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“Bajulaçoes são otimas. 
Transformam nosso 
ego e ajudam na
Auto-Estima. Mas 
Criticas são as que 
nos fazem mais fortes, 
conscientes e nos 
tornam mais humanos”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,57% Pontos: 
64.670,78 Máxima de +0,93% 
: 64.901 pontos Mínima de 
-0,03% : 64.284 pontos Volume: 
6,42 bilhões Variação em 2017: 
7,38% Variação no mês: 7,38% 
Dow Jones: -0,65% (18h30) 
Pontos: 19.842,31 Nasdaq: 
-0,2% (18h30) Pontos: 5.602,29 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1496 Venda: R$ 3,1501 
Variação: +0,77% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1264 Venda: R$ 
3,1270 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1170 
Venda: R$ 3,2930 Variação: 
+0,8% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,77% ao 
ano. - Capital de giro, 14,53% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.208,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,29% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,690 
Variação: +2,74%.

Cotação: R$ 3,1270 Variação: 
+0,02% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0789 Venda: US$ 1,0789 
Variação: +0,84% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4000 Venda: R$ 
3,4020 Variação: +1,8% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2930 Venda: 
R$ 3,5330 Variação: +1,52%.

Ibovespa Futuro: +0,6% Pontos: 
64.985 Máxima (pontos): 65.260 
Mínima (pontos): 64.535. Global 
40 Cotação: 937,930 centavos 
de dólar Variação: +1,12%.

O presidente Michel 
Temer disse ontem 
(31), em São Paulo, 

ao participar da abertura da 
Conferência de Investimentos 
da América Latina 2017, que 
a economia brasileira tem 
apresentado bons resultados 
por causa de medidas que 
vêm sendo tomadas e “não 
por obra do acaso, mas porque 
quem planta responsabilidade 
colhe indicadores saudáveis”. 
O governo atual herdou uma 
“crise de proporções inéditas 
e 2016 foi o ano em que o Brasil 
e não pôde fugir do encontro 
com a verdade fi scal”. 

“O que fi zemos foi recolocar 
o Brasil no rumo certo, com-
patível com a nação moderna 

     

Michel Temer diz a 
investidores que país 
está no rumo certo

que somos. O abatimento em 
que havíamos caído era de 
ordem psicológica, que não é 
nosso estado natural, porque 
o brasileiro é sempre entusias-
mado com tudo que faz”, disse 
a investidores. Entre os bons 
resultados, o presidente citou 
a queda de infl ação, a estima-
tiva de que a safra de grãos 
2016/2017 terá recorde de 215 
milhões de toneladas, aumento 
signifi cativo da produção de 
petróleo e a geração recorde de 
103 milhões de megawats/hora 
da Hidrelétrica de Itaipu. 

Temer disse que a infl ação 
estava acima dos 10%, a retra-
ção da economia estava perto 
de 8% e desemprego de quase 
12 milhões de pessoas. Ele 

afi rmou ainda que a atitude 
de enfrentamento permitiu ao 
governo traçar diagnósticos 
realistas dos problemas do 
Brasil e que fi cou claro que a 
crise tem origem fi scal, com 
um descontrole dos gastos 
públicos que, segundo ele, foi 
ignorado. A infl ação ofi cial do 
país fechou 2016 em 6,29%. 
O número ficou abaixo do 
teto da meta fi xada pelo BC, 
de 6,5%.

Temer defendeu a reforma 
da Previdência e a criação 
do teto dos gastos públicos, 
que entra em vigor neste ano, 
como medidas essenciais para 
reverter o défi cit. “Defi nimos 
o teto para os gastos públicos 
e garantiremos a gradual cor-

Presidente Michel Temer fala aos investidores, na Cerimônia de Abertura

do 2017 Latin America Investment Conference.

reção do défi cit do Estado sem 
prejudicar as áreas da saúde e 
da educação”. 

