
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
09 de fevereiro de 2017

Ano XV – Nº 3.322

“Pecar pelo 
silêncio, quando se 
deveria protestar, 
transforma homens 
em covardes”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +0,99% Pontos: 
64.835,40 Máxima de +0,99% : 
64.835 pontos Mínima de -0,71% 
: 63.740 pontos Volume: 7,54 
bilhões Variação em 2017: 7,65% 
Variação no mês: 0,26% Dow 
Jones: -0,18% (18h31) Pontos: 
20.054,59 Nasdaq: +0,13% 
(18h31) Pontos: 5.681,66 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1178 Venda: R$ 3,1183 
Variação: -0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1248 Venda: R$ 
3,1255 Variação: -0,16% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0570 
Venda: R$ 3,2570 Variação: 
+0,12% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,52% ao 
ano. - Capital de giro, 12,66% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.239,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,270 
Variação: -0,02%.

Cotação: R$ 3,1320 Variação: 
-0,16% - Euro (18h31) Compra: 
US$ 1,0687 Venda: US$ 1,0687 
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3300 Venda: R$ 
3,3320 Variação: -0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2530 Ven-
da: R$ 3,4870 Variação: -0,09%.

vespa Futuro: +1,39% Pontos: 
65.080 Máxima (pontos): 65.155 
Mínima (pontos): 63.855. Global 
40 Cotação: 916,276 centavos 
de dólar Variação: +0,08%.

De acordo com uma 
reportagem publicada 
ontem (8), no site 

do jornal britânico de eco-
nomia Financial Times, “os 
brasileiros estão chegando à 
conclusão de que a recupe-
ração da profunda recessão 
do país nos últimos dois anos 
será muito mais lenta do que 
o esperado”, trouxe a publi-
cação. O FT cita dados da 
Euromonitor, que mostram 
que a despesa média por 
domicílio caiu 9% entre 2014 
e 2016, ao mesmo tempo em 
que a criação de emprego se 
tornou negativa e terminou 
o boom do consumo alimen-
tado pelo crédito. 

     

Recuperação da 
economia brasileira será 
longa e lenta, aponta ‘FT’

“O rastreamento de volta 
será longo e lento”, observou a 
gerente de renda e despesa da 
Euromonitor, An Hodgson, ao 
FT, prevendo que as despesas 
das famílias ultrapassem seu 
nível de 2014 somente em 
2025, em termos ajustados 
pela infl ação O gasto médio 
por domicílio foi de cerca de 
R$ 68 mil em 2014 e caiu para 
R$ 61,8 mil no ano passado. 
Este ano, cairá para cerca de 
R$ 61,4 mil antes de começar 
a subir novamente. 

Uma razão apontada para a 
recuperação lenta é que ela 
não será alimentada por dívida. 
“Houve muita conversa sobre 
a expansão da classe média, 

sobre pessoas que deixam a 
pobreza por meio de gastos com 
crédito”, lembrou An. Os dados 
mostram agora “uma mudança 
de confi ança no modelo de 
crescimento liderado pelo con-
sumo”. A especialista salientou 
que, desde a crise fi nanceira 
internacional de 2008/2009, 
a economia brasileira tem 
sido muito mais dependente 
do consumo doméstico do 
que muitas outras economias 
emergentes. 

A despesa do consumidor 
como fatia do PIB atingiu o 
pico de 61,8% no ano passado. 
A Euromonitor espera que caia 
mais de um ponto porcentual 
este ano e continue a cair no 

O FT mostra que a despesa média por domicílio caiu 9% entre 2014 e 2016.

futuro previsível. A causa dessa 
angústia é clara, de acordo com 
a reportagem: “Depois de anos 
de criação de empregos, o Bra-
sil vem perdendo vagas no setor 

formal a um ritmo alarmante”. 
Para o Financial Times, não foi 
o consumo doméstico que levou 
o Brasil à recessão e tampouco 
o fará sair de lá. O site cita 

dados negativos da produção 
industrial, mas traz análises 
de que os investimentos não 
podem ser adiados “para 
sempre” (AE).

O ministro do STF, Luiz Fux, 
disse ontem (8) que a situação 
econômica do estado do Rio de 
Janeiro é, de fato, “de calami-
dade”. Fux é relator da ação 
em que o governo fl uminense 
pede que a Corte conceda 
uma liminar para antecipar os 
efeitos de um acordo de recu-
peração fi scal com a União. Os 
procuradores estaduais pedem 
que seja afastada a aplicação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) em função da decreta-
ção de calamidade nas contas 
públicas do estado. 

