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“Todos 
reclamam 
reformas, mas 
ninguém quer 
se reformar”.
Marquês de Maricá (1773/1848)
Político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,7% Pontos: 
62.131,80 Máxima de +1,21% 
: 62.446 pontos Mínima de 
+0,02% : 61.710 pontos Volume: 
6,05 bilhões Variação em 2017: 
3,16% Variação no mês: 3,16% 
Dow Jones: -0,03% (18h28) Pon-
tos: 19.881,78 Nasdaq: +0,34% 
(18h28) Pontos: 5.550,55 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1962 Venda: R$ 3,1974 
Variação: -0,03% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1912 Venda: R$ 
3,1918 Variação: -0,56% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1670 
Venda: R$ 3,3400 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,09% 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$ 1.185,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,600 
Variação: +0,17%.

Cotação: R$ 3,2135 Variação: 
-0,17% - Euro (18h28) Compra: 
US$ 1,0559 Venda: US$ 1,056 
Variação: -0,23% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3740 Venda: R$ 
3,3760 Variação: -0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3000 Ven-
da: R$ 3,5330 Variação: -0,2%.

vespa Futuro: +0,69% Pontos: 
62.930 Máxima (pontos): 63.210 
Mínima (pontos): 62.645. Global 
40 Cotação: 909,604 centavos 
de dólar Variação: +0,1%.

O Brasil poderá regis-
trar em 2017 a maior 
safra de sua história: 

213,7 milhões de toneladas 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas. As previsões, 
se confi rmadas, indicam que 
este ano a safra poderá ser 
16,1% superior ao total do 
ano passado: 184 milhões de 
toneladas – uma queda de 
12,2% em relação ao recorde 
de 2015 (209,7 milhões).

Os dados fazem parte do 
terceiro prognóstico para a 
safra deste ano e constam do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA) de 
dezembro, divulgado ontem 

     IBGE prevê maior safra da 
história com quase 214 
milhões de toneladas

(10), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE, para quem a queda de 
12,2% na safra de 2016 foi a 
primeira retração da produ-
ção agrícola desde os 8,3% da 
retração da produção de 2009 
e a maior desde os -13,3 da 
safra de 1996 na relação com 
a de 1995. 

O IBGE também destaca que 
o aumento da produção deverá 
se dar em todas as regiões do 
país, com destaque para a pre-
visão de crescimento de 73% 
para a safra do Nordeste; 20,5% 
para o Centro-Oeste; 13,4% 
do Norte; 11,1% do Sudeste; e 
5,8% da região Sul do país.

Os últimos prognósticos do 

IBGE em relação à safra 2016, 
e que apontam para uma pro-
dução de 184 milhões de tone-
ladas de cereais, leguminosas e 
oleaginosas – resultado 12,2% 
menor que o de 2015 – indicam 
que a área a ser colhida na safra 
do ano passado é de 57,1 mi-
lhões de hectares, representan-
do queda de 0,9% em relação 
a 2014. O arroz, o milho e a 
soja, principais produtos deste 
grupo, representaram 92,2% da 
estimativa da produção e res-
ponderam por 87,8% da área a 
ser colhida. Em relação a 2015, 
houve recuos na produção da 
soja (-1,8%), do arroz (-14%) 
e do milho (-25,7%).

O IBGE também destaca que o aumento da produção deverá se dar

em todas as regiões do país.

Para 2016, a distribuição 
regional esperada da produção 
de grão é de 75,1 milhões de to-
neladas no Centro-Oeste; de 73 
milhões, no Sul (as duas regiões 
respondem juntas por 80% de 
toda a safra brasileira de grãos); 
19,6 milhões de toneladas, no Su-

deste; 9,5 milhões, no Nordeste; 
e 6,7 milhões, no Norte.