Destacou ainda que não ado-
tará medidas populistas e, sim, 
medidas populares, que podem 

aparentar difi culdade em um 
primeiro momento, mas que se 
revelam benéfi cas para o povo. 
Completou sua exposição afi r-
mando que “temos uma agenda 
de produtividade para o Brasil 

construída em torno de uma 
relação transparente entre 
Estado e empresas privadas, 
dando segurança jurídica para 
os investidores interessados 
no país” (ABr).

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, disse ontem 
(31) que o país está no caminho 
para a queda da infl ação e que, 
no longo prazo, a meta pode 
chegar a 3%, parecida com a de 
outros países emergentes. “Ao 
longo dos anos, tomando deci-
sões a cada junho, [poderemos] 
levar a infl ação para uma meta 
de 3%. Por enquanto estamos 
buscando nossa meta atual, que 
é 4,5%”, disse a investidores em 
evento organizado na capital 
paulista.

Perguntado sobre o crédito 
de curto prazo, Goldfajn disse 
que no Brasil é preciso traba-
lhar com medidas que garan-
tam mudanças sustentáveis. 
Segundo ele, as iniciativas que 
estão sendo anunciadas pelo 
governo têm foco no médio 
prazo e terão impacto dura-
douro. De acordo com ele, o 
Brasil está menos vulnerável 
a choques externos do que no 
passado. Em 2016, o défi cit de 
transações correntes fechou 
em 1,35% do PIB. “Nossas 
reservas ultrapassam 20% do 
PIB. Hoje a vulnerabilidade 
externa do Brasil é muito me-
nor”, analisou.

Goldfajn disse ainda que a 
economia brasileira está em pe-
ríodo de recuperação dos fun-
damentos econômicos depois 

A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade, disse ontem (31) 
que atualmente é praticamente 
impossível erradicar o Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
da dengue, zika, chikungunya 
e também da febre amarela. 
“O combate ao Aedes talvez 
seja o maior desafi o da saúde 
pública, afinal, existe uma 
série de fatores que deveriam 
ser realizados para que esse 
combate fosse de fato efi ciente 
e acabasse com o vetor dessas 
doenças. Hoje é praticamente 
impossível acabar com ele”, 
disse Nísia durante seminário 
sobre a febre amarela e o mo-
nitoramento de primatas em 
território fl uminense, realizada 
na própria fundação.

“Por isso estamos aqui fa-
lando de controle de ende-
mias, políticas sistemáticas de 
monitoramento, etc. O verão 
é a ocasião perfeita para a 
reprodução desse inseto, mas 
o combate tem que ser o ano 
inteiro, monitorando a saúde 
como uma só, tanto de seres 
humanos como de animais, já 
que os macacos fazem parte do 
ciclo silvestre da febre amare-
la”, completou.

Com relação à febre amare-
la, Nísia buscou tranquilizar 
a população. “É importante 
salientar que o cenário não é 

Presidente da Fiocruz,

Nísia Trindade.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, afi rmou 
ontem (31) que o foco do 
governo federal é a adoção de 
medidas para fortalecer a mi-
croeconomia e gerar empregos. 
Na abertura das reuniões dos 
grupos de trabalho do Conselho 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (CDES), Padilha 
destacou as ações recentes 
que foram direcionadas à ma-
croeconomia, como o ajuste 
fi scal, mas reconheceu que é 
necessário investir em medidas 
para geração de empregos a 
curto prazo.

“Nós precisamos urgente-
mente gerar empregos. E nesta 
reunião, a minha palavra mais 
forte para os conselheiros foi 
que suas sugestões tivessem 
como pano de fundo a geração 
de empregos”, afi rmou Padilha 
depois de dar início aos traba-
lhos do colegiado, conhecido 
como Conselhão.

O ministro destacou os cinco 
temas escolhidos como priori-
tários para os trabalhos deste 
ano do conselho: ambiente 
de negócios das empresas, 
educação, agronegócio, pro-
dutividade e competitividade, 
desburocratização e moderni-

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

A  perspectiva na melhora 
do setor sobre as condições de 
negócios, levou o Índice de Con-
fi ança de Serviços (ICS) subir 
4,1 pontos em janeiro, uma alta 
de 5,6 pontos percentuais (pp) 
em relação a dezembro do ano 
passado, quando o indicador 
fechou negativo em 1,5%. Com o 
resultado de janeiro, a confi ança 
do setor de serviços atingiu 80,4 
pp, ultrapassando a marca dos 
80 pontos pela primeira vez 
desde fevereiro de 2015.