Sem a liminar, será preciso 
aguardar a aprovação das 
medidas de auxílio e das con-
trapartidas pelo Legislativo es-
tadual para que a ajuda federal 
tenha efeito. O ministro marcou 
para o dia 13 uma audiência 
de conciliação para debater a 
situação, que classifi cou como 
“difi cílima” e sobre a qual admi-
tiu ter “muitas dúvidas”. “Isso 
aqui é um caso que transcende 
a justiça, para atingir, digamos 
assim, uma justiça econômica, 
temos que encontrar um justo 
econômico que não prejudique 
a União e ao mesmo tempo não 
faça com que o estado feche as 
suas portas”, disse.

Há poucos dias, o procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, disse que a situação 
fi scal do Rio é resultado de 

Ministro do STF, Luiz Fux.

A infl ação ofi cial do país fechou janeiro 
de 2017 com a menor alta para os meses 
de janeiro de toda a série histórica inicia-
da em 1979 – ou seja, em quase quatro 
décadas. A constatação é do IBGE, que 
divulgou ontem (8), no Rio de Janeiro, o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA): 0,38%. No entanto, em 
janeiro a taxa subiu 0,8 ponto percentual 
(pp) em relação a dezembro de 2016, ao 
passar de 0,3% para 0,38%. É, porém, 
0,89 pp inferior ao apurado em janeiro 
do ano passado: 1,27%.

Com o resultado, a inflação acumulada 
pelo IPCA nos últimos 12 meses é de 
5,35%, ficando 0,94 pp abaixo dos 6,29% 
apurados nos 12 meses encerrados em 
dezembro de 2016. Os dados do IBGE 
indicam, ainda, que a alta de janeiro 
foi puxada pelas tarifas de ônibus, que 
subiram 2,84%, liderando o ranking dos 
principais impactos individuais, com 

É a menor alta para os meses de janeiro de 

toda a série histórica iniciada em 1979.

Máquina pública
Os gastos com a manutenção da 

máquina pública caíram 2,6% em 
2016 na comparação com 2015, des-
contada a infl ação. Em valores reais, 
o recuo chega a R$ 953,8 milhões, 
segundo dados divulgados ontem 
(8) pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. A maior 
queda foi registrada nos gastos com 
passagens, cuja despesa caiu 20,5% 
em relação a 2015.

O empresário Eike Batista, o 
ex-governador do Rio de Janei-
ro, Sergio Cabral, e outras 10 
pessoas - incluindo o irmão e 
a ex-esposa de Cabral - foram 
indiciados ontem (8) pela Po-
lícia Federal. Todos são alvos 
da Operação Efi ciência, um dos 
desdobramentos da Operação 
Lava Jato. Eike é acusado de 
corrupção ativa, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa 
enquanto Cabral responderá a 
mais um processo por corrup-
ção passiva, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa.

Segundo dados revelados 
pela PF, o ex-bilionário é sus-
peito de ter pago cerca de R$ 
16,5 milhões em propinas para 
se benefi ciar em obras no esta-
do do Rio. Ontem, Eike foi le-
vado novamente para depor na 
sede da PF, mas seu advogado 
afi rmou que ele só responderá 
perguntas ao juiz. 

Os demais acusados são 
Wilson Carlos Cordeiro da Silva 

O presidente do TSE, minis-
tro Gilmar Mendes, classifi cou 
ontem (8) como “preocupante” 
a urgência aprovada pelos de-
putados na tramitação de um 
projeto que revoga o direito 
da Justiça Eleitoral de expedir 
instruções que disciplinem a 
execução da Lei dos Partidos 
Políticos. Para ele, a proposta 
consagrará a impunidade.

“Vejo com muita preocupação 
essa iniciativa, que praticamen-
te impede que o tribunal regula-
mente as eleições via resolução, 
revoga o dispositivo que permite 
ao tribunal fazer as resoluções 
que muito têm contribuído para 
disciplinar, para efetivar, para 
realizar as próprias eleições”, 
afi rmou Mendes, ao destacar 
ainda o trecho do texto que 
prevê o fi m de sanções para os 
partidos que não apresentarem 
suas prestações de contas anu-
ais em dia. “Isso torna inútil esse 
esforço que estamos fazendo de 
cobrar a prestação de contas, na 
medida em que nos impede de 
aplicar qualquer sanção”, disse 
Mendes.

Para ele, caso o projeto 
seja aprovado, “vamos estar 
consagrando a impunidade 
daqueles partidos que mal 
aplicam os recursos públicos, 

Presidente do TSE, Gilmar 

Mendes, concede entrevista 

sobre projeto que restringe a 

atuação da corte.
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O governo do Espírito Santo 
publicou na edição de ontem 
(8), do Diário Ofi cial do Es-
tado decreto que transfere 
o controle operacional dos 
órgãos de segurança pública 
estadual para o general de 
brigada Adilson Carlos Katibe, 
responsável pela força-tarefa 
que atua no Estado desde a 
última segunda-feira, 6. 

Segundo o Ministério da 
Defesa, essa transferência faz 
parte da burocracia necessária 
para o envio de tropas federais 
- desde segunda-feira agentes 
das Forças Armadas e da Força 
Nacional de Segurança estão 
nas cidades capixabas para 
substituir os policiais militares, 
que no último fi nal de semana 

iniciaram um motim.
Conforme a assessoria de 

imprensa da pasta da Defesa, 
procedimento semelhante foi 
adotado em todas as outras 
ocasiões em que houve envio de 
tropas federais - por exemplo, 
durante a Olimpíada e Paralim-
píada no Rio de Janeiro, no ano 
passado, e no Amazonas e em 
Roraima, neste ano.

Pelo menos até o dia 16, o co-
mandante das forças públicas 
de segurança no Estado do Es-
pírito Santo passa a ser Katibe, 
responsável pelas operações 
das Forças Armadas para a 
Garantia da Lei e da Ordem 
nos municípios capixabas. Essa 
situação pode ser estendida 
para além do dia 16 (AE).

Integrantes do exército patrulham as ruas de Vitória.

Wilton Junior

Infl ação é a menor para os meses de 
janeiro em quase quatro décadas

razão das altas taxas de desemprego e 
da difi culdade de crédito é fundamental 
para que as taxas de infl ação se mante-
nham em níveis relativamente baixos, se 
comparados ao ano de 2015.

Para Eulina, “o recuo da demanda 
tem sido fundamental para que a gente 
esteja tendo hoje taxas de infl ação bem 
mais baixas do que há alguns anos. A 
conjuntura não mudou: há um esboço 
de recuperação em alguns setores da 
indústria, mas não há resposta em termos 
de venda e o contexto ainda é de pouca 
grana”, afi rmou. A técnica do IBGE avalia 
que, em fevereiro, o IPCA ainda sofrerá o 
impacto pontual dos reajustes das men-
salidades escolares “que também pesam 
muito e causam impacto no orçamento 
das famílias. Haverá ainda resquícios dos 
reajustes das tarifas de ônibus que ainda 
vão aparecer em menor escala no índice 
do próximo mês”, fi naliza (ABr).

0,07 pp para a taxa global do mês. Item 
importante nas despesas do consumi-
dor, os ônibus urbanos têm expressiva 
participação de 2,61% na formação do 
IPCA.

Na avaliação da coordenadora de Ín-
dices de Preços do IBGE, Eulina Nunes 
dos Santos, o recuo da demanda em 

Projeto sobre TSE 
“consagra impunidade”

porque não haverá sanção, e 
vamos estar eternizando agre-
miações fakes – agremiações 
de fachada, esses diretórios 
que são improvisados”, disse 
o presidente do TSE.

Após a repercussão negati-
va, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, retirou de pauta 
o projeto. Ele, no entanto, de-
fendeu que deve ser mantida a 
votação da parte do texto que 
permite às siglas manterem co-
missões provisórias por tempo 
indeterminado. “Eu acho que 
gente pode votar com calma a 
parte que trata das comissões 
provisórias”, disse (ABr/AE).

Fux: situação fi scal
do Rio de Janeiro
é de “calamidade”

má administração fi scal e não 
de “calamidade natural ou de 
fatores externos” que tenham 
acometido o estado. O mesmo 
argumento foi utilizado pelo 
Banco do Brasil e pela Caixa, que 
se posicionaram contra o acordo 
dentro da mesma ação. 

No mês passado, o gover-
nador do Rio, Luiz Fernando 
Pezão, assinou um termo de 
compromisso com o governo 
federal para receber socorro 
fi nanceiro da União. Para sanar 
um défi cit que pode chegar a 
R$ 26,132 bilhões em 2017, o 
estado vai receber o aval do 
governo federal para tomar dois 
empréstimos de cerca de R$ 6,5 
bilhões, tendo como garantias 
a privatização da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae) e 
uma antecipação de receitas de 
royalties do petróleo (ABr).

Forças Armadas assumem 
controle da segurança

no Espírito Santo

PF indicia Eike, Cabral 
e mais 10 pessoas

Carvalho, Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda e Luiz Carlos 
Bezerra - que respondem por 
corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e organização crimino-
sa; Sérgio de Castro Oliveira, Ál-
varo José Galliez Novis, Thiago 
de Aragão Gonçalves Pereira e 
Silva, Francisco de Assis Neto 
e Mauricio de Oliveira Cabral 
Santos - que respondem por 
lavagem de dinheiro e organiza-
ção criminosa; Flávio Godinho, 
que responde por organização 
criminosa, e Suzana Neves Ca-
bral, que responde por lavagem 
de dinheiro (ANSA).

Felipe Dana/AP


