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“O sorriso que 
ofereceres, a ti 
voltará outra vez”.
Guerra Junqueiro (1850/1923)
Escritor português

BOLSAS
O Ibovespa: +1,89% Pontos: 
67.975,58 Máxima de +1,95% : 
68.016 pontos Mínima estável: 
66.712 pontos Volume: 22,86 
bilhões Variação em 2017: 
12,87% Variação no mês: 5,11% 
Dow Jones: +0,54% (18h32) Pon-
tos: 20.614,28 Nasdaq: +0,56% 
(18h32) Pontos: 5.815,05 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0595 Venda: R$ 3,0605 
Variação: -1,08% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,14 Venda: R$ 3,24 
Variação: -1,32% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0773 Venda: R$ 
3,0779 Variação: -0,73% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0100 
Venda: R$ 3,2000 Variação: 
-1,14% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,32% ao 
ano. - Capital de giro, 12,75% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.233,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,6% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,600 
Variação: -0,33%.

Cotação: R$ 3,0650 Variação: 
-0,99% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,0594 Venda: US$ 1,0596 
Variação: +0,18% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,2390 Venda: R$ 
3,2410 Variação: -0,89% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,1770 Ven-
da: R$ 3,3970 Variação: -1,16%.

vespa Futuro: +1,51% Pontos: 
67.900 Máxima (pontos): 68.000 
Mínima (pontos): 67.595. Global 
40 Cotação: 925,105 centavos 
de dólar Variação: +0,28%.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (15) 
ser provável que o país 

registre infl ação abaixo da 
meta de 4,5% este ano. A afi r-
mação foi feita no Palácio do 
Planalto, durante o anúncio de 
liberação de milho da Conab 
para o Programa Vendas em 
Balcão. “A infl ação veio de 
10,70% para 6,23% em seis 
meses. E a infl ação de janeiro 
foi a melhor registrada em 
20 anos. Agora, é provável 
que consigamos uma infl ação 
menor do que a de 4,5%. Isso 
signifi ca esperança e con-
fi ança para os investidores”, 
afi rmou o presidente.

O ministro da Fazenda, 

     

Temer:  é “provável” 
que país tenha infl ação 
abaixo de 4,5% em 2017

Henrique Meirelles, acredita 
que a aprovação das reformas 
que estão sendo tocadas pelo 
governo também ajudará na re-
cuperação da economia. “Com a 
aprovação da PEC do Teto, ago-
ra a admissibilidade da reforma 
da Previdência, a apresentação 
da reforma trabalhista e todas 
as mudanças microeconômicas 
em andamento, certamente, a 
economia brasileira volta ao 
normal”, disse ele.

“É, portanto, absolutamente 
razoável que isso, conjugado 
com a política monetária bem 
aplicada pelo Banco Central, 
faça com que a infl ação convirja 
para a meta”, acrescentou. O 
ministro reafi rmou a expecta-

tiva de que, no último trimestre 
deste ano, a economia apresen-
te crescimento de 2% na com-
paração com o mesmo período 
de 2016. Temer reiterou que o 
primeiro momento do governo 
foi o de combate à recessão, 
por meio da queda da infl a-
ção e dos juros. Ele lembrou 
ainda a injeção de recursos na 
economia, principalmente por 
meio da liberação dos valores 
retidos nas contas inativas do 
FGTS. 

“Veja o caso das contas inati-
vas do FGTS, paralisadas, com 
famílias, pessoas e empresas 
endividadas. Como disse o 
Meirelles, o Estado acaba dei-
xando de tutelar as pessoas 

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi (d), discursa na cerimônia de anúncio da liberação de 

milho dos estoques para venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste.

com aquele dinheiro. Não é uma 
importância pequena. É uma 
importância de R$ 41 bilhões”, 
disse o presidente. “Vamos di-

zer que nem tudo seja sacado e 
que sejam sacados entre R$ 30 
e R$ 35 bilhões. É uma injeção 
na economia de um lado, e de 

outro gera certa tranquilidade 
social para que aqueles que 
têm dívidas possam quitá-las”, 
acrescentou (ABr).

São Paulo - O Banco do Brasil 
anunciou as novas condições 
para utilização do rotativo do 
cartão de crédito, com início 
de vigência previsto para 3 
de abril, válidas para todos os 
cartões de pessoas físicas e jurí-
dicas. Com a mudança, a partir 
das faturas que vencem em 3 
de maio os clientes terão que 
liquidar o saldo remanescente 
da fatura anterior ou contratar 
um parcelamento.

Outra novidade refere-se ao 
valor do pagamento mínimo da 
fatura, que passa a ser compos-
to pelo saldo não pago da fatura 
anterior, se houver, somado aos 
encargos do rotativo, mais 15% 
sobre os gastos do mês, mais o 
valor das parcelas de fi nancia-
mentos de faturas anteriores, 
caso existam.

