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“Não há alegria 
neste mundo
tão privilegiada,
que não pague 
pensão à tristeza”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português

Rede Giraffas diz que só comprará 
ovo de galinha criada fora de gaiola
São Paulo - A rede de restaurantes Giraffas antecipou 

ontem (26), que a partir de 2025 só vai adquirir ovos 
de galinhas criadas fora de gaiolas. A medida segue 
tendência mundial de atender consumidores que pedem 
produtos que respeitem o bem-estar animal. Gigantes 
do setor de alimentos têm tentado se adaptar às novas 
exigências. Com mais de 410 lojas no País, a Giraffas 

utiliza cerca de sete milhões de ovos por ano no preparo 
de refeições e sanduíches. Para se adequar à nova po-
lítica no prazo de oito anos, a empresa estabeleceu 
uma parceria com a Humane Society International 
(HSI), organização não-governamental que luta pelo 
bem-estar animal, na implementação de um sistema 
"cage-free", que não adota gaiolas para a produção 
de ovos. Inicialmente, a rede verifi cará entre os 
atuais fornecedores as empresas homologadas pela 
HSI. "Em regiões onde não houver fornecedores que 

adotem essa política de bem-estar animal, desenvol-
veremos um projeto em parceria com a HSI para que 
estes parceiros tenham suporte técnico na adaptação 
de seu sistema de produção", disse, em nota, Luiz 
Lencioni, diretor de fornecedores do Giraffas. 

Em setembro do ano passado, a rede de restau-
rantes Burger King também anunciou para 2025 o 
banimento da compra de ovos de galinha e de suínos 
cujas matrizes são confi nadas em baias minúsculas 
nas maternidades (AE).

Logo após a retoma-
da das atividades no 
Congresso, a cúpula 

do governo reunirá as lide-
ranças da base aliada para 
apresentar um pacote de 
projetos considerados prio-
ritários pelo Executivo. As 
sessões de votação na Câma-
ra e no Senado devem voltar 
a ocorrer a partir do próximo 
dia 2 de fevereiro, depois da 
eleição para a presidência 
das respectivas Casas.

O conjunto de proposta a 
ser discutido com as lide-
ranças deverá passar por 
um pente-fi no do presidente 
Michel Temer hoje (27), 
em reunião com o líder do 
governo no Congresso, se-
nador Romero Jucá (PMDB-

     

Governo prepara pacote 
de prioridades para 
encaminhar ao Congresso

RR). “Estamos fechando uma 
pauta que o governo vai pedir 
prioridade, na Câmara e no 
Senado. Caberá ao presidente 
Michel Temer anunciá-la. Será 
uma pauta econômica, social e 
política”, ressaltou Jucá.

Na lista de prioridades de 
projetos que tramitam na 
Câmara está o que trata da 
reforma da Previdência. O 
texto elaborado pelo Execu-
tivo teve a sua admissibilidade 
aprovada antes do recesso, 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. A proposta segui-
rá para discussão de uma 
Comissão Especial antes de 
ser discutida no plenário da 
Casa. “Temos que acelerar o 
cronograma porque é muito 
importante que votemos 

essa matéria rapidamente. 
No primeiro semestre temos 
que ter votado na Câmara. É 
uma matéria que já está sendo 
discutida, que é de conheci-
mento da sociedade. Temos 
que garantir a aposentadoria 
presente e futura”, ressaltou 
Jucá.

O líder disse que a equipe 
econômica, a princípio, não 
pretende negociar mudanças 
no texto. “O governo apresen-
tou uma proposta que está 
fechada, mas é claro que o 
Congresso tem autonomia 
para propor qualquer tipo 
de discussão”, considerou o 
senador.

