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“Pessoas que querem 
compartilhar com 
você suas crenças 
religiosas quase 
nunca querem que 
você divida as suas 
com elas”. 
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,28% Pontos: 
63.831,27 Máxima de +0,57% 
: 64.014 pontos Mínima de 
-0,15% : 63.556 pontos Volu-
me: 7,22 bilhões Variação em 
2017: 5,98% Variação no mês: 
5,98% Dow Jones: feriado nos 
EUA Pontos: - Nasdaq: feriado 
nos EUA Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2412 Venda: R$ 3,2421 
Variação: +0,76% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2228 Venda: R$ 
3,2234 Variação: +0,62% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2100 
Venda: R$ 3,3770 Variação: 
+0,72% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,84% ao 
ano. - Capital de giro, 14,47% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA Varia-
ção: - - Ouro BM&F (à vista) Cotação: 
124,000 Variação: +0,81%.

ro) Cotação: R$ 3,2585 Variação: 
+0,65% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,0599 Venda: US$ 1,06 Va-
riação: -0,38% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4350 Venda: R$ 
3,4370 Variação: +0,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3470 Ven-
da: R$ 3,5800 Variação: +0,2%.

Futuro: +0,08% Pontos: 64.440 
Máxima (pontos): 64.690 Míni-
ma (pontos): 64.005. Global 40 
Cotação: 916,685 centavos de 
dólar Variação: -1,14%.

O Fundo Monetár io 
Internacional (FMI) 
voltou a rebaixar a 

projeção de crescimento 
para o Brasil e agora espera 
expansão de apenas 0,2% 
este ano, de acordo com 
relatório divulgado ontem 
(16). Para 2018, o Fundo 
manteve a previsão de cres-
cimento do PIB em 1,5%. 
Em 2017, a expansão do 
Brasil será a menor entre os 
principais países do mundo, 
e ainda vai fi car bem abaixo 
da média de crescimento da 
economia mundial (3,4%), 
dos emergentes (4,5%) e da 

     FMI corta previsão para o 
PIB do Brasil, ao contrário 
da Standard & Poor’s

América Latina (1,2%). Em 
2018, o Brasil deve seguir com 
desempenho abaixo da média 
destes três grupos.

O FMI relatava que a ativi-
dade na economia brasileira 
no segundo semestre de 2016 
acabou fi cando mais fraca que 
o esperado. A previsão é que o 
PIB do país tenha retração de 
3,5% no ano passado, também 
um dos piores desempenhos 
do mundo. As previsões do 
FMI para o Brasil estão mais 
baixas que dos analistas do 
mercado fi nanceiro. O Re-
latório de Mercado Focus 
divulgado nesta segunda veio 

com previsão de expansão 
de 0,5% este ano e de 2,20% 
em 2018.

O Fundo vinha constante-
mente rebaixando as proje-
ções para o PIB do Brasil a 
cada período desde 2012. No 
ano passado, com a chegada 
do presidente Michel Temer 
no Planalto, o Fundo chegou 
a melhorar o cenário para o 
Brasil, prevendo a volta do 
crescimento. Este movimen-
to, porém, de acordo com o 
relatório, tem sido mais lento 
que o esperado e com isso as 
estimativas voltaram a ter 
cortes agora.

A Standard & Poor’s estima que o Brasil crescerá 0,93% este ano, com o ritmo

de expansão se acelerando para 2,00% em 2018 e 2,30% em 2019.

A Standard & Poor’s, no 
entanto, estima que o Brasil 
crescerá 0,93% este ano, com 
o ritmo de expansão se ace-
lerando para 2,00% em 2018 
e 2,30% em 2019. Segundo a 
agência, a economia brasileira 
deve se estabilizar este ano. 
“A nova administração do 
presidente Michel Temer foi 
capaz de aprovar uma emenda 
constitucional no fi m de 2016 
que limita o crescimento dos 
gastos do governo, um passo 
significativo em direção a 

controlar e eventualmente 
corrigir uma deterioração 
substancial nas fi nanças sobe-
ranas”, diz a S&P em relatório 
sobre as tendências para a 
América Latina este ano.

