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“Quem quer mais 
do que lhe convém, 
perde o que quer e o 
que tem”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português 

BOLSAS
O Ibovespa: +1,9% Pontos: 
65.748,62 Máxima de +2,01% 
: 65.816 pontos Mínima de 
-0,03% : 64.500 pontos Volume: 
6,96 bilhões Variação em 2017: 
9,17% Variação no mês: 9,17% 
Dow Jones: -0,13% (18h25) Pon-
tos: 19.800,74 Nasdaq: -0,1% 
(18h25) Pontos: 5.550,03 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1654 Venda: R$ 3,1663 
Variação: -0,41% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1603 Venda: R$ 
3,1609 Variação: -0,97% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1100 
Venda: R$ 3,3000 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,81% ao 
ano. - Capital de giro, 14,68% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.215,60 onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,89% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,1740 Variação: 
-0,16% - Euro (18h25) Compra: 
US$ 1,0748 Venda: US$ 1,0748 
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3980 Venda: R$ 
3,4000 Variação: +0,06% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3230 Ven-
da: R$ 3,5370 Variação: +0,2%.

vespa Futuro: +2,04% Pontos: 
66.355 Máxima (pontos): 66.390 
Mínima (pontos): 65.000. Global 
40 Cotação: 917,495 centavos 
de dólar Variação: +0,26%.

Após quase sete anos de 
abandono, o terreno 
que abrigava a rodo-

viária da Luz, no coração da 
Cracolândia, no centro de 
São Paulo, vai finalmente 
virar um canteiro de obras. O 
governador Geraldo Alckmin 
anunciou na manhã de ontem 
( 23), o início da construção de 
1.202 unidades habitacionais 
no espaço, que fi ca em frente 
à Sala São Paulo. O megaem-
preendimento será tocado por 
uma Parceria Público-Privada 
(PPP). 

Além de moradias, a área 
abrigará a nova sede da Es-
cola de Música Tom Jobim, 

     

Após 7 anos de abandono, 
começam obras em área 
de antiga rodoviária

60 lojas e uma creche. Alckmin 
atribuiu a demora na execução 
do projeto à busca de um par-
ceiro privado e de um projeto 
que tivesse a capacidade de 
recuperar a área. De acordo 
com o tucano, ao levar mora-
dores para a região, Estado 
e Prefeitura darão agora um 
passo defi nitivo para o fi m da 
Cracolândia.

“Vamos trazer de volta as pes-
soas para morarem no centro 
expandido e com uma visão 
moderna. Não serão só apar-
tamentos aqui, mas 60 lojas, 
escola de música, creche, áreas 
de lazer, áreas verdes, quadras 
esportivas”, disse.

O Complexo Júlio Prestes será 
dividido em quatro edifícios de 
17 andares, três de 12 andares e 
um de 13 andares. Ao todo, serão 
94,6 mil m ² de área construída. 
As unidades serão destinadas 
preferencialmente a pessoas que 
trabalham no centro.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Habitação, 80% 
dos apartamentos serão sortea-
dos para inscritos neste perfi l. 
O restante será dividido entre 
pessoas que já moram na região 
central. O prazo para inscrições 
se encerra em 24 de julho - até 
agora, a lista já soma 149 mil inte-
ressados. O prazo para execução 
do complexo é de 36 meses. Mas, 

O conjunto habitacional construído em Parceria Público Privada

terá 1202 apartamentos.

Inscrições para o Sisu 
Começam hoje (24), e vão até 

sexta-feira (27), as inscrições para 
o Sistema de Seleção Unifi cada. As 
vagas já estão disponíveis e os es-
tudantes devem pesquisar as me-
lhores opções no site (http://sisu.
mec.gov.br/). Ao todo, são 238.397 
vagas em 131 instituições públicas. 
O resultado será divulgado no dia 
30. O período de matrícula será de 
3 a 7 de fevereiro.

São Paulo - A Jacobs Douwe 
Egberts (JDE), empresa líder 
mundial totalmente dedi-
cada ao mercado de cafés 
e chás, anunciou ontem 
(23), a sua intenção de 
adquirir no Brasil o port-
fólio de marcas locais da 
Companhia Cacique, entre 
elas Pelé, Graníssimo e 
Tropical. Sujeita à aprovação 
das autoridades regulatórias 
brasileiras, essa aquisição 
complementará o portfólio da 
JDE Brasil e fortalecerá a sua 
liderança em regiões estraté-
gicas no País. 

Segundo a companhia, em 
comunicado, a iniciativa re-
presenta “um importante 
passo à medida que continua 
a trabalhar para atender às 
preferências e aos gostos dos 
consumidores brasileiros e atu-
ar de acordo com a sua crença 
de que ‘todos merecem ter o 
café que amam’”.