Os dados da Sondagem do 
Setor de Serviços foram divul-
gados ontem (31) pelo Ibre-FGV 
e indicam que das 13 atividades 
pesquisadas, 11 apresentaram 
alta da confi ança em janeiro. 

Para o consultor da FGV, 
Silvio Sales, o resultado refl ete 
a melhora na percepção do 
setor sobre as condições de 
negócios. “A reação representa 

A confi ança atingiu 80,4 

pontos, ultrapassando a 

marca dos 80 pontos desde 

fevereiro de 2015.

Sinal de TV digital
O Grupo de Implantação do 

Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e 
RTV manteve o cronograma de 
encerramento do sinal de TV ana-
lógico em São Paulo no dia 29 de 
março. De acordo com pesquisa do 
Ibope, 86% dos domicílios de São 
Paulo e dos municípios vizinhos 
estão aptos para a migração da TV 
analógica para a TV digital.
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Beto Barata/PR

Rio - O recuo de 35% nos de-
sembolsos do BNDES em 2016 
ante 2015 é o maior já visto na 
série histórica do desempenho 
da instituição, que inicia em 
1995 e traz comparações anu-
ais desde 1996. Antes disso, a 
queda mais intensa havia sido 
registrada em 2015, quando as 
liberações do banco de fomen-
to cederam 28% em termos 
nominais (sem descontar a 
infl ação).

Em volume, os R$ 88,3 bilhões 
desembolsados pelo BNDES no 
ano passado representam o 
menor montante desde 2007, 
quando a instituição liberou 
R$ 64,8 bilhões. 

Antes disso, a última vez que 
o banco de fomento registrou 
desembolsos abaixo de R$ 100 
bilhões foi em 2008 (R$90,9 
bilhões). O superintendente 
da área de Planejamento e 
Pesquisa do banco, Fabio Giam-
biagi, descarta a retomada do 
patamar de R$ 100 bilhões já em 
2017. “O retorno a um patamar 
de R$ 100 bilhões não está em 

Cai o nível de 
atividade na indústria

São Paulo - O indicador de nível 
de atividade (INA) da indústria 
paulista caiu 8,9% em 2016, re-
gistrando a terceira queda conse-
cutiva, resultado inédito na série 
histórica. Em 2015 e 2014, o recuo 
foi de 6,2% e 6%, respectivamente, 
sem ajuste sazonal. A informação 
foi divulgada ontem (31), pela 
Fiesp e Ciesp. Com o dado negativo 
de 2016, o INA acumulou queda de 
19,7% em três anos.

“Essas quedas consecutivas 
foram uma surpresa para mim. 
Vimos uma trajetória ruim para 
a indústria de transformação”, 
destaca o diretor do Depecon da 
Fiesp e Ciesp, Paulo Francini. Em 
dezembro de 2016, houve avanço 
de 4,1% no INA, maior alta na mar-
gem do indicador desde junho de 
2008 (6,6%). Em 15 dos 20 setores 
acompanhados, a variação do INA 
foi positiva. Além disso, todas as 
variáveis que compõem o índice 
tiveram elevação no mês, com 
destaque para horas trabalhadas 
na produção, que subiu 6,2% ante 
novembro (AE).

Índice de Confi ança dos Serviços 
atinge melhor nível desde 2015

a um contexto de infl ação em 
queda e de uma perspectiva 
de melhora nas condições de 
crédito”.

Entre os indicadores, o des-
taque positivo foi o relativo à 
Tendência dos Negócios para os 
seis meses seguintes, que variou 
4,5 pontos, para 90,3 pontos.