A agência lembra que o 
governo também apresentou 
uma ousada proposta de 
reforma da Previdência, que 
é essencial para combater o 
défi cit público.

A última vez que a agência 
alterou o rating do Brasil foi 
em fevereiro de 2016, quan-

do cortou a nota do País 
para BB, com perspectiva 
negativa. 

Em novembro último, a di-
retora de ratings soberanos 
Lisa Schineller comentou 
em evento no Rio que um 
retorno do País para o grau 
de investimento até 2018 era 
“improvável”. “Realistica-
mente é muito difícil pensar 
que o País poderia recuperar 
(o grau de investimento) an-
tes das próximas eleições”, 
afi rmou na ocasião (AE).

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, negou ontem 
(16) a possibilidade de um 
ataque da facção Primeiro Co-
mando da Capital (PCC). Um 
documento interno da polícia 
alerta sobre um possível ataque 
da organização criminosa. Alck-
min garantiu que o serviço de 
inteligência da polícia paulista 
faz monitoramento 24 horas 
por dia. O secretário estadual 
de Segurança Pública, Mágino 
Alves Barbosa Filho, confi r-
mou a existência de um alerta 
interno da polícia paulista 
sobre um ataque programado 
para hoje (17), mas disse que 
o monitoramento feito não 
apontam a possibilidade de o 
ataque ocorrer.

“A segurança do estado está 
sendo realizada no seu padrão 
de efi ciência e alerta sempre, 
mas sem reforço adicional”. O 
secretário disse que o informe 
está errado e que o responsá-
vel por sua emissão é “alguém 
que não sabe trabalhar com 
inteligência”.

Alckmin também rebateu 
críticas e reportagens que 
afi rmam que o crescimento do 
PCC e a atual crise prisional 
estariam relacionados ao fato 
da transferência de líderes 
da organização de São Paulo 
para presídios de outros es-
tados. “Querer dizer que as 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

Anvisa aprova remédio 
à base de maconha

A Anvisa concedeu pela pri-
meira vez o registro a um medica-
mento à base de cannabis sativa, 
a maconha, no país. Chamado 
Mevatyl, o produto é indicado 
para o tratamento de adultos que 
tenham espasmos relacionados 
à esclerose múltipla. 

O Mevatyl, conhecido fora do 
Brasil como Sativex, é aprovado 
em 28 países, entre eles, Cana-
dá, Estados Unidos, Alemanha 
e Dinamarca. O remédio tem 
a seguinte composição: tetrai-
drocanabinol (THC), 27 mg/
mL+canabidiol(CBD), 25 mg/
mL). Conforme dados de estu-
dos clínicos feitos com o Meva-
tyl, a ocorrência de dependência 
com o seu uso é improvável. 

O produto será comercializa-
do com tarja preta e rotulagem  
dirá que o uso fi cará sujeito a 
prescrição médica por meio 
de notifi cação de receita A e 
de Termo de Consentimento 
Informado ao Paciente (ABr).

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
disse em entrevista à emissora 
de TV norte-americana CNBC 
que o Brasil estará crescendo no 
fi m deste primeiro trimestre de 
2017. “O Brasil agora está em uma 
trajetória de recuperação. Nossa 
expectativa é que o Brasil esteja 
crescendo ao fi m do primeiro tri-
mestre”, comentou o ministro em 
Davos, onde participa do Fórum 
Econômico Mundial.

Meirelles citou a série de 
reformas que o governo está 
adotando e as medidas para me-
lhorar a produtividade, incluindo 
mudanças da Previdência, na le-
gislação trabalhista e no sistema 
tributário. “Em 2018, a situação 
será completamente diferente”, 
disse. O ministro também foi 
questionado sobre os escânda-
los de corrupção envolvendo o 
governo. Segundo ele, tudo está 
sendo investigado e o País sairá 
mais forte desse processo.