Em relação à safra de 2015, 
houve redução de 2,1% no Su-
deste, de 12,5% no Norte, de 
42% no Nordeste, de 16,3% no 
Centro-Oeste e de 3,6% no Sul. Na 
avaliação para 2016, Mato Grosso 

foi o maior produtor nacional 
de grãos, com uma participa-
ção de 23,9% no total do país, 
seguido pelo Paraná (19,0%) 
e Rio Grande do Sul (17,3%). 
Somados, esses três estados 
representaram 60,2 % do total 
nacional previsto (ABr).

Rio - As altas de preços no 
atacado dos alimentos in natu-
ra, da gasolina, do diesel e do 
minério de ferro, principalmen-
te, puxaram a aceleração da 
primeira prévia do Índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-M) 
de janeiro. Segundo o superin-
tendente adjunto para Infl ação 
do Ibre/FGV, Salomão Quadros, 
os avanços são normais nesta 
época do ano, e não vão contra 
o cenário de queda da infl ação 
ao consumidor neste ano.

Mais cedo, a FGV informou 
que o indicador subiu 0,86% 
na primeira prévia de janeiro, 
ante avanço de 0,20% na pri-
meira prévia do mesmo índice 
de dezembro. O IPA-M, que 
representa os preços no ata-
cado, avançou 1,13%, após alta 
de 0,30% na primeira prévia de 
dezembro. “Janeiro é um mês 
de infl ação elevada, com altas 
sazonais, mas por conta de 
fatores próprios deste período. 
Não representa uma mudança 
na tendência. A infl ação será 

O tomate em janeiro, avançou 6,97%.

Copom na mira
O Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central se 
reuniu pela primeira vez no ano 
ontem (terça,10) e hoje (11), 
para defi nir a taxa Selic. Segundo 
o Boletim Focus, a expectativa 
das instituições fi nanceiras é de 
redução de 0,5 ponto percentual. 
Caso se confi rme, a taxa básica de 
juros reduzirá de 13,75% ao ano 
para 13,25%.

Celso Junior/Estadão

São Paulo - O número de 
consumidores inadimplentes 
caiu 0,41% em dezembro na 
comparação com novembro, 
informaram ontem (10), o 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Contudo, em relação a 
dezembro de 2015 o indicador 
continuou avançando 1,44%, 
mas é a menor variação para 
um ano desde o início da série 
histórica. 

Desta maneira, o País atin-
giu 58,3 milhões de pessoas 
inadimplentes em dezembro 
de 2016, ou 39% da população 
adulta brasileira, após 700 mil 
pessoas terem ingressado na 
lista durante o ano. Em 2015, 
o aumento de consumidores 
inadimplentes foi de 2,5 mi-
lhões. “A explicação para a 
desaceleração do crescimento 
da inadimplência desde o pri-
meiro trimestre do ano reside 
no fato de que o próprio cenário 
de recessão da economia, que 
reduziu a capacidade de paga-
mento das famílias, também 
restringiu a tomada de crédito 
por parte dos consumidores”, 
afi rma o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro. 

“Isso quer dizer que o 

39% da população adulta está 

inadimplente.

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), é favorável à criação do Mi-
nistério da Segurança Pública, 
mas avalia que essa articulação 
deve ser desvinculada das ne-
gociações políticas. Na cadeira 
de presidente interino da Re-
pública desde segunda-feira à 
tarde, Maia defendeu a ideia do 
ministério para que o assunto 
seja tratado de forma “menos 
emergencial e mais rotineira”. 

Candidato à reeleição na 
Câmara, o deputado nega que 
o apoio à formação de um Mi-
nistério da Segurança Pública 
esteja ligado à campanha, uma 
vez que Rogério Rosso (PSD-
DF), seu adversário na disputa 
pelo comando da Casa, também 
pregou a criação da pasta. 
“É um tiro no pé tratar esse 
tema como discussão política, 
partidária e eleitoral”, disse 
Maia à reportagem. “O DEM, 
por exemplo, defende esse 
ministério desde 2007”.

