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“Não fortalecerás os 
fracos, por enfraquecer 
os fortes. Não ajudarás 
os assalariados, se 
arruinares aquele que os 
paga. Não estimularas 
a fraternidade, se 
alimentares o ódio”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: -0,31% Pontos: 
63.950,86 Máxima de +0,48% : 
64.456 pontos Mínima de -0,9% 
: 63.574 pontos Volume: 6,94 
bilhões Variação em 2017: 6,18% 
Variação no mês: 6,18% Dow 
Jones: -0,34% (18h30) Pontos: 
19.737,75 Nasdaq: -0,35% 
(18h30) Pontos: 5.536,02 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2056 Venda: R$ 3,2065 
Variação: -0,54% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: -0,88% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2107 Venda: R$ 
3,2113 Variação: -0,3% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3430 Variação: 
-0,71% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,83% 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: US$ 1.201,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,87% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,500 
Variação: -1,2%.

Cotação: R$ 3,2070 Variação: 
-1,16% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0659 Venda: US$ 1,0659 
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4080 Venda: R$ 
3,4100 Variação: -0,87% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3200 Ven-
da: R$ 3,5570 Variação: -0,64%.

vespa Futuro: +0,28% Pontos: 
64.680 Máxima (pontos): 65.050 
Mínima (pontos): 64.075. Global 
40 Cotação: 911,314 centavos 
de dólar Variação: estável.

O Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - 
15 (IPCA-15) de janei-

ro surpreendeu mais uma vez 
ao mostrar resultado aquém 
do previsto pelo mercado 
apesar de ter acelerado na 
margem de 0,19% para 0,31%, 
a menor taxa para o mês da 
série histórica do IBGE. Essa 
persistência da infl ação em 
níveis comportados reforça a 
percepção de que o processo 
desinfl acionário continua em 
curso, tornando cada vez mais 
factível que o IPCA feche na 
meta de 4,5% este ano.

O dado também corrobora 
a manutenção do ritmo de 
corte da Selic em 0,75 pon-
to porcentual, conforme os 
analistas, mas as constantes 
surpresas positivas podem 
contribuir para aumentar 

     

‘Prévia da infl ação’ reforça 
aposta de mais cortes de 
0,75 ponto na taxa de juro

o debate em torno de uma 
fl exibilização monetária ainda 
mais intensa. “Mais uma vez um 
resultado de infl ação surpre-
ende o mercado. Tratou-se da 
décima surpresa consecutiva 
em cinco meses (IPCA-15 e 
IPCA)”, diz, em relatório, o 
Banco Safra, que calcula que 
as surpresas positivas acumu-
laram 0,59 ponto porcentual de 
alívio neste período.

O resultado favorável decor-
re, segundo Flávio Serrano, 
economista-sênior do Haitong, 
de um conjunto de informações 
positivas em diversos grupos 
que compõem o indicador, que 
mostraram aceleração menor 
ou desaceleração maior que a 
prevista. “A surpresa foi espa-
lhada pelo índice Alimentação, 
Habitação, Artigos de Residên-
cia e Vestuário que tiveram 

taxas ligeiramente mais baixas 
que o projetado, assim como a 
média dos núcleos”, diz.

O economista Marco Caru-
so, do Banco Pine, destaca a 
alta menor que a esperada no 
grupo Alimentação e Bebidas e 
estima que os alimentos devem 
continuar contribuindo para 
o processo desinfl acionário. 
Camila Abdelmalack, econo-
mista da CM Capital Markets, 
menciona que a recessão pro-
longada tem esticado o efeito 
da atividade baixa na infl ação. O 
alívio consistente no IPCA fi ca 
ainda mais claro ao olhar a taxa 
acumulada em 12 meses, avalia 
o economista Daniel Gomes da 
Silva, do Modal Asset Manage-
ment. Em 12 meses, o IPCA-15 
apresentou desaceleração rele-
vante de 6,58% para 5,94%. O 
alívio em serviços subjacentes 

A surpresa foi espalhada pelo índice Alimentação, Habitação, Artigos de Residência

e Vestuário que tiveram taxas mais baixas que o projetado.

é outro sinal da desinfl ação dis-
seminada, acrescenta Caruso, 
do Banco Pine.

Esse conjunto de elemen-
tos, na visão dos economistas, 
aumenta a possibilidade de a 

infl ação ofi cial fechar o ano no 
centro da meta. “É claramente 
um bom indício”, diz Serrano, 
que atualmente projeta 4,8% 
para a inflação do ano. A 
Modal Asset já estima que o 

IPCA de 2017 deve atingir o 
limite de 4,5%. A perspectiva 
positiva para o cenário de 
infl ação ajuda o BC na tarefa 
de promover a fl exibilização 
monetária (AE).

Temer citou a queda

da infl ação, que fechou

em 6,3% no ano passado.

O presidente Michel Temer 
disse ontem (19), em evento 
em Ribeirão Preto, que o país 
está começando a sair da re-
cessão. De acordo com o pre-
sidente, superada a recessão, o 
Brasil entrará na fase do pleno 
emprego.