A JDE tem sede na Holanda, 
servindo consumidores em 
mais de 100 países pela Euro-

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

Líbia apreende livros 
de Paulo Coelho

Um grupo de escritores e inte-
lectuais líbios denunciaram ontem 
(23) que as autoridades do país 
apreenderam dezenas de livros 
considerados “eróticos” ou contra 
o Islã, na cidade de Al Marj, no leste 
da Líbia. Entre as obras confi sca-
das, em árabe e importados do 
Egito, estão títulos do brasileiro 
Paulo Coelho, do fi lósofo alemão 
Friedrich Nietzsche, do romancis-
ta norte-americano Dan Brown e 
do egípcio Naguib Mahfuz, prêmio 
Nobel de Literatura.

Autoridades religiosas e de se-
gurança alegaram que os volumes 
também promovem a difusão do 
xiismo, cristianismo e bruxaria, e 
denunciaram uma “invasão cultu-
ral” no país.    

Os escritores, entre eles Azza 
Maghur, Idriss Al Tayeb e Ra-
dhuan Bushwisha, denunciaram 
a apreensão de livros e afi rmaram 
que a atitude é “uma tentativa de 
amordaçar as vozes e confi scar a 
liberdade de opinião e de pensa-
mento”. Em sua conta no Twitter, 
Paulo Coelho afi rmou ter entrado 
em contato com a embaixada do 
Brasil na Líbia. “Não há muito que 
eles possam fazer, mas não posso 
fi car sentado vendo meus livros 
serem queimados”, escreveu ele 
(ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, assinou 
ontem (23) três ordens execu-
tivas, incluindo uma que retira 
o país do Acordo de Associação 
Transpacífi co (TPP, na sigla 
em inglês). A medida era uma 
promessa de campanha do re-
publicano e indica que ele deve 
manter a postura protecionista 
adotada durante toda a disputa 
eleitoral e em seu discurso de 
posse. 

O tratado para a criação do 
TPP havia sido assinado em 
2015, após sete anos de nego-
ciações. Ele incluía 12 nações: 
Austrália, Brunei, Canadá, 
Chile, Japão, Malásia, México, 
Nova Zelândia, Peru, Singa-
pura e Vietnã, além dos EUA. 
Com a saída norte-americana, 
o acordo, que reunia cerca 
de 40% do Produto Interno 
Bruto (PIB) mundial, perderá 
bastante força.

A ordem executiva fi rmada 
por Trump foi apenas uma 
formalidade, já que o TPP 
ainda não havia sido ratifi cado 

Trump exibe ordem executiva após assiná-la.

São Paulo - As vendas de 
fogões, geladeiras, lavadoras da 
indústria para o comércio deram 
marcha à ré no ano passado e 
caíram pelo quarto ano conse-
cutivo em número de unidades. 
Nas projeções da Eletros, as 
vendas dos eletrodomésticos 
da linha branca somaram 12,9 
milhões de unidades em 2016, o 
menor nível desde 2010, quando 
as estatísticas começaram a ser 
compiladas.

O pico de vendas de geladei-
ras, fogões e lavadoras ocorreu 
em 2012, quando foram co-
mercializadas 18,9 milhões de 
unidades. Esse grande volume 
de vendas foi resultado de 
benefícios fi scais concedidos 
pelo governo aos fabricantes, 
que reduziram os preços dos 
eletrodomésticos. De lá para 
cá, as vendas só caíram ano 
a ano e, em 2016, recuaram 
cerca de 10% nas projeções 
do presidente da entidade, 
Lourival Kiçula. 

“Chegamos no fundo do 
poço e não dá para cair mais”, 
afi rma o presidente da Eletros. 
Ele explica que as empresas já 
enxugaram a produção, reduzi-
ram o número e funcionários e 
trabalham hoje com alto nível 

Presidente da Eletros, 

Lourival Kiçula.
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Brasília - Em sua primeira 
agenda pública no ano, a 
primeira-dama Marcela Te-
mer se reuniu na manhã de 
ontem (23), em Brasília, com 
gestores estaduais do Criança 
Feliz, programa do governo 
federal voltado para a primeira 
infância. Vestindo um terninho 
vermelho, a primeira-dama fez 
um discurso de apenas dois 
minutos e prometeu “entusias-
mo” e “apoio” na divulgação da 
iniciativa.

No dia 8 de fevereiro, Marcela 
deverá receber para almoço no 
Palácio da Alvorada mulheres 
de governadores e de prefeitos 
que comandam capitais. 

“Ajudarei a divulgar a impor-
tância do que vocês irão construir 
para que a sociedade conheça e 
possa contribuir com esse proje-
to. Contem com meu entusias-
mo, apoio e participação”, disse a 
primeira-dama, dirigindo-se aos 
gestores estaduais do Criança 
Feliz, que lotaram o auditório 
do Ministério do Planejamento, 
local do encontro. 

“É essencial que todos os Es-
tados, municípios e setores da 
sociedade estejam envolvidos 
nessa tarefa”, observou Marce-
la, que encerrou o discurso sob 
aplausos. Na plateia, represen-
tantes dos governos do Piauí e 

Primeira-dama

Marcela Temer.
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de acordo com o concessionário 
responsável, os primeiros pré-
dios começarão a ser entregues 
dentro de 18 meses. 

