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“A vida só pode 
ser compreendida 
olhando-se para 
trás; mas só pode 
ser vivida olhando-
se para a frente”.
Soren Kierkegaard (1813-1855)
Filósofo dinamarquês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
62.446,26 Máxima de +0,87% : 
62.674 pontos Mínima de -0,75% 
: 61.665 pontos Volume: 6,78 
bilhões Variação em 2017: 3,68% 
Variação no mês: 3,68% Dow 
Jones: +0,34% (18h31) Pontos: 
19.923,02 Nasdaq: +0,03% 
(18h31) Pontos: 5.553,28 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1938 Venda: R$ 3,1946 
Variação: -0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2148 Venda: R$ 
3,2154 Variação: +0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1630 
Venda: R$ 3,3370 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,07% 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$ 1.196,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,94% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,300 
Variação: -0,25%.

Cotação: R$ 3,2200 Variação: 
+0,2% - Euro (18h31) Compra: 
US$ 1,0576 Venda: US$ 1,0576 
Variação: +0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3830 Venda: R$ 
3,3850 Variação: +0,27% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2930 Ven-
da: R$ 3,5270 Variação: -0,17%.

vespa Futuro: +0,09% Pontos: 
63.135 Máxima (pontos): 63.475 
Mínima (pontos): 62.330. Global 
40 Cotação: 924,292 centavos 
de dólar Variação: +1,61%.

A produção média de 
petróleo da Petrobras 
no Brasil, em 2016, 

teve um acréscimo de 0,75% 
na comparação com o ano 
anterior e chegou a 2.144.256 
barris por dia. O resultado 
fi cou em linha com a meta defi -
nida e representa um recorde 
histórico anual. “Nesta gestão, 
meta é uma coisa séria”, disse 
o presidente da Petrobras, 
Pedro Parente a jornalistas, 
durante encontro que teve a 
presença de toda a diretoria 
da estatal, na sede da compa-
nhia, no centro do Rio.

Na camada do pré-sal, a 
média anual no ano passado 
também registrou recorde, 
com a marca de 1,02 milhão 

     

Produção de petróleo 
no país sobe 0,75% em 
2016 e bate recorde

de barris de óleo/dia, o que 
signifi cou aumento de 33% em 
relação ao ano anterior. No caso 
do gás natural, a companhia 
também apresentou recorde de 
77 milhões de metros cúbicos 
(m³) diários. Se esse desem-
penho for incluído no balanço 
do ano, a produção total no 
país chega a 2,63 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia, 1% acima do registrado em 
2015, o que representa ainda 
mais um recorde no ano para 
a empresa.

Parente destacou ainda o 
desempenho da companhia 
em dezembro, quando também 
foram batidos alguns recordes. 
Entre eles, a produção média 
de petróleo no Brasil, que pela 

primeira vez superou a marca 
de 2,3 milhões bpd, sendo 3% 
a mais que o maior índice regis-
trado em setembro do mesmo 
ano. Já a produção no dia 28 de 
dezembro chegou a 2,4 milhões 
de barris de óleo. 

No mesmo mês, a produção 
de gás teve alta de 2% na com-
paração com novembro, atin-
gindo volume de 81,8 milhões 
m³/dia, que, se considerado, 
eleva a produção de petróleo e 
gás natural no Brasil para 2,82 
milhões de barris de óleo equi-
valente por dia, representando 
6% a mais do que o registrado 
em igual mês do ano anterior.

“A gente tem a convicção, 
como já falamos reiteradas 
vezes, que a reputação se 

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, divulga os dados sobre

produção de petróleo no Brasil em 2016.

constrói na credibilidade, se 
constrói com promessas que 
são feitas e são cumpridas”, 
destacou o presidente da 
estatal. A diretora executiva 
de Exploração e Produção da 

Petrobras, Solange Guedes, 
disse que a produção é uma 
referência importante para o 
fl uxo de caixa da companhia e 
destacou que a empresa tem 
trabalhado com a boa prática 

da previsibilidade. O recorde 
do dia 28 de dezembro, de 
acordo com Solange Guedes, 
é um marco que vai fi car por 
um bom tempo na história da 
Petrobras (ABr).

As vendas do Jeep
Pelo quinto ano consecutivo, a 

marca Jeep, do grupo Fiat Chrysler 
Automobiles, bateu seu recorde 
histórico de vendas. Em 2016, a 
montadora comercializou 1,41 
milhão de automóveis no mundo 
todo, obtendo um crescimento de 
12% em relação a 2015. O modelo 
mais vendido foi o Cherokee, com 
384 mil unidades, seguido pelo 
Grand Cherokee (290 mil) e pelo 
Renegade (278 mil).

Congonhas e 
Santos Dumont à 
gestão privada

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(11) que o governo estuda 
incluir os aeroportos de Con-
gonhas e Santos Dumont no 
programa de concessões à ini-
ciativa privada. “As discussões 
dentro do governo são para 
a ampliação do programa de 
concessão. 