“Pegamos o Brasil em uma 
posição extremamente delica-
da, com uma recessão extraor-
dinária. E por isso, digo sempre, 
o primeiro passo é superar a 
recessão. Superada a recessão, 
é que nós vamos para o cres-
cimento. E do crescimento, o 
chamado pleno emprego. Estas 
são as fases, digamos assim, 
que nós temos que atraves-
sar”, disse no evento, em que 
foram anunciados crédito de 
R$ 12 bilhões em crédito para 
produtores agrícolas.

Temer citou a queda da 
infl ação, que fechou em 6,3% 
no ano passado, e a queda da 
taxa básica de juros, a Selic, 
para 13% ao ano, são sinais de 
que a política econômica está 
no caminho certo.

Presidente do Banco Central 

(BC), Ilan Goldfajn.

Davos - O presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn, pre-
viu que as projeções do mercado 
fi nanceiro para o IPCA de 2017, 
na casa de 4,8%, vão continuar 
a cair em direção às feitas pela 
instituição, de 4,4%, no cenário 
de mercado. “Acho que vamos 
ver as projeções do mercado 
convergindo para a meta”, disse 
em relação ao alvo de 4,5%. 

Ilan Goldfajn enfatizou que, 
quanto mais as expectativas es-
tiverem ancoradas na meta, mais 
a instituição tem espaço para 
focar nos efeitos secundários 
de alta da infl ação. O mercado 
fi nanceiro chegou ao consenso 
de que a taxa básica de juros, 
atualmente em 13,00% ao ano, 
terminará 2017 em um só dígito. 
Goldfajn, no entanto, não quis 
apresentar uma avaliação sobre 
se essa estimativa está otimista 
ou em linha com a realidade. 

“Não vou comentar ex-
pectativas de mercado em 
relação à Selic. Cada um tem 
seu cenário, e nós temos o 
nosso”, comentou. Em termos 
de infl ação, Goldfajn disse que 

Assange se entregará 
Negando declarações dadas 

por seu próprio advogado, o 
fundador do WikiLeaks, Julian 
Assange, disse ontem (19) 
que manterá a promessa de se 
entregar à Justiça dos Estados 
Unidos, após o presidente 
Barack Obama ter comutado 
a pena da ex-soldado Chelsea 
Manning (ANSA).

Contas inativas 
do FGTS

O presidente Michel Temer 
garantiu, ontem (19), que o sa-
que de contas inativas do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) será integral, 
em qualquer valor. A medida vai 
injetar cerca de R$ 30 bilhões na 
economia brasileira neste ano 
e irá possibilitar a retomada do 
crescimento econômico.

“Quero declarar publicamen-
te que não houve nenhuma 
modificação [a respeito da 
possibilidade do saque inte-
gral]. Quem tiver dinheiro em 
contas inativadas [do FGTS], 
vai sacá-las por inteiro, em 
qualquer valor”, disse o pre-
sidente, durante evento em 
Ribeirão Preto.

A medida deve benefi ciar 
10,2 milhões de trabalhadores, 
que poderão sacar os valores 
de contas inativas até 31 de 
dezembro de 2015. Em feve-
reiro, o governo vai divulgar o 
calendário de saques. As datas 
serão referentes ao aniversário 
de cada trabalhador (Casa 
Civil/PR).

Procurador Geral da 

República, Rodrigo Janot.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, divulgou 
nota de pesar pelo falecimento 
do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Teori Zavascki. 
Para Janot, Zavascki exerceu 
seu trabalho de forma ética, 
isenta e extremamente técnica. 
Na nota, Janot destacou que 
Teori “não hesitou em adotar 
medidas inéditas para a Suprema 
Corte” durante as investigações 
da Operação Lava Jato. 

Em sua manifestação, a Asso-
ciação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB) declarou que recebeu 
a notícia da morte do ministro 
com pesar e consternação. A 
entidade enalteceu Zavascki e 
disse que ele sempre atuou com 
discrição e que sua morte repenti-
na estarrece a todos. “Homem de 
caráter e conhecimento jurídico 
indiscutíveis, Teori pontuou sua 
vida pela retidão de suas atitu-
des. Nos últimos anos, ensinou 
aos operadores do Direito e a 
todos que acompanhavam sua 
carreira na mais alta Corte do 
país ser um exemplo de parcimô-
nia e responsabilidade na atuação 

São Paulo - O aumento dos 
limites de velocidade das Mar-
ginais do Tietê e do Pinheiros 
poderá proporcionar um ganho 
médio de 15 minutos para o 
motorista que percorrer ambas 
as pistas de ponta a ponta fora do 
horário de pico. A estimativa foi 
apresentada na manhã de ontem 
(19), pelo secretário municipal 
de Transportes e Mobilidade, 
Sérgio Avelleda, e consta de 
estudo técnico da CET.

