Família 
foram liberados R$ 37 milhões, 
possibilitando união com o pro-
grama federal Minha Casa Mi-
nha Vida, priorizando habitação 
de interesse social. “A Parceria 
Público Privada (PPP) do Cen-
tro já está em vigência. Serão 
1202 apartamentos na Nova 
Luz, com comércio no andar 
térreo”, disse o governador.

Os outros convênios abran-
gem a área de segurança do 
trânsito, segurança pública, 
serviços públicos, integração 
dos modais de transporte, com-
bate às enchentes, assistência 
à população em situação de 
rua, integração do atendimento 
telefônico da saúde, bombeiros 
e Samu e plantio de mudas de 
árvores (ABr).

Alckmin e Doria reúnem secretários do estado e da prefeitura 

em seminário de integração.

Rovena Rosa/ABr

Alckmin e Doria anunciam 
integração da rede de ensino

Petrobras confi rma oferta de 
títulos globais e recompra

em janeiro de 2020; dos 4,875% 
Global Notes com vencimento 
em março de 2020 e, por últi-
mo, dos Floating Rate Global 
Notes com vencimento em 
março de 2020.

Detentores de títulos que fo-
rem entregues e não retirados 
até as 17 horas, pelo horário de 
Nova York, de 23 de janeiro, e 
aceitos para a recompra, serão 
elegíveis ao recebimento do 
pagamento total, que inclui um 
prêmio pela entrega antecipa-
da. Detentores de títulos anti-
gos de qualquer série entregues 
após esta data de expiração 
antecipada, receberão apenas 
o pagamento correspondente 
pela oferta de recompra, sem 
o prêmio. Os detentores dos 
títulos também receberão os 
juros capitalizados até a data 
de liquidação correspondente 
(AE).
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Eleitores criticam Maia por 
costurar apoio com o PT

Maia ainda não ofi cializou a 
candidatura, mas tem traba-
lhado para conseguir vencer 
já no primeiro turno, marcado 
para o próximo dia 2. Para isso, 
ele tem conversado tanto com 
partidos da base do governo, 
como da oposição. O democrata 
espera conseguir o apoio dos 
parlamentares do PT, como 
aconteceu no ano passado, 
quando foi eleito para um man-
dato-tampão após a cassação 
do ex-presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (AE).