Além da reforma da Pre-
vidência, a expectativa da 
cúpula do governo é avançar 

O conjunto de proposta a ser discutido com as lideranças deverá passar por

um pente-fi no do presidente Michel Temer ainda hoje (27).

nas discussões de projetos 
que têm causado certa polê-
mica. Entre eles o que trata 
da repatriação de recursos do 
exterior; a minirreforma tra-
balhista; a aquisição de terras 
estrangeiras; e a convalidação 

da isenção fi scal. 
Encaminhado no fi nal do 

ano passado pelo presiden-
te Michel Temer, o projeto 
que trata da minirreforma 
trabalhista também é alvo 
de grande controvérsia. Em 

notas técnicas apresentadas 
anteontem, integrantes do 
Ministério Público do Tra-
balho alegam que é inconsti-
tucional parte das mudanças 
sugeridas pelo governo nas 
atuais regras (AE).

O déficit previdenciário 
atingiu seu pior patamar desde 
1995, quando começou a série 
histórica, e fechou 2016 em R$ 
149,73 bilhões – um aumento 
de 74,5% em relação ao valor 
registrado no ano anterior, de 
R$ 85,81 bilhões. Os cálculos 
divulgados ontem (26) pelo 
governo mostram que o atual 
rombo representa 2,4% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB). Em 
2015, o índice era de 1,5%.

De acordo com o Minis-
tério da Fazenda, em 2016, 
as despesas previdenciárias 
somaram R$ 507,9 bilhões, o 
equivalente a 8,2% do PIB. As 
receitas totalizaram R$ 358,1 
ou 5,8% do PIB. O rombo real 
da Previdência, descontada a 
infl ação, foi R$ 151,9 bilhões. 
A Previdência urbana apresen-
tou défi cit de R$ 46,3 bilhões 
no ano passado, o que repre-
senta 0,7% do PIB. O número 
já desconta a compensação 
da desoneração da folha. A 
Previdência rural teve um 
saldo negativo de R$ R$ 103,4 
bilhões, ou 1,7% do PIB.

O secretário de Previdência 
Social, Marcelo Caetano, defen-
deu que questões estruturais e 
conjunturais explicam o forte 
aumento do rombo do INSS 
em 2016. “Há o aspecto da 
demografi a, já que a sociedade 

O nome do empresário Eike 
Batista foi incluído na difusão 
vermelha da Interpol (Polícia 
Internacional) - índex dos mais 
procurados em todo o mundo. A 
Polícia Federal não encontrou 
Eike na manhã de ontem (26), 
em sua residência, no Rio. O 
empresário é formalmente 
declarado foragido.

A Interpol funciona, na práti-
ca, como uma rede que mantém 
conexão com as polícias de 
quase 200 países. Os nomes 
dos procurados abastecem o 
cadastro da Interpol.

A ordem de prisão contra Eike 
foi decretada pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal do 
Rio, no âmbito da Operação 
Eficiência - desdobramento 
da Calicute e da Lava Jato que 
mira o ex-governador Sérgio 
Cabral. Com base nas delações 
premiadas de dois operadores 
do mercado fi nanceiro, Rena-
to e Marcelo Chebar, a PF e 
a Procuradoria da República 
descobriram remessas de US$ 
100 milhões para o exterior em 
favor do peemedebista. Eike foi 
o ‘autor intelectual’ da trans-
ferência de US$ 16,5 milhões, 

Empresário Eike Batista.

São Paulo - O preço médio 
dos smartphones comerciali-
zados no País teve um cres-
cimento superior a 30% nos 
últimos dois anos, de acordo 
com estimativa da consultoria 
IDC. Entre o fi m dos anos de 
2014 e 2016, o tíquete médio 
dos aparelhos passou de R$ 700 
para um patamar entre R$ 900 
a R$ 1.000. Segundo o gerente 
de pesquisa, Reinaldo Sakis, o 
aumento foi impulsionado prin-
cipalmente pela valorização do 
dólar frente ao real. 