Segundo o banco, o cliente 
continuará a ter a opção de 
escolher a condição de parce-
lamento da fatura que preferir. 
Caso contrário, o parcelamento 
será feito automaticamente em 
24 meses.

Brasília - Diante dos últimos 
dados de pesquisa sobre os 
índices de popularidade do 
governo Temer, o presidente 
da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Clésio de 
Andrade, considerou o momen-
to atual como “crítico”. “A situa-
ção envolvendo a popularidade 
é muito crítica. Mas, por outro 
lado, tem uma base política 
muito forte. Provavelmente, 
essa é a questão que mais sus-
tenta o governo, o que poderá 
ajudar nas reformas”, ressaltou 
Andrade após a divulgação da 
última pesquisa CNT/MDA, 
ontem (15).

De acordo com o levantamen-
to, a avaliação positiva do go-
verno Temer apresentou queda 
nos últimos quatro meses e foi 
para 10,3% Dados anteriores 
divulgados em outubro do 

Presidente da CNT,

Clésio de Andrade.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública autorizou 
ontem (15) o uso da Força 
Nacional em ações de se-
gurança pública no Rio de 
Janeiro e no Espírito Santo. 
No Rio, os agentes vão atuar 
na segurança da Assembleia 
Legislativa e do Palácio Gua-
nabara, sede do governo, até 
o dia 2 de março, “em prol 
da preservação da ordem 
pública”. O governo federal 
também autorizou a perma-
nência das Forças Armadas na 
região metropolitana do Rio de 
Janeiro. Serão 9 mil homens 
em missões defi nidas com o 

objetivo de liberar efetivo da 
Polícia Militar (PM).

O governador  Luiz Fernando 
Pezão havia solicitado o empre-
go das Forças Armadas até o 
dia 5 de março, mas a operação 
inicialmente vai durar até 22 de 
fevereiro. Segundo o ministro, o 
prazo é padrão, e a continuidade 
da operação após esse período 
será reavaliada. Já a atuação 
da Força Nacional no Espírito 
Santo atende a pedido do go-
vernador em exercício, Cesar 
Colnago. Os agentes farão o po-
liciamento ostensivo na região 
até o dia 4 de março, podendo 
ser prorrogado (ABr).

Forças Armadas patrulham praias da zona sul do Rio.

São Paulo - Em Doha, no 
Qatar, para mais uma rodada 
de reuniões com possíveis 
investidores, o prefeito João 
Doria afi rmou ontem (15), que 
também pretende conceder os 
dois planetários localizados nos 
Parques do Carmo e Ibirapuera. 
A modelagem do negócio ainda 
não está fechada, mas a opção 
pela concessão, e não privati-
zação, é mais acertada, já que 
ambos os parques serão conce-
didos à iniciativa privada.

De Doha, Doria voltou a dizer 
que a concessão dos parques 
será feita em lotes. Serão de-
fi nidos parques líderes, como 
Ibirapuera; Carmo; Aclimação, 
na região central; Alfredo Volpi 
e Povo, ambos na zona sul. A 
partir deles serão separados os 
lotes com mais cinco parques 
periféricos para cada. Deste 
modo, quem vencer o lote terá 
de assumir os seis do pacote.  O 
objetivo é fazer com que cada 
parque de maior expressão car-
regue consigo quatro ou cinco 
de menor expressão.

O mesmo formato dos par-
ques valerá para os 16 merca-
dos municipais. Os líderes, de 
acordo com o prefeito, serão o 
Mercadão, no centro; o da Lapa 
e o de Pinheiros, ambos na zona 
oeste. O prefeito também afi r-
mou que, no caso dos mercados, 
os permissionários atuais serão 
convidados e incentivados a se 
tornar microempreendedores 

Ligações mais baratas
As tarifas das ligações locais e 

interurbanas feitas de telefones 
fi xos para móveis fi carão mais 
baratas a partir do próximo dia 25. 
Segundo a Anatel, os valores das 
chamadas locais terão redução de 
16,49% a 19,25%. Já para as liga-
ções interurbanas, a queda será de 
7,05% a 12,01%. A queda se deve 
à redução dos valores de interco-
nexão, montante cobrado de uma 
empresa pelo uso da rede de outra 
para a realização de ligações.

Brasília - Em apresentação 
à Comissão da Reforma da 
Previdência, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
disse que depois de 2026 será 
preciso pensar numa nova 
fonte de fi nanciamento para a 
Previdência pública. E que, na 
velocidade em que cresce o dé-
fi cit, se não houver contenção 
“vamos rapidamente consumir 
todo o orçamento apenas com 
o custeio da Previdência”. 

