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BOLSAS
O Ibovespa: +0,28% Pontos: 
84.524,57 Máxima de +0,34% 
: 84.575 pontos Mínima de 
-0,55% : 83.824 pontos Volume: 
11,24 bilhões Variação em 2018: 
10,63% Variação no mês: -0,46% 
Dow Jones: +0,34% 
(18h37)  Pontos: 25.285,44 
Nasdaq: +0,05% (18h37)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2251 Venda: R$ 3,2256 
Variação: -0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2375 Venda: R$ 
3,2381 Variação: +0,54% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3700 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,62% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.355,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,19% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,000 
Variação: -0,71%.

Cotação: R$ 3,2350 Variação: 
-0,09% - Euro (18h37)  Compra: 
US$ 1,2412   Venda: US$ 1,2413   
Variação: -0,7% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9990 Venda: R$ 
4,0010 Variação: -0,87% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0100 Ven-
da: R$ 4,1500 Variação: -0,95%.

tos: 7.259,79 Ibovespa Futuro: 
+0,43% Pontos: 85.490 Máxi-
ma (pontos): 85.505 Mínima 
(pontos): 84.650. Global 40 
Cotação: 890,163 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Talvez o Brasil já 
tenha acabado e a 
gente não tenha se 
dado conta disso”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

O presidente Michel 
Temer disse na sexta-
-feira (16) que a inter-

venção federal na segurança 
pública do estado do Rio de 
Janeiro é uma “medida ex-
trema”, mas necessária para 
combater o crime organizado, 
logo após assinar o decreto 
que autoriza a medida ao 
lado do governador do es-
tado, Luiz Fernando Pezão, 
ministros e do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia. “Tomo 
essa medida extrema por 
que as circunstâncias assim 
exigem. Não podemos aceitar 
passivamente a morte de 
inocentes. É intolerável que 
estejamos enterrando pais e 
mães de família”, disse o pre-

Temer diz que governo dará 
respostas duras e fi rmes ao 
crime organizado no Rio

sidente em pronunciamento à 
imprensa. 

Segundo Temer, o crime 
organizado é ‘uma metástase 
que se espalha pelo país e amea-
ça a tranquilidade do nosso 
povo’. “Por isso chega. Basta. 
Não vamos aceitar que matem 
nosso presente nem continuem 
assassinar nosso futuro”, com-
pletou. Temer destacou que a 
intervenção foi construída em 
diálogo com o governador Pe-
zão e os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do Senado, 
Eunício Oliveira. “Começamos 
uma batalha em que nosso 
único caminho só pode ser o 
sucesso e contamos com todo 
os homens e mulheres de bem 
ao nosso lado apoiando e sendo 

vigilante nessa luta”.
Pezão disse que o Rio de Ja-

neiro tem pressa e urgência em 
resolver a questão da violência 
e que as polícias Militar e Civil 
do estado não estão conse-
guindo deter a guerra entre 
facções criminosas. “Precisa-
mos de uma força maior para 
momentos extremos e estamos 
vivenciando esse momento”, 
disse o governador.

Com a intervenção federal, 
o comando das forças de segu-
rança pública do estado caberá 
ao general Walter Souza Braga 
Netto, atual chefe do Comando 
Militar do Leste, responsável 
por coordenar, controlar e 
executar as atividades adminis-
trativas e logísticas do Exército 

Presidente Michel Temer assina o decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, ao 

lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do governador do estado, Luiz Fernando Pezão.

Brasileiro nos estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Espírito 
Santo.

Mineiro de Belo Horizonte, o 
militar já chefi ou a 1ª Região Mi-
litar, que abrange Rio de Janei-

ro e Espírito Santo. Em 2016, 
atuou como coordenador-geral 
da assessoria especial para os 
jogos olímpicos e paralímpicos 
do Rio de Janeiro. Em setem-
bro do mesmo ano, assumiu o 

controle do Comando Militar 
do Leste, no Rio de Janeiro. 
Segundo o Exército, Netto 
possui 23 condecorações na-
cionais e quatro estrangeiras 
(ABr).

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afirmou na 
sexta-feira (16) que o plená-
rio da Casa votará na próxima 
semana um decreto de inter-
venção federal na segurança 
pública no Rio de Janeiro. O 
decreto irá direto ao plenário 
da Câmara e pode ser votado 
na segunda-feira (19) à noite 
ou na terça-feira de manhã. Em 
seguida, será apreciado pelos 
senadores. 

Depois de receber o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, na 
residência ofi cial, Maia falou 
a jornalistas que considera a 
decisão como muito “dura e 
extrema e que “precisa ser bem 
pensada e bem executada”. O 
deputado disse, no entanto, que 
concorda com o plano defi nido 
pelo governo federal depois de 
avaliação do governador do Rio, 
Luiz Fernando Pezão, sobre a 
gravidade da situação da segu-
rança pública no estado.