As primeiras 126 moradias 

entregues pela PPP da Habi-
tação foram erguidas na Rua 
São Caetano. O projeto para o 
centro, no entanto, prevê 3.683 
unidades - há em obras outras 

91 na Alameda Glete e as de-
mais deverão ser construídas 
na Barra Funda, onde hoje 
funciona a Usina de Asfalto 
da Prefeitura (AE).

Brasília - Faltando 9 dias para 
a eleição da Mesa Diretora da 
Câmara, adversários do presi-
dente Rodrigo Maia ainda con-
fi am que uma decisão judicial 
poderá impedi-lo de disputar 
novamente a presidência da 
Casa. “Tenho confi ança que o 
STF em tempo fará o devido 
controle constitucional que esse 
caso requer”, comentou o atual 
líder do PSD, Rogério Rosso 
(DF), que disputa o cargo.

Mesmo com a decisão do TRF 
1 suspendendo os efeitos da 
liminar da última sexta-feira 
(20), da 15ª Vara do DF, concor-
rentes de Maia não descartam 
a hipótese de buscar outras 
alternativas para barrá-lo. Uma 
das possibilidades é lançar mão 
de ações judiciais questionando 
a candidatura em outros tribu-
nais regionais. 

Maia já é alvo de outras duas 
ações no STF protocoladas por 
adversários: uma é de autoria 
do Solidariedade, partido 
do chamado “Centrão”, e a 
segunda foi apresentada pelo 
deputado André Figueiredo 
(PDT-CE), único candidato 
da oposição à presidência 
da Câmara. Rosso e o outro 

Trump assina ordem que 
tira Estados Unidos do TPP

pelo Senado e, portanto, não 
estava em vigor. O tratado fora 
fi rmado para reduzir barreiras 
alfandegárias e regulamentar 
preços e padrões ambientais 
em nações banhadas pelo 
Pacífi co, mas recebeu muitas 
críticas do novo presidente, 
por supostamente ameaçar a 
economia norte-americana.

O republicano prometera 
tirar os EUA do TPP em seu 
primeiro dia de trabalho na 
Casa Branca. Além disso, 

ele quer renegociar o Nafta, 
acordo de livre-comércio com 
México e Canadá. Outra ordem 
executiva assinada por Trump 
proíbe a concessão de fundos 
federais a ONGs internacionais 
que promovam o direito ao 
aborto, um procedimento que 
havia sido introduzido em 1984, 
no governo Ronald Reagan, 
revogado por todas as admi-
nistrações democratas que se 
seguiram e retomado por todas 
as republicanas (ANSA).

Marcela promete entusiasmo 
com Criança Feliz

do Maranhão, Estados admi-
nistrados pela oposição. Para 
a professora Rosângela Sousa, 
uma das gestoras do Criança 
Feliz no Piauí - governado pelo 
petista Wellington Dias - as 
questões políticas em torno 
do impeachment de Dilma 
Rousseff já foram superadas. 
“O palanque caiu e agora es-
tamos implantando programas 
imprescindíveis para cuidar do 
nosso povo. As políticas sociais 
precisam caminhar”, comentou 
Rosângela (AE).

Venda da linha branca caiu 
pelo quarto ano seguido

de ociosidade. “O ajuste já foi 
feito em 2016”, observa.

Kiçula diz que este ano será 
um período de recomeço para 
o mercado de eletrodomésti-
cos. No entanto, ele ainda não 
enxerga condições objetivas 
para que ocorra uma melho-
ra. “Estamos torcendo para 
que haja uma retomada”, diz 
o presidente da Eletros. No 
momento, as fi chas estão depo-
sitadas na redução dos juros e 
da infl ação para injetar ânimo 
no consumo (AE).

Justiça ‘ainda pode barrar’ 
candidatura de Maia

candidato do Centrão, Jovair 
Arantes (PTB-GO), preferiram 
não assumir a autoria das ações, 
mas estão acompanhando de 
perto os movimentos para 
impedir Maia de concorrer 
ao cargo para o qual foi eleito 
em meados de 2016 para um 
mandato-tampão.

Após almoço na residência 
ofi cial da Câmara ontem (23), a 
bancada do PSD decidiu fechar 
apoio à recondução de Maia ao 
cargo de presidente da Casa. 
A formalização se dará hoje 
(24), após conversa do novo 
líder do PSD, Marcos Montes 
(MG), com seu antecessor 
Rogério Rosso (DF), candidato 
ao posto (AE).

JDE anuncia intenção de adquirir 
portfólio de marcas da Cacique

pa, América Latina e Austrália, 
ocupando a 1ª ou 2ª posição em 
27 países. Entre as principais 
marcas comercializadas em 
território nacional incluem-se 
Pilão, Damasco, Café do Ponto, 
L’OR, Caboclo e Seleto.

A Cia. Cacique é a maior 
exportadora brasileira de café 
solúvel, com mais de 50 anos 
de experiência e conhecimen-
to no segmento de café. Seus 
produtos são hoje exportados 
para mais de 70 países nos 5 
continentes. A partir desta 
transação a Cacique poderá 
concentrar seus esforços em 
seu principal negócio, o café 
solúvel (AE).

Divulgação