Meirelles ainda falou so-
bre o presidente eleito dos 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Entrega da Rais
Abre hoje (17) o prazo para 

entrega da declaração da Rais de 
2016. O preenchimento e envio 
desse documento é obrigatório 
a todas as pessoas jurídicas que 
estavam com CNPJ ativo na Re-
ceita no ano passado e a todos os 
estabelecimentos com Cadastro 
de Empresa Individual (CEI) que 
possuem funcionários. O prazo 
fi nal é 17 de março.

Inadimplência das 
empresas cresceu 
3,3% em 2016

São Paulo - No terceiro ano 
seguido de alta, a inadimplência 
das empresas brasileiras subiu 
3,3% em 2016, conforme balanço 
da Boa Vista, empresa que presta 
serviço de proteção ao crédito. 
Apesar do resultado negativo, o 
índice de calotes, que começou 
2016 marcando alta de 9,6% em 
12 meses no primeiro trimestre, 
perdeu ritmo no restante do ano, 
infl uenciado, em parte, pela que-
da nas concessões de crédito.

A expectativa da Boa Vista é 
de manutenção dos baixos níveis 
de inadimplência nos próximos 
trimestres, dada a perspectiva 
de retomada da atividade eco-
nômica e como consequência 
da diminuição dos juros, fatores 
que, em conjunto, reduzem o 
custo da dívida e fortalecem o 
caixa das empresas. 

A empresa calcula o indi-
cador com base nos registros 
de cheques devolvidos, títulos 
protestados e apontamentos 
feitos em seu sistema de pro-
teção ao crédito. Em 2014, a 
inadimplência avançou 4,4% e 
em 2015, 8,9%. Só no último 
trimestre do ano passado, a 
inadimplência das companhias 
caiu 2,4% na comparação com o 
terceiro trimestre, em conta que 
desconta efeitos sazonais. Fren-
te ao mesmo trimestre de 2015, 
a queda foi de 2,1% (AE).

São Paulo - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, que tem 
trabalhado para se reeleger 
no comando da Casa, afi rmou 
ontem (16), que a reforma da 
legislação trabalhista tem de 
tramitar em regime de urgên-
cia. “O Brasil caminha para ter 
14 milhões de desempregados 
e muitos dos problemas do de-
semprego tem a ver com uma lei 
trabalhista que protege muito, 
mas tem tirado o emprego dos 
brasileiros e tem colocado esses 
empregos em outros países”, 
afi rmou, citando como exemplo 
o Paraguai, que tem abrigado 
empresas brasileiras que fogem 
da legislação trabalhista. 

A declaração de Maia foi dada 
durante visita à Câmara Muni-
cipal, hoje presidida pelo seu 
colega de partido Milton Leite. 
“Precisamos de uma lei que pro-
teja o trabalhador, mas ao mesmo 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Pequenas empresas 
confi am na retomada 
da economia 

Levantamento do Sindicato 
da Micro e Pequena Indústria 
do Estado de São Paulo (Sim-
pi), divulgado ontem (16), 
mostra que apenas 1% dos 
empresários do setor considera 
o cenário econômico brasi-
leiro ótimo ou bom. Segundo 
a pesquisa, 20% deles veem 
a economia brasileira como 
regular. Para 78%, a situação 
é ruim ou péssima.

Apesar da avaliação negativa 
sobre o cenário atual, a maioria 
dos empresários de micro e 
pequenas indústrias diz confi ar 
que haverá uma retomada na 
economia do país em 2017: 
55% acreditam que este ano 
será melhor do que 2016; 33% 
disseram que será igual e 6% 
preveem um ano pior. Outros 
6% não souberam opinar sobre 
o tema.

“As micro e pequenas in-
dústrias estão otimistas diante 
de um quadro de receitas ne-
gativas, ou seja, de uma base 
deteriorada. Essa expectativa 
se baseia na esperança da es-
tabilidade econômica do país, 
principalmente pelo retorno 
do crédito. É uma expectativa 
de crescimento vinculada a 
decisões políticas”, disse o 
presidente do Simpi, Joseph 
Couri (ABr).