Isso encareceu os principais 
componentes dos celulares 
(processador, memória, tela, 
entre outros), que são importa-
dos. “Os aparelhos usam peças 
de fora do País e são montados 
aqui”, explicou Sakis ao obser-
var que os aparelhos também 
passaram por uma grande 
evolução tecnológica, além de 
crescimento físico. “As telas dos 
aparelhos comercializados dois 
anos atrás tinham 4,5 polegadas. 
Hoje, o modelo mais vendido 
tem tela de 5,5 polegadas Então, 

O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, anunciou 
ontem (26) que cancelou sua 
viagem a Washington para se 
encontrar com o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, que assinou ordem 
executiva determinando a 
construção de um muro na 
fronteira entre os EUA e o 
México. “Esta manhã informa-
mos à Casa Branca que eu não 
vou assistir à reunião marcada 
para a próxima terça-feira (31) 
com o presidente dos Estados 
Unidos”, escreveu Peña Nieto 
no Twitter.

O presidente mexicano, no 
entanto, manifestou interesse 
na cooperação com os Estados 
Unidos. “O México reitera sua 
vontade de trabalhar com os 
Estados Unidos para alcançar 
acordos em favor de ambas 
nações”. A decisão ocorre pou-
co mais de um dia depois que 
Peña Nieto criticou, em uma 
entrevista, a ordem executiva 
de Donald Trump autorizan-
do a construção do muro. O 
mexicano lamentou a decisão 
e insistiu mais uma vez que o 
México não pagará por isso. “Eu 
disse uma e outra vez, o Méxi-
co não vai pagar por nenhum 
muro”, disse.

Antes do anúncio de Peña 
Nieto, o presidente dos Esta-

Presidente do México,

Enrique Peña Nieto.

Taxas indevidas
A Fundação Procon-SP orien-

ta os consumidores sobre uma 
eventual cobrança indevida de 
taxas referentes a um seguro 
(odontológico ou de vida) na fatura 
de energia da empresa AES - Ele-
tropaulo. “Caso exista a cobrança 
indevida de algum seguro deve 
reclamar imediatamente junto a 
concessionária de energia”, afi rma 
o chefe de gabinete do Procon-SP, 
Carlos Alberto Estracine.

Trabalhadores da 
Volks em Taubaté 
aderem a PDV

Depois de fazerem um acordo 
com a Volkswagen, 615 traba-
lhadores de Taubaté aderiram 
ao Plano de Demissão Volun-
tária (PDV) da montadora. 
Segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos, o PDV foi aprovado 
pelo sindicato após a empresa 
alegar necessidade de redução 
no quadro de funcionários.

Pelo acordo, os trabalhadores 
que aderiram receberam entre 
25 e 35 salários como incen-
tivo, dependendo do tempo 
de empresa. Os metalúrgicos 
portadores de deficiência 
ocupacional receberam mais 
um salário por ano trabalha-
do. O PDV representa uma 
diminuição de 15% na força de 
trabalho da fábrica de Taubaté, 
que tinha 4 mil funcionários. A 
Volkswagen foi procurada pela 
reportagem e não falou sobre 
o assunto (ABr).
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Brasília - O Banco do Brasil 
tem como meta contratar R$ 
1 bilhão de crédito para fi -
nanciamento de veículos pelo 
aplicativo do banco no celular 
ou tablet neste ano. 

Segundo o diretor de Em-
préstimos do BB, Edson Pasco-
al Cardozo, oferecer o emprés-
timo para aquisição de veículos 
pelo mobile é um diferencial. 

Os veículos leves com até dois 
anos de fabricação contam com 
taxas mais baixas, as mesmas 
praticadas para fi nanciamento 
de veículos zero km. Ou seja, as 
novas taxas são para aquisição 
de veículos fabricados em 2015 
e 2016. A taxa do empréstimo 
feito pelo canal mobile caiu 
de 1,34% ao mês para 1,28%, 
na esteira da redução da taxa 
básica de juros, a Selic. Em 
2016, a venda de seminovos 
aumentou 24%, segundo dados 

Os veículos leves com até dois anos de fabricação contam com 

taxas mais baixas.
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Beto Barata/PR

BB espera contratar R$ 1 bilhão em 
fi nanciamento de veículos pelo celular

da Fenauto. Muitos consumido-
res têm optado por esse tipo 
de veículo em função do valor 
mais atrativo, principalmente 
se considerados os opcionais.

