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BOLSAS
O Ibovespa: +1,49% Pontos: 
79.154,98 Máxima de +1,92% 
: 79.497 pontos Mínima de 
+0,01% : 78.005 pontos Volu-
me: 9,31 bilhões Variação em 
2018: 3,6% Variação no mês: 
8,79% Dow Jones: +0,79% Pon-
tos: 25.241,94 Nasdaq: -0,01% 
Pontos: 7.840,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7429 Venda: R$ 3,7439 
Variação: -1,03% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,82 Venda: R$ 3,92 
Variação: -1,01% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7453 Venda: R$ 
3,7459 Variação: -1,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,7200 
Venda: R$ 3,8870 Variação: 
-0,92% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,78% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.225,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,01% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,500 
Variação: -0,14%.

Cotação: R$ 3,7490 Variação: 
-0,98% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1685  Venda: US$ 1,1685 
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3720 Venda: R$ 
4,3740 Variação: -1,11% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3430 Ven-
da: R$ 4,5530 Variação: -0,96%.

Futuro: +1,83% Pontos: 79.500 
Máxima (pontos): 79.785 Míni-
ma (pontos): 78.960. Global 40 
Cotação: 764,391 centavos de 
dólar Variação: +2,95%.

“Coragem é resistir 
ao medo, domar 
o medo. Coragem 
não é a ausência 
do medo”.
Mark Twain (1835/1910)
Escritor norte-americano

não vai fazer ajuste, não vai 
fazer reformas”, afirmou 
Considera (AE).

Após a forte queda em 
maio, a atividade eco-
nômica se recuperou 

em junho, o sufi ciente, con-
forme mostram os dados até 
aqui, para o Produto Interno 
Bruto (PIB) crescer 0,3% no 
segundo trimestre em relação 
aos três primeiros meses do 
ano, no cenário traçado por 
Claudio Considera, pesqui-
sador do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV). 
Mais cedo, a FGV informou, 
pelo Monitor do PIB, que a 
atividade retraiu 1,5% em 
maio ante abril. 

 Após o baque de maio, 
junho será de recuperação 
na atividade, prevê FGV

“O baque da greve no mês 
de maio fez com que todos 
os analistas fi cassem muito 
pessimistas com o resto da eco-
nomia, mas alguns números já 
mostram que está começando 
a haver um retorno. A confi an-
ça do consumidor já aumentou 
em julho. Em junho, parece 
que a indústria vai devolver 
um pouco do que perdeu em 
maio”, afirmou Considera, 
coordenador do Monitor do 
PIB da FGV. 

Mesmo com a recuperação 
em junho, o segundo trimestre 
fi cará marcado por uma irre-
gularidade na atividade eco-

nômica. Considera lembrou 
que a greve de caminhoneiros 
seguiu tendo efeitos em ju-
nho. Em algumas atividades, 
especialmente na pecuária, 
algumas perdas podem ter 
sido permanentes, como no 
caso de matrizes para a cria-
ção de aves. O saldo fi nal deve 
ser o crescimento de 0,3% em 
relação ao primeiro trimestre. 

A projeção do Ibre/FGV para 
o PIB de 2018 é de crescimento 
de 1,7%. Segundo Considera, 
essa alta é um “piso”. O maior 
risco para o cenário de ativida-
de econômica daqui até o fi m 
do ano é o processo eleitoral. 

O baque da greve no mês de maio fez com que todos os analistas fi cassem muito

pessimistas com o resto da economia.

“É o risco de se eleger um 
populista e os empresários 
pararem de investir, ou seja, 

se houver a perspectiva de 
que será eleito um candidato 
que vai continuar gastando, 

Em nota divulgada ontem (24), o governo 
brasileiro manifestou indignação e exigiu 
que autoridades nicaraguenses mobilizem 
todos os esforços necessários para identifi -
car e punir os responsáveis pelo assassinato 
da estudante brasileira Raynéia Gabrielle 
Lima, na noite de segunda-feira (23). A 
estudante de medicina foi morta com 
um tiro no peito que, segundo o reitor da 
Universidade Americana (UAM), Ernesto 
Medina, foi disparado por um “um grupo de 
paramilitares” no sul da capital Manágua. 

“A brasileira foi atingida por disparos em 
circunstâncias sobre as quais [o governo 
brasileiro] está buscando esclarecimentos 
junto ao governo nicaraguense”, desta-
cou o Itamaraty, estendendo votos de 
solidariedade à família da estudante. A 
Nicarágua vive uma crise sociopolítica com 
manifestações que se intensifi caram, desde 
abril, contra o presidente Daniel Ortega 
que se mantém há 11 anos no poder em 

Raynéia Gabrielle Lima, estudante 

brasileira morta na Nicarágua.
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Cotação menor do dólar 
A cotação da moeda norte-ame-

ricana atingiu ontem (24) o menor 
patamar desde meados de junho, 
fechando em queda de 1,06%, cotada 
a R$ 3,7431. O dólar não fechava 
abaixo de R$ 3,75 desde 18 de junho. 
O cenário positivo também atingiu 
o pregão da B3, com o Ibovespa fe-
chando em alta de 1,49%, com 79.154 
pontos. O índice é o maior nos últimos 
dois meses, sob forte infl uência da 
valorização dos papéis da mineradora 
Vale, que subiram 4,01%.

O número de vítimas mor-
tais causadas pelos incêndios 
devastadores que assolaram 
o litoral situado a nordeste de 
Atenas, a capital da Grécia, su-
biu para 74, enquanto os feridos 
são 187, segundo as últimas 
informações oferecidas ontem 
(24), pelo corpo de