“As áreas de segurança mon-
taram o plano. O que a gente 
quer agora é entender o detalha-
mento do plano para que a gente 
possa ter tranquilidade para 
dar continuidade à operação 
no Rio. Em nenhum momento 
eu fui contra. A única pergunta 
que eu fi z ao governador Pezão 

Os ministros da Defesa, Raul 
Jungmann, e do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), 
general Sérgio Etchegoyen, 
disseram que o decreto pre-
sidencial que autoriza a in-
tervenção federal na área de 
segurança pública do estado do 
Rio de Janeiro não representa 
nenhum risco à democracia. 
Classifi cada pelo próprio pre-
sidente Temer como uma “me-
dida extrema”, a intervenção 
transfere o comando das forças 
de segurança pública do estado, 
incluindo o sistema prisional, 
para o chefe do Comando Mi-
litar do Leste, general Walter 
Souza Braga Netto, nomeado 
interventor.

“As Forças Armadas jamais 
foram ameaça à democracia, 
em qualquer tempo após a 
redemocratização. Ameaça 
à democracia é a incapaci-
dade das estruturas policiais 
que são de competência dos 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o comandante Militar do 

Leste, General Braga Netto, em entrevista coletiva.

Problemas do RJ vão 
além de segurança

São Paulo - O comandante do 
Exército, general Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, disse que 
o órgão dará todo o apoio ao ge-
neral Walter Souza Braga Netto, 
nomeado pelo presidente Temer 
como responsável pela interven-
ção federal no Rio de Janeiro. Em 
mensagem no Twitter, porém, 
Villas Bôas afi rmou que os pro-
blemas enfrentados pelo Estado 
vão além da segurança pública e 
exigem ações mais efetivas.

“Os desafi os enfrentados pelo 
Estado do Rio de Janeiro ultra-
passam o escopo de segurança 
pública, alcançando aspectos 
financeiros, psicossociais, de 
gestão e comportamentais”, es-
creveu o comandante. “Verifi ca-
-se pois a necessidade de uma 
honesta e efetiva ação integrada 
dos poderes federais, estaduais e 
municipais”. Villas Bôas afi rmou, 
ainda, que as Forças Armadas 
continuarão executando as 
atividades previstas em decreto 
de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO), já em vigor no Rio de 
Janeiro (AE).

Sorocaba - O Campari Group, 
fabricante da tradicional bebida 
de origem italiana, anunciou o 
fechamento de sua fábrica, em 
Sorocaba. Os 120 funcionários 
já foram avisados das dispen-
sas, que devem acontecer até 
junho. A empresa afi rma que 
parte dessa mão de obra será 
aproveitada na manutenção 
da planta industrial. Também 
será oferecida a possibilidade 
de transferência para a unidade 
da empresa em Suape, no litoral 
pernambucano. “A Campari 
acredita no contínuo desenvol-
vimento do mercado interno, 
por isso manterá sua produção 
no Brasil, concentrando suas 
operações industriais em Sua-
pe”, informou.

A fábrica ocupa grande área 
no Alto da Boa Vista, zona leste 
da cidade, cercada por condo-
mínios residenciais e vizinha 
da Faculdade de Tecnologia. A 
administração ocupa o prédio 
conhecido como “castelinho”, 
construído em 1959 para a 
fabricação do uísque Drurys, 
marca então pertencente ao 

São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, dis-
se na sexta-feira (16), que ainda 
não conversou com Luciano 
Huck sobre o eventual apoio do 
apresentador à sua candidatura 
para a Presidência da República. 
O tucano não descartou, porém, 
a possibilidade de buscar o apoio 
de Huck, que voltou a dizer 
na quinta-feira (15), que não 
será candidato na corrida pelo 
Palácio do Planalto.

“Não tenho conversado com 
o Luciano Huck, não sei o que 
ele pretende. Ele acabou de 
tomar essa decisão. Sempre 
respeitamos a candidatura 
dele, nunca deixamos de 
reconhecer os seus valores”, 
afi rmou o governador durante 
evento que marcou o início das 
obras de uma estação do siste-
ma de monotrilho no Morumbi, 
zona sul. Ao ser questionado 
se contaria com o apoio do 
apresentador, Alckmin disse 
que não poderia falar em nome 
de Huck. Afi rmou, porém, que 
o diálogo é “bom sempre” ao 
responder se procuraria o glo-
bal. “Mas tudo tem seu tempo”, 
ponderou o tucano.