Antes de viajar para Portugal, 

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, disse ontem 
(10) que não é preciso que o 
governo seja notifi cado para re-
correr da liminar do juiz Paulo 
de Oliveira Filho, concedida 
na semana passada, que sus-
pendeu o aumento de tarifas 
de integração entre ônibus e 
trilhos. Entretanto ele diz que 
para baixar o preço da tarifa 
conforme determina a liminar, 
é preciso que o governo receba 
a notifi cação. “Você só pode 
suspender [o reajuste] se tiver 
a notifi cação. Eu passei dia 
inteiro aqui e não recebi a noti-
fi cação. Nós estamos confi antes 
de que essa medida judicial é 
totalmente descabida e vai ser 
revertida no poder judiciário”, 
afi rmou o governador.

De acordo com TJ-SP, o 
governo recorreu da liminar, 
e o reajuste continua em vigor 
desde o domingo (8) na região 
metropolitana de São Paulo. 
A integração foi reajustada de 
R$ 5,92 para R$ 6,80. Também 
passou a ser cobrada uma taxa 
de integração nos terminais 
metropolitanos, que varia de 
R$ 1 a R$ 1,65. Segundo Alck-
min, não foi feito o reajuste da 
principal tarifa, a do bilhete de 
R$ 3,80, sobre o qual incide a 
maior infl ação. 
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André Dusek/Estadão Conteúdo

Réveillon com 
maconha e cocaína 

Imagens divulgadas nas redes 
sociais mostram uma festa de 
réveillon com drogas, bebidas e 
‘selfi es’ dentro de um presídio 
feminino no Recife. No vídeo, 
detentas da Colônia Penal 
Feminina do Recife aparecem 
fumando maconha, cheirando 
cocaína, bebendo e dançando. 
Apesar de proibidos, celulares 
também aparecem nas fi lma-
gens. Pelas imagens, é possível 
perceber que não há interferên-
cia de agentes penitenciários. 
O episódio teria ocorrido no dia 
31 do mês passado. 

Ao tomar conhecimento do 
vídeo, o governo do Estado abriu 
um procedimento administrati-
vo para apurar o ocorrido. Em 
nota, a Secretaria Executiva de 
Ressocialização informou que já 
identifi cou as participantes da 
festa e as encaminhou para o 
isolamento. Segundo dados do 
Sindicato dos Agentes Peniten-
ciários de Pernambuco, aproxi-
madamente 691 reeducandas 
estão na unidade carcerária, 
quando a capacidade seria de 
200 (AE).

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, anunciou ontem (10), 
na sede do governo estadual, 
a liberação de R$ 234 milhões 
anuais para serviços de saúde 
que estavam funcionando 
sem contrapartida do governo 
federal. Os recursos vão para 
193 municípios e contem-
plarão centros de Atenção 
Psicossocial, centros especia-
lizados em Reabilitação, Aten-
ção Domiciliar, unidades de 
Pronto-Atendimento, além de 
subsidiar serviços hospitalares 
e ambulatoriais especializados 
e de média complexidade. 

Foram liberados também 
R$ 591 milhões para atender 
às emendas parlamentares. 
Esse valor será repassado de 
forma integral. O estado de São 
Paulo recebeu ainda 81 novas 
ambulâncias do Samu. Serão 
beneficiados 57 municípios 
paulistas, sendo que a capital 
receberá o maior número de 
unidades (14).

Do total dos veículos doados, 
51 estão entre os 204 novos car-
ros adquiridos para o país todo, 
a um custo de R$ 30,7 milhões. 
Atualmente, o estado de São 
Paulo conta com 594 ambu-
lâncias, sendo 495 unidades de 
suporte básico e 99 de suporte 

Ministro da Saúde,

Ricardo Barros.
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Alta no atacado não muda trajetória 
de queda na previsão de infl ação

maior do que a de dezembro 
porque há uma série de coisas 
que são típicas de janeiro”, 
disse Quadros.