A alta de 4,1 pontos em 
janeiro relativa ao indicador 
Índice de Confi ança de Serviços 
(ICS) atingiu três dos quatro 
segmentos mais importantes 
pesquisados neste início de ano. 
Os Serviços de Informação e 
Telecomunicações se destaca-
ram entre os três segmentos 
que apresentaram alta frente 
a dezembro. A exceção fi cou 
com o segmento de Serviços 
de Transporte. A edição coletou 
informações de 1.880 empresas 
entre os dias 2 e 27 de janeiro 
(ABr).

uma redução no pessimismo das 
empresas uma vez que o índice 
ainda se encontra em patamar 
historicamente muito baixo. De 
todo modo, este resultado pode 
sinalizar o início de reação no 
ânimo empresarial em resposta 

Foco do governo
"é gerar empregos"

zação. Para Padilha, investir 
nestas áreas é fundamental 
para a retomada do crescimen-
to econômico brasileiro.

“As sugestões deste conse-
lho serão fundamentais para 
a gente conseguir vivenciar o 
conjuntural. A conjuntura já 
foi pior, mas ainda temos mui-
to o que fazer. Nós podemos 
pensar em ter um desempre-
go que seja compatível com 
a história do Brasil ou o que 
está se vendo nos países em 
desenvolvimento”, declarou o 
ministro (ABr).

BC: meta de infl ação 
pode chegar a 3%
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Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

de uma crise que levou o país 
a um tipo de choque de oferta, 
quando ao mesmo tempo houve 
recessão e aumento da infl ação. 
“Nesse caso isso levou nossa 
infl ação para quase 11% e nossa 
recessão para 8%. No Brasil 
levou a um crescimento das 
despesas públicas e de algunas 
despesas privadas e gerou endi-
vidamento excessivo”. Goldfajn 
disse aos investidores que o 
BC apresentou a Agenda BC+, 
com medidas que abrangem 
quatro pilares para aumentar a 
cidadania fi nanceira, aprimorar 
o arcabouço legal, aumentar a 
efi ciência do sistema fi nanceiro 
e reduzir o custo do crédito 
(ABr).

Fiocruz: "é impossível 
erradicar o Aedes"

de desespero. Temos vacina 
suficiente para aplicarmos 
naqueles que necessitam, e os 
que não precisam, peço que, 
por favor, não façam uso da me-
dicação, pois estarão retirando 
do público-alvo”, destacou.

O subsecretário de Vigilân-
cia em Saúde do Estado do 
Rio, Alexandre Chieppe, fez 
questão de ressaltar que, hoje, 
o Rio de Janeiro é um estado 
sem quaisquer indícios da febre 
amarela. “O povo do estado do 
Rio pode fi car tranquilo quan-
to a isso. Claro que estamos 
alertas, afi nal, um dos nossos 
estados vizinhos está passando 
por um surto da doença, mas 
no nosso não existe nenhum 
indício da febre amarela”, des-
tacou (ABr).

Desembolsos do BNDES 
tiveram maior recuo da série

perspectiva imediatamente. 
Não seria realista trabalharmos 
com isso para este ano”, disse 
Giambiagi.

Em dezembro passado os 
desembolsos do banco somaram 
R$ 11,8 bilhões, acima da média 
mensal de 2016. Para Giambiagi, 
ainda não há uma tendência fi rme 
de recuperação, principalmente 
após tantos meses de quedas 
signifi cativas das liberações de 
recursos. “A tendência é que até 
o fi m do ano isso avance, mas não 
dá para dizer que o aumento de 
dezembro per si signifi que uma 
retomada”, disse em entrevista 
coletiva.

O departamento de pesquisa 
do banco trabalha com uma 
estimativa de crescimento do 
País em 2017 entre 0,5% e 1%. 
Para Giambiagi, a redução da 
taxa básica de juros, a Selic, pode 
ajudar a reduzir o endividamento 
de empresas e famílias, impulsio-
nando a economia. A área tem 
um cenário base com a Selic 
caindo e terminando o ano em 
9,5% a 9,75% ao ano (AE).


