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Muro deve ficar pronto
em 2 anos, diz secretário
FRONTEIRA

FOLHAPRESS

O secretário de Seguran-
ça Nacional dos Estados
Unidos, John Kelly, disse
ontem (2) que o muro na
fronteira com oMéxico es-
teja concluído em 2 anos e
que a construção deve co-
meçar nos próximos me-
ses. “O muro será cons-
truído primeiro onde ele
é necessário, e depois será
completado”, afirmou,
O presidente Donald

Trump encarregou Kelly
de supervisionar a cons-
trução da barreira, uma
das principais promessas
de campanha do republi-
cano. O secretário visitou
a fronteira na quarta-feira
(1°), noEstadodoTexas.
Também ontem, Trump

afirmou que gostaria de ace-
lerar a renegociação do Naf-
ta, acordo de livre comércio
firmado nos anos 1990 entre
EUA,MéxicoeCanadá. “Vo-
cês são os caras que podem
fazê-lo”, disse o presiden-

te, em reunião com senado-
res republicanos. Ele voltou
a criticar o acordo, chaman-
do-o de “catástrofe” para
os empregos americanos,
mas não especificou como
pretenderenegociá-lo.
Para financiar a constru-

ção da muralha, Trump es-
tuda impor uma tarifa de
20% sobre todos os produ-
tos importadosdoMéxico.

IMIGRANTES
As medidas anti-imigra-

ção de Donald Trump são
reprovadas pela maioria
dos americanos, segundo
pesquisa do Instituto Gal-
lupdivulgadaontem(1º).
Dentre os entrevistados,

55% são contra o impe-
dimento a imigrantes de
7 países de maioria is-
lâmica, 58% rejeitam o
veto indeterminado à en-
trada de refugiados sírios, e
60% condenam o muro na
fronteira comoMéxico.
Mas, entre os republica-

nos, mais de 80% aprovam
barrar os imigrantes e a
barreirana fronteira.

Número de famílias endividadas
cai para 55,6% em janeiro,diz CNC
Apesar dessa redução, o percentual dos inadimplentes – famílias
sem perspectivas de pagamento de suas dívidas – aumentou

te da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), apura-
da pela CNC, que atribuiu
a melhora à sazonalidade
do período. Apesar da re-
dução no percentual das fa-
mílias endividadas, em ja-
neiro o percentual dos ina-
dimplentes – famílias sem
perspectivas de pagamento
de suas dívidas – aumentou
em 0,6 ponto percentual de
dezembro de 2016 para ja-
neiro deste ano. Para a eco-
nomista da CNC,Marianne
Hanson, aquedaestá relaci-
onada ao fato de que “mui-
tas famílias receberamodé-
cimo terceiro salário, o que
permitiu a quitação de dí-
vidas, além da redução do
crédito, associada a umme-
norconsumodasfamílias”.

INADIMPLÊNCIA
Osdados daCNC indicam

queopercentual de famílias
que tinham dívidas ou con-

PESQUISA

AGÊNCIA BRASIL

Dados divulga-
dos ontem (2)
pela Confedera-
ção Nacional do

Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) indi-
camqueopercentualde fa-
mílias com algum tipo de
dívida fechou o primeiro
mês do ano em 55,6%, o
menor resultado desde os
54% registrado em junho
de 2010, que foi omenor da
série histórica iniciada em
janeirodomesmoano.
Em dezembro do ano

passado, este percentual
era 56,6%, resultado 1 pon-
to percentual maior. Já em
janeiro de 2016, o percen-
tual chegava a 61,6%, nes-
te caso, um endividamen-
to aindamaior, de 6 pontos
percentuaisdediferença.
Os números fazem par-

22,7%
das famílias tinham dívidas
ou contas em atraso.

9,3%
disseram que não terão como
pagar as dívidas e, portanto,
vão continuar inadimplentes.

65dias
foi o tempo médio de atraso
para o pagamento de dívidas,
registrado no mês de janeiro.

tas ematrasoneste iníciodo
ano foi de 22,7%, 0,03 pon-
to percentual menor em re-
lação aos 23% de dezembro
de 2016. Neste caso, o me-
nor patamar desde novem-
brode2015.Nacomparação
anual, o índice teve queda
de 1pontopercentual.
Já o percentual de famíli-

as que disseram que não te-
rão comopagar as dívidas e,
portanto, vãocontinuar ina-
dimplentes, aumentou, pas-
sando de 8,7% em dezem-
bro do ano passado para
9,3% em janeiro deste ano.
Em janeiro do ano passado,
essepercentual erade9%.
Também houve, segun-

do a CNC, um “leve” au-
mento na proporção de fa-
mílias que se declararam
muito endividadas. Emde-
zembro de 2016, este per-
centual era de 13,8%, pas-
sando para 13,9% do to-
tal das famílias em janeiro
deste ano. Na comparação

anual, ( janeiro 2016 e ja-
neiro 2017), houve alta de
0,3 pontopercentual.

PRAZO DE ATRASO
A pesquisa revelou que

o tempo médio de atraso
para o pagamento de dívi-
das cresceu na comparação
anual, passando de 64 dias
em janeiro de 2016 para 65
diasemjaneirode2017.