“Sem reforma, em 2024 tere-
mos a extinção dos gastos discri-
cionários”, alertou, destacando 
que é necessário reformar para 
não estrangular os gastos públi-
cos. Lembrou que as despesas 
já foram limitadas e que agora é 
o momento de tratar do “défi cit 
sistemático” na Previdência. De 
acordo com Padilha, o défi cit 
em 2017 será superior a R$ 270 
bilhões. Ele destacou que sem 
reforma, em 2025 só serão pagos 
a Previdência, folha, FAT, saúde 
e educação. 

“Mesmo com a reforma, 
gastos com a Previdência con-
tinuarão crescendo”, apontou. 
Comparando com a situação de 
outros países, Padilha disse que 
o Brasil não está “inovando”, 
mas se alinhando ao cenário 
internacional de regime de 
aposentadoria. Ressaltou que 
cresce a confi ança no Brasil e 
que a reforma já está precifi ca-
da. Também citou a retomada 
da confi ança interna e externa, 

STF: novo ministro 
vai julgar encargos 
trabalhistas

Brasília - Diante de um empa-
te de 5 a 5, a presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, decidiu 
ontem (15), aguardar a chegada 
do novo ministro da Corte para 
desempatar um julgamento que 
vai defi nir se a administração 
pública é responsável pelos 
encargos trabalhistas gerados 
em caso de inadimplência de 
empresas terceirizadas.

Indicado pelo presidente 
Michel Temer para integrar o 
STF, o ministro licenciado da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
será sabatinado na próxima 
semana pelo Senado. “A minha 
proposta é de suspender o jul-
gamento, para que se aguarde a 
chegada do novo ministro, para 
que então ele possa, votando de 
uma forma ou de outra, decidir 
com a maioria de 6 votos, já que 
aqui se tem tema de repercussão 
geral”, disse Cármen (AE).
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Tomaz Silva/ABr

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Índice de popularidade do governo é 
crítico, mas base política é forte, diz CNT

também foi registrado uma 
queda de 31,7% para 24,4%. 
Já o número de pessoas que 
desaprovam desempenho pes-
soal de Temer subiu de 51,4% 
para 62,4%.

Os entrevistados também 
foram questionados sobre a per-
cepção da ocorrência de casos 
de corrupção no governo Temer 
em comparação com o governo 
de Dilma Rousseff. Para 48,8% 
o nível de corrupção é igual nos 
dois governos. Já 31,5% consi-
deram que havia mais corrupção 
no governo da petista e 16,1% 
consideram que o governo Te-
mer é mais corrupto.

Foram ouvidas 2.002 pesso-
as, em 138 municípios de 25 
unidades federativas, das cinco 
regiões. A margem de erro é de 
2,2 pontos percentuais com 95% 
de nível de confi ança (AE).

ano passado apontavam uma 
avaliação positiva de 14,6%.  
O índice da avaliação negativa 
do governo também registrou 
aumento, chegando a 44,1% 
ante 36,7% do fi nal do ano pas-
sado. Em relação à avaliação do 
desempenho pessoal de Temer, 

Força Nacional fi cará 
no RJ e no ES até março

Doria quer conceder 
planetários à iniciativa privada

para que possam participar dos 
processos de licitação.

Está nos planos de Doria 
também vender “dezenas” de 
prédios e terrenos municipais 
espalhados pela cidade. A 
Prefeitura está fazendo um 
levantamento do que poderá 
ser negociado com a iniciativa 
privada. Um dos focos é fazer 
Parceria Público Privada (PPP) 
para reforma de prédios do 
centro, que serão usados como 
habitação popular ou como 
sede para secretarias do Muni-
cípio. Doria já está procurando 
um parceiro, por exemplo, para 
reformar o Cine Marrocos e 
usar o imóvel como sede da 
Secretaria de Cultura (AE).

Prefeito João Doria.
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Padilha: é preciso reformar 
para preservar a Previdência

com recuperação de alguns 
setores. Ele mencionou que 
os juros começaram a cair e há 
propensão de queda do ritmo 
de 0,75 ponto porcentual a cada 
reunião. “Há no horizonte uma 
luz de esperança de retomar 
emprego ainda no primeiro 
semestre”, completou.

O ministro comentou que a 
expectativa de vida hoje é de 78 
anos, que o bônus demográfi co 
será extinto entre 2024 e 2025 e 
que a população ativa será me-
nor que o número de aposen-
tados. “Quando nosso sistema 
de Previdência foi concebido, 
tínhamos expectativa de vida 
de 59 anos”, afi rmou o ministro, 
destacando que o sistema hoje 
não é sustentável (AE).

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

BB: regras para uso do 
rotativo do cartão de crédito

“As mudanças representam 
um importante passo para 
retomada da economia e a 
reorganização do orçamento 
das famílias”, destaca Paulo 
Caffarelli, presidente do BB, 
em nota. As novas  regras do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), limitam o uso do rota-
tivo pelo período máximo de 
30 dias (AE).

Paulo Caffarelli,

presidente do BB.
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