Congonhas e Santos Dumont 
estão na lista de discussão, 
juntamente a outros aero-
portos”, adiantou o ministro 
após reunião do Núcleo de 
Infraestrutura, no Palácio do 
Planalto.

Além de aeroportos, mais 
trechos de rodovias e projetos 
de saneamento também de-
verão ser leiloados, segundo 
Oliveira. Em março, o governo 
vai licitar a administração de 
quatro aeroportos: Fortaleza, 
Porto Alegre, Salvador e Floria-
nópolis. A previsão é arrecadar 
no mínimo R$ 3 bilhões em 
outorgas com a concessão dos 
quatro terminais (ABr).

São Paulo - O procurador-
geral da República, Rodrigo Ja-
not, vai participar, na próxima 
semana, do Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na Suíça. 
A convite da organização do 
fórum, Janot vai falar na mesa 
sobre Parceria Público-Privada 
contra o Crime Cibernético. O 
combate à corrupção também 
será um tema abordado pelo 
procurador-geral.

O debate vai ter a partici-
pação de autoridades e em-
presários dos Estados Unidos, 
Malásia e Rússia. Na ocasião, 
serão discutidos a implemen-
tação de novas ferramentas e 
o compartilhamento de infor-
mações, informou a Assessoria 
de Comunicação Estratégica da 
Procuradoria-Geral. O procu-
rador vai fazer contribuições 

São Paulo - Em meio ao 
encontro estadual do MST em 
Salvador, onde o ex-presidente 
Lula foi aclamado como can-
didato à presidência da Re-
pública, o petista afi rmou que 
espera desculpas daqueles 
que o acusam por crimes de 
corrupção. “A única coisa que 
eu peço a Deus é que essas 
pessoas, quando chegarem 
a conclusão de que não têm 
nada contra mim, eu só quero 
que eles peçam desculpas”, 
afi rmou, a uma plateia de agri-
cultores e militantes do PT que 
usavam bonés com a inscrição 
“Estamos com Lula”. 

O ex-presidente afi rmou que 
o ódio construído contra seu 
governo está prejudicando o 
Brasil. “Não é possível que o 
ódio que eles têm de mim faça 
com que eles prejudiquem o 
País”, afi rmou. Lula disse que, se 
necessário, será candidato. “Nós 
vamos voltar a governar este 
País”, destacou. O discurso do 
petista foi marcado por lembran-
ças de seu governo e ataques 
ao presidente Michel Temer, a 
quem o PT cobra a saída do cargo 
e a antecipação das eleições de 
2018 pelo voto direto. 

O presidente Michel Temer 
apresentou ontem (11), na 
abertura da reunião do Núcleo 
de Infraestrutura, no Palácio 
do Planalto, dados sobre os 
gastos com o setor de segu-
rança pública. Segundo ele, os 
gastos da União com segurança 
“são importantes para revelar 
a distância entre o que se 
aplicava no passado e o que se 
aplica hoje”. De acordo com o 
presidente, o setor é questão 
de segurança nacional.

“Em 2014, a dotação inicial era 
de R$ 492 milhões, as despesas 
empenhadas foram de aproxi-
madamente R$ 320 milhões, as 
liquidadas e pagas foram de R$ 
51,2 milhões. Em 2015, o projeto 
inicial era de R$ 504 milhões, 
passou-se a ter uma dotação 
inicial de R$ 541 milhões, de-
pois foram empenhados R$ 264 
milhões, e as despesas pagas 
depois do empenho foram R$ 
45 milhões”, disse Temer.

Ele acrescentou que em 
2016 o projeto inicial da Lei 

Temer coordena reunião do 

Núcleo de Infraestrutura,

no Palácio do Planalto.

Ex-presidente Lula na da 

abertura do 29º Encontro 

Estadual do MST, em Salvador.
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Rio - A infl ação começa o ano 
de 2017 pressionada por reajus-
tes de preços administrados. O 
IPCA absorverá aumentos nos 
gastos, sobretudo, com transpor-
tes, lembrou Eulina Nunes dos 
Santos, coordenadora de Índices 
de Preços do IBGE. É esperado 
impacto de reajustes de ônibus 
urbano em Belo Horizonte (de 
9,40% em 3 de janeiro); Brasília 
(16,66% em 2 de janeiro); Sal-
vador (9,09%, em 2 de janeiro); 
e Campo Grande (8,61%, em 22 
de dezembro).

O táxi fi cou 7,87% mais caro 
no Recife, a partir do primei-
ro dia do ano. Já o metrô de 
Brasília teve um aumento de 
25% em 2 de janeiro. O Rio de 
Janeiro absorverá ainda parte 
da elevação de 40,16% no pedá-
gio de importante via da região 
em 5 de dezembro. A tarifa de 
ônibus intermunicipal em Sal-
vador subiu 8,42%. Quanto aos 
reajustes anunciados no bilhete 
único intermunicipal no Rio 
de Janeiro e São Paulo, Eulina 
prevê pouco impacto sobre a 
infl ação, uma vez que o item não 

Alta no preço dos combustíveis 

ajudou a alimentar o dragão 

infl acionário em 2016.
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Nova York - O novo presiden-
te dos Estados Unidos, Donald 
Trump, prometeu estimular a 
economia norte-americana e 
declarou a jornalistas que será 
“o maior criador de empregos 
que Deus já criou”. Em seu 
governo, o objetivo é trazer 
postos de trabalho que alguns 
setores levaram para fora do 
país de volta para a economia 
dos EUA. 