Avelleda participou de reu-
nião do Conselho Municipal de 
Transportes, onde ouviu críticas 
e elogios de conselheiros e da 
sociedade civil sobre a decisão 
do prefeito João Doria de reto-
mar aos limites antigos das Mar-
ginais: 90 km/h nas expressas, 
70 km/h nas centrais e 60 km/h 
nas locais, com exceção da faixa 
mais à direita, que permanecerá 
a 50 km/h. As mudanças estão 
programadas para o dia 25, 
aniversário da cidade

Segundo Avelleda, o pro-
grama Marginal Segura repre-
senta um esforço inédito da 
Prefeitura no que diz respeito 
à operação e fi scalização das 
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Silvana Monteiro.

São Paulo - Com a morte do 
ministro do STF, Teori Zavas-
cki, a relatoria da Lava Jato se-
ria herdada pelo novo ministro 
a ser indicado pelo presidente 
Michel Temer. No entanto, na 
visão do professor de direito 
constitucional da Faculdade de 
Direito da FGV e coordenador 
do Supremo em Pauta, Rubens 
Glizer, a lógica aponta que os 
nomes mais indicados seriam os 
já revisores da Lava Jato, Luís 
Roberto Barroso ou Celso de 
Mello. “Eles já conhecem todo 
o processo. Acredito que Celso 
de Mello seria o nome mais 
indicado pelo seu afastamento 
do mundo político, mas estava 
em seu planejamento se apo-
sentar. Não será um caminho 
fácil”, disse.

Relator da Lava Jato na Corte, 
o ministro Teori Zavascki era 
o responsável por conduzir os 
desdobramentos da maior inves-
tigação de combate à corrupção 
no País que implicam autorida-

O ministro do STF, Teori Zavascki, estava a bordo de um avião 

de pequeno porte que caiu ontem (19), no mar em Paraty.
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Ministro Teori Zavascki 
morre em desastre aéreo

des com foro privilegiado, e seu 
gabinete tinha se debruçado nos 
últimos meses à análise da dela-
ção premiada dos 77 executivos 
e ex-executivos da Odebrecht. 
A aeronave decolou do Campo 
de Marte às 13h00 de ontem 
(19). Segundo informações 
disponíveis no site da Anac, o 

Beechcraft C90GT tem capa-
cidade para sete passageiros, 
além do piloto. É um avião 
bimotor turboélice fabricado 
pela Hawker Beechcraft. A ae-
ronave PR-SOM está registrada 
em nome da Emiliano Empre-
endimentos e Participações 
Hoteleiras Limitada (AE).

País “está começando a sair 
da recessão”, diz Temer

Sobre a crise das penitenciá-
rias no país, Temer voltou a 
ressaltar que foi preciso “certa 
ousadia” ao determinar a atuação 
das Forças Armadas nos presí-
dios. “Vocês viram os dramas 
terríveis que ocorreram em pe-
nitenciárias de vários estados, eu 
chamei as Forças Armadas para, 
aí uma certa ousadia, amparado 
no texto Constitucional, porque 
há permissão para isso, uma das 
funções das Forças Armadas é 
manter a lei e a ordem (ABr).

Janot e juízes lamentam 
morte de Teori Zavascki

judicante”, diz a entidade.
O presidente da Associação 

dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), Roberto Veloso, tam-
bém reiterou que os magistra-
dos estão consternados com a 
morte prematura de Zavascki. 
Para a Veloso, o Supremo e o 
Brasil perderam um “magistra-
do culto, sério, honesto e cum-
pridor de seus deveres”. “Diante 
das altas responsabilidades a 
ele atribuídas, em especial a 
condução dos processos da Lava 
Jato no STF, é imprescindível a 
investigação das circunstâncias 
nas quais ocorreu a queda do 
avião em que viajava.”, disse o 
presidente (ABr).

Ganho de 15 minutos com 
velocidade nas Marginais

Marginais. O secretário afi rmou 
que as pessoas que circularem 
por ali vão perceber melho-
rias diversas, como aumento 
do número de câmeras de 
monitoramento - a estimativa 
é chegar a 200, contra as 52 
atuais -, do número de agentes 
de trânsito, de ambulâncias e 
motos de resgate, assim como 
guinchos. “Os motoristas vão 
ter um ganho de tempo de mais 
de 15 minutos ao atravessar as 
Marginais. Agora, multiplique 
isso por 1,2 milhão de veículos 
que trafegam todos os dias nas 
Marginais”, afi rmou (AE).
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Projeções do mercado 
em direção às do BC

o BC está indo na direção que 
precisa em relação à infl ação. 
Disse também que vai esperar 
pacientemente as agências de 
risco atuarem na direção que os 
ativos já mostram de melhoria 
dos dados da economia brasilei-
ra. Ele salientou que a Bolsa já 
mostra melhora, assim como o 
Credit Default Swap (CDS). 

Para ele, as reformas que 
serão feitas pelo País também 
levarão a mudanças de percep-
ção de risco (AE).