A alta nos preços dos alimen-
tos in natura, como hortaliças, 
frutas e verduras, tem a ver com 
fatores climáticos, como mais 
chuva e calor. Com isso, o grupo 
dos “alimentos in natura” no 
atacado passou de -4,97% na 
primeira prévia de dezembro 
para 1,96% em janeiro. Quadros 
destacou o tomate, cujo preço 
encolheu 7,97% na primeira 

prévia de dezembro e, em ja-
neiro, avançou 6,97%.

Quadros vê um movimento 
maior de recuperação nas co-
tações das commodities indus-
triais, que inclui a celulose, além 
do petróleo e do minério de ferro, 
e tem a ver com sinais de manu-
tenção da demanda elevada da 
China e, até mesmo, de alguma 
recuperação do crescimento 
econômico na Europa. “Isso não 
vai obrigar ninguém a refazer 
projeção para a infl ação”, disse o 
pesquisador da FGV (AE).

Tarifa de transporte: 
Alckmin recorre de liminar

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.
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Ele explicou que não reajus-
tar esse valor é benéfi co para 
um maior número de pessoas: 
mais de 50% dos passageiros do 
metrô, 62% da CPTM e 66% do 
ônibus. “Fizemos [o reajuste] 
só na integração, onde ainda 
há um estímulo [subsídio] de 
11%, sendo o valor da tarifa 
R$ 6,80. Mantivemos todas as 
gratuidades para mais de um 
milhão de pessoas. Isso foi mui-
to bem pensado e estruturado 
para benefi ciar o maior número 
de pessoas que precisam e para 
manter a saúde fi nanceira das 
empresas” (ABr).

Saúde liberou R$ 234 
milhões para São Paulo

avançado, além de 58 motolân-
cias e 51 centrais de regulação. 
Segundo o ministro Ricardo 
Barros, os recursos liberados 
são resultado da otimização 
dos gastos da pasta. De acordo 
com ele, nos 200 dias em que 
está no ministério, a economia 
chega a R$ 1,9 bilhão. 

Barros aproveitou para lem-
brar que o todos devem parti-
cipar da luta contra o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
chikungunya, zika, dengue e 
febre amarela. “Não há força pú-
blica que seja capaz de combater 
o mosquito e cada um tem que 
fazer sua parte toda sexta-feira 
nas escolas, empresas e motivar 
as pessoas a eliminarem os focos 
do Aedes em sua casa” (ABr).

Caiu a inadimplência 
do consumidor

consumidor encontra mais 
difi culdade para se endividar 
e, sem se endividar, não pode 
fi car inadimplente”, explica. 
Na divisão regional, o Sudeste 
concentra o maior número 
absoluto de CPFs inadimplen-
tes: 24,23 milhões (37,3% da 
população adulta da região). O 
Nordeste aparece em segundo 
lugar no ranking de devedores, 
com 15,74 milhões de pessoas 
(39,7% da população adulta). 
Em seguida, vem o Sul (7,96 
milhões ou 35,8% dos adultos), 
o Norte (5,34 milhões ou 46% 
da população adulta residen-
te) e o Centro Oeste (4,99 
milhões de inadimplentes, o 
que representa 43,8% da sua 
população) (AE).

Maia apoia criação de 
Ministério da Segurança

na tarde desta segunda-feira, 
9, o presidente Michel Temer 
afi rmou que via com simpatia 
a ideia de debater a segu-
rança pública com a Frente 
Parlamentar. “Pode ser um 
ministério ou uma secretaria 
com mais poder. O que não se 
pode é responsabilizar o pre-
sidente pela crise no sistema 
penitenciário”, argumentou. 
“Agora, há um estrangulamento 
fi nanceiro dos Estados que 
tem de ser pensado de forma 
coletiva” (AE).
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