Alckmin classificou Huck 
como um líder com espírito 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

Brasília - O governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, sinalizou que a inter-
venção federal na segurança 
pública do Estado marca o 
fi m de sua carreira política e a 
trajetória de seu grupo. Disse 
que cumprirá formalmente até 
dezembro seu mandato. “Estou 
saindo. Eu já saí. Não disputo 
mais nada. Vou terminar meu 
mandato de cabeça erguida”, 
afi rmou, numa resposta a uma 
pergunta sobre a consequência 
para ele e seu grupo da decisão 
do governo federal de assumir o 
comando das forças estaduais.

Além de falar abertamente 
sobre seu revés na política, 
Pezão refutou a tese de que 
a corrupção, que levou boa 
parte de seu grupo para a ca-
deia, em especial o padrinho e 
ex-governador Sérgio Cabral, 
tenha impactado no aumento 
da crise da segurança pública. 
“Não sou culpado de chegar em 
abril com o barril de petróleo a 
115 dólares, governar um ano 
e dois meses a 28 e mais um 
ano a 32 dólares”, completou. 
“O Rio tem dependência forte 
do petróleo. Uma tempestade 
perfeita. Somos o segundo polo 
automotivo, e o setor parou, 
somos um grande polo siderúr-

Governador do RJ,

Luiz Fernando Pezão.

Produção agropecuária 
A primeira estimativa do valor 

bruto da produção agropecuária 
(VBP) para 2018 é de R$ 516,6 
bilhões, abaixo 4,9% do valor de 
2017 (R$ 543,3 bilhões). As la-
vouras apresentam redução real 
de 6,2% e a pecuária, de 2,3%. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (16) pela Secretaria 
de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura.
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Não representa perigo à democracia 
a intervenção no Rio de Janeiro

estados”, declarou Etche-
goyen. “Não há nenhum risco 
para a democracia quando 
qualquer ação de governo 
ou de instituição se dá a 
partir da Constituição. Pelo 
contrário. Temos o reforço 
dela, pois a democracia exige 
ordem legítima, que deriva 
da Constituição. Este é um 
movimento absolutamente 
democrático, constitucional e 

não representa risco algum”, 
acrescentou Jungmann.

Pelo tempo que o decreto de 
intervenção vigorar, o general 
Braga Netto exercerá o con-
trole operacional de todos os 
órgãos estaduais de segurança 
pública, podendo requisitar 
recursos fi nanceiro, tecnoló-
gicos, estruturais e humanos 
para as atividades de segurança 
pública (ABr).

Alckmin não descarta 
pedir apoio de Huck

público que tem preocupação 
com o Brasil e em melhorar as 
condições de vida da população 
brasileira. Comentou ainda 
que o apresentador dará a sua 
contribuição ao debate público 
de ideias e propostas mesmo 
sem se candidatar. “Decidiu 
não ser candidato, mas tem 
inúmeras formas de você ajudar 
e colaborar com o Brasil”, de-
clarou o tucano. “Acho que ele 
tem contribuição grande a dar 
ainda que não seja candidato”, 
acrescentou (AE).

Maia concorda com o plano 
defi nido pelo governo

foi se ele estava de acordo, e 
ele disse: ‘eu não tenho mais 
condições. O estado do Rio não 
tem mais condições’.  Então, eu 
não tenho como fi car contra, 
quando o próprio governador do 
Rio entende a importância [da 
intervenção]”, declarou.

Maia explicou que essa 
determinação inviabiliza a 
votação da proposta que trata 
da reforma da Previdência na 
próxima semana. A discussão 
estava prevista para ter início 
na terça-feira (20). Ele negou 
que a decisão intervencionista 
possa favorecer o governo no 
sentido de dar mais tempo para 
as articulações em torno da 
reforma da Previdência (ABr).

Pezão: intervenção marca 
fi m de sua carreira política

gico, e a siderurgia parou, e a 
Petrobras, que é o carro-chefe 
do Rio, (parou). A gente penou”.

Diante da insistência sobre 
o peso da corrupção no atual 
cenário de caos na segurança 
pública, Pezão disse que tem 
a “consciência tranquila”. “(A 
corrupção) Está sendo apurada 
e investigada como nunca. Se 
tem um lugar que está apu-
rando é no Estado do Rio de 
Janeiro”, afi rmou. Sem escon-
der o abatimento, o governador 
disse que não fez “resistência” à 
decisão do governo de intervir 
na segurança pública estadual 
(AE).

Campari fecha fábrica em Sorocaba

empresário Mário Amato. A 
fábrica foi adquirida pelo grupo 
Heublein, que passou a produzir 
também o conhaque Dreher e, 
em 2001, pelo Campari Group.

O campari, bebida de sabor 
amargo e de cor vermelho 
intenso, é famoso no mundo 
todo. A bebida é obtida com 
a infusão de 60 ingredientes, 
combinados e macerados 
num malte de água destilada 
e álcool. A fórmula obedece à 
mesma composição de quando 
foi criada pelo italiano Gaspare 
Campari, entre os anos de 1862 
e 1867, em Milão (AE).
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