O desempenho do comércio 
exterior e a diminuição da 
demanda interna continuam 
afetando os indicadores da 
indústria nacional. Essa é a 
conclusão da análise Carta de 
Conjuntura divulgada ontem 
(16) pelo Grupo de Estudos 
de Conjuntura do Institu-
to Econômico de Pesquisa 
Aplicada (Ipea). O indicador 
“consumo aparente da indús-
tria geral”, por exemplo, caiu 
1,5% no último mês de no-
vembro em relação a outubro, 
na série com ajusto sazonal, 
elevando a queda acumulada 
nos onze primeiros meses de 
2016 para 10%.

O consumo aparente (CA) 
equivale à produção industrial 
doméstica, acrescida das impor-
tações, menos as exportações. A 
queda no acumulado de 2016 é 
muito superior à queda estimada 

No acumulado do ano, o setor 

teve o pior resultado, com 

retração de 20,6%.
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Recessão ainda afeta demanda interna 
por bens industriais, avalia Ipea

A trajetória das importações 
seguiu negativa em 2016 e a 
recuperação do setor expor-
tador observada em 2016, 
em termos das quantidades 
vendidas ao longo do ano, 
também contribui para 
a redução do consumo 

aparente.
“Se, por um lado, o fraco 

desempenho do CA de bens 
industriais evidencia os efeitos 
negativos da recessão sobre a 
demanda interna, por outro, 
o ajuste do setor externo nor-
malmente associado a cenários 
envolvendo a deterioração da 
atividade econômica e movi-
mentos defasados de desvalo-
rização cambial tem ocorrido 
como esperado”, avalia o espe-
cialista em atividade econômica 
do Ipea Leonardo Mello de 
Carvalho, um dos autores do 
documento (ABr).

para a produção industrial, de 
6,7% conforme o último boletim 
Focus. “Além da forte queda da 
produção até novembro de 2016, 
a oferta fi nal de bens industriais 
na economia brasileira (outra 
defi nição possível para os indica-
dores de CA) tem sido negativa-
mente afetada pelo desempenho 
do comércio exterior”, informa 
a publicação. 

Brasil "estará crescendo" 
no fi m do 1º trimestre

EUA, Donald Trump, e suas 
promessas de rever acordos 
internacionais de comércio. De 
acordo com ele, “no fi m do dia, 
o protecionismo não é bom para 
ninguém”. O ministro disse que 
será interessante ver como as 
coisas vão se desenrolar, já que 
existem diferenças de opinião 
entre Trump e alguns de seus 
ministros. “É muito difícil dizer 
que existe alguém que realmen-
te entende ele” (AE). Alckmin nega 

possibilidade de ataque 
do PCC em São Paulo

rebeliões que acontecem se 
devem a transferências feitas 
na década de 90, mais de 20 
anos atrás é muita fantasia. 
O que precisa para líderes de 
organizações criminosas é ter 
Penitenciária de Segurança 
Máxima e Regime Disciplinar 
Diferenciado, que é o que nós 
temos”, disse no Palácio dos 
Bandeirantes após cerimônia 
de entrega de 573 viaturas para 
a frota da PM.

Alckmin disse ainda que as 
transferências foram determi-
nadas pelo Poder Judiciário, 
e não pelo governo estadual. 
“Temos as penitenciárias mais 
seguras do país” (ABr).

Rodrigo Maia defende 
regime de urgência para 

reforma trabalhista

tempo estimule o empresário a 
gerar emprego”, acrescentou. O 
presidente da Câmara disse que 
os principais pontos da reforma 
deverão ser discutidos pelos 
deputados e criticou a Justiça 
do Trabalho, que, na sua opinião, 
tem tomado decisões que deses-
timulam o emprego.

Antes de visitar a Câmara 
Municipal, Maia se reuniu com 
o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin. Segundo o 
deputado, o encontro serviu 
para que se discutisse reformas 
para o Brasil nos próximos dois 
anos e a conjuntura política. 
Maia afi rmou também que eles 
conversaram sobre a possibili-
dade de mudanças no pacto fe-
derativo. “Essa é uma discussão 
urgente, pois sabemos que os 
Estados e municípios estão em 
situação fi scal muito complica-
da”, declarou Maia (AE).