Para fi nanciar um veículo por 
canais móveis, o cliente nem 
precisa ir a uma agência para 
apresentar documentos. Basta 
tirar uma foto do documento 
do veículo e a análise é realizada 

em até um dia útil, no máximo. 
“Muitos clientes visitam as con-
cessionárias e revendas aos fi nais 
de semana, quando os bancos es-
tão fechados. Assim, o acesso ao 
fi nanciamento pelo celular é um 
grande diferencial, ampliando as 
possibilidades de negócios e a 
própria facilidade para o cliente 
simular e contratar o crédito”, 
explica Cardozo (AE).

Eike entra na difusão 
vermelha da Interpol

transação que envolveu conta 
do empresário no Panamá e 
remessa fi nal para o Uruguai.

A prisão de Eike foi decretada 
no dia 13. A PF acredita que o 
empresário pode ter saído do 
País usando passaporte ale-
mão. O delegado Tacio Muzzi, 
da PF, disse que não trabalha 
com a hipótese de que houve 
vazamento da Operação Efi ci-
ência, abrindo caminho para 
a fuga de Eike. A defesa do 
empresário informou que ele 
fi cou ‘surpreso’ com a ordem 
de prisão. O advogado disse 
que Eike vai se apresentar, 
mas não disse quando isso vai 
ocorrer (AE).

Défi cit da Previdência 
é o maior desde 1995

envelhece e isso gera cada vez 
mais benefícios, mas também 
há questões conjunturais. Em 
um ano particular, você pode 
ter uma geração de empregos 
menor. Como a arrecadação 
previdenciária está muito rela-
cionada à folha de pagamentos, 
isso afeta.”

Para este ano, a expectativa 
da pasta é um novo aumento no 
défi cit previdenciário. A previ-
são, segundo o secretário, é um 
resultado negativo em torno 
R$ 180 bilhões. Para Caetano, 
ainda que a Reforma da Previ-
dência proposta pelo governo 
seja aprovada até dezembro, o 
impacto nos cálculos de 2017 
é baixo, já que a discussão no 
Congresso deve se desenrolar 
ao longo do ano (ABr).

Peña Nieto cancela 
visita a Donald Trump

dos Unidos, Donald Trump, 
também ameaçou cancelar a 
reunião, em duas mensagens 
no Twitter. Na primeira, ele 
escreveu: “Se o México não está 
disposto a pagar pelo muro tão 
necessário, então seria melhor 
cancelar a próxima reunião”. 
Na segunda mensagem, Trump 
criticou o Tratado de Livre 
Comércio do Atlântico Norte 
(Nafta, na sigla em ingês), 
do qual o México e o Canadá 
fazem parte, como um “acordo 
comercial unilateral”, ou seja, 
para ele, os Estados Unidos 
não têm benefícios com esse 
acordo (ABr).

Preço médio de celulares 
subiu mais de 30%

os produtos atuais são maiores 
e melhores”, disse.

Sakis afi rmou ainda que os 
fabricantes têm segurado os 
preços e comprimido parte das 
margens para evitar que seus 
produtos percam competitivi-
dade em meio à crise econômica 
nacional. A consultoria IDC 
projeta crescimento de 3,5% 
nas vendas de smartphones em 
2017. Segundo a consultoria, os 
usuários trocam o celular a cada 
dois anos, em média. Hoje, 37% 
da base de aparelhos ativos foi 
adquirida em 2015, o que sugere 
um relevante potencial de troca 
e novas aquisições (AE).