“Teremos bons empregos e 
boas notícias”, disse Trump 
em seus comentários iniciais, 
ressaltando que a montadora 
General Motors siga sua rival 
Ford e mantenha postos de tra-
balho nos EUA. O republicano 
ressaltou ainda a necessidade 
da indústria farmacêutica vol-
tar a criar empregos nos EUA 
e não em outros países. 

Ele prometeu melhorar os 
processos para licitações do 
setor, que tem desenvolvido 
bons remédios, mas no exterior. 
Ao responder uma pergunta 
sobre se russos invadiram 
computadores dos EUA para 
vazar informações durante a 
campanha eleitoral, Trump 
disse que acredita que a Rússia 
tenha feito, mas também outros 
atuaram como “hackers”, disse 
ele, citando a China.

Trump ressaltou que não tem 
negócios com a Rússia e ques-
tionou se sua rival na campa-
nha, Hillary Clinton, seria mais 
dura que ele com o presidente 
da Rússia, Vladimir Putin. “Se 
Putin gosta de Donald Trump, 
eu considero isso como um 
ativo, não um passivo”, afi rmou 
o presidente (AE).

Presidente eleito americano, Donald Trump.

Evan Vucci/AP/Estadão Conteúdo

Temer diz que segurança é 
preocupação nacional

menos em dois presídios do 
país. Tudo que é feito, é pro-
gramado, planejado e execu-
tado. Por isso, o objetivo dessa 
reunião é evidenciar que agora, 
começando 2017, estamos pla-
nejando e vamos executar tudo 
responsavelmente”.

O presidente afi rmou ainda 
que os dados apresentados “reve-
lam, consolidam e comprovam” 
a preocupação da União com o 
fenômeno da segurança publica, 
porque ele envolve hoje a própria 
segurança nacional. “A União 
passou a se interessar muito mais 
sobre essa matéria porque essas 
organizações criminosas - PCC, 
Família do Norte - constituem-se 
quase uma regra de direito fora 
do Estado. Veja que eles têm até 
preceitos próprios, veja que, até 
quando fazem aquela pavorosa 
matança, o fazem baseado em 
códigos próprios. Então, essa 
é uma questão que ultrapassa 
os limites da segurança para 
preocupar a nação como um 
todo” (ABr).

Orçamentária Anual (LOA) 
era de R$ 596 milhões. “Nós 
atualizamos esse valor para 
R$ 2,612 bilhões, empenhamos 
R$ 1,483 bilhão e depois foram 
pagos R$ 1,172 bilhão. Isso foi 
no ano passado, muito antes 
dessa tragédia que se deu pelo 

Trump: “Serei o maior 
gerador de empregos 

que Deus criou”

Lula diz que acusadores 
devem pedir desculpas

“O que está acontecendo no 
Brasil é algo anormal. Esse país 
não pode sair da alegria, do oti-
mismo e da esperança que estava 
para a desgraça que estamos 
vivendo hoje”. O petista acusou 
o presidente Temer de entregar 
a Petrobras a multinacionais e 
destruir todas as políticas de 
valorização nacional da empresa. 
Lula defendeu que o governo 
federal precisa voltar a fazer 
investimentos diretos e a bancar 
fi nanciamentos a pequenos em-
presários e consumidores através 
dos bancos públicos (AE).

Infl ação começa 2017 
pressionada por preços 

administrados

tem grande representatividade 
no cálculo do indicador.

“Quanto aos combustíveis, 
não sabemos se vai ter algum 
refl exo ainda o reajuste em 
6,1% no diesel nas refi narias 
em janeiro”, acrescentou. Se-
gundo a pesquisadora, o IBGE 
acompanha ainda o aumento 
do ICMS sobre serviços de 
telefonia (AE).

Janot falará de corrupção em Davos
ao debate durante a Iniciativa 
Conjunta de Combate à Cor-
rupção, com empresários do 
setor de infraestrutura e de-
senvolvimento urbano, além 
de representantes do setor 
público de países europeus e 
asiáticos. 

O Fórum Econômico Mundial 
em Davos reúne anualmente, 
há mais de quatro décadas, os 
mais importantes líderes do 
mundo para tratar de temas 
globais. Neste ano, o tema 
será liderança responsável e 
responsiva. De acordo com 
organizadores do evento, a 
edição de 2017 será a maior 
de todos os tempos, com mais 
de 3 mil participantes de 100 
países, 300 agentes públicos e 
mais de 50 chefes de Estado e 
governo (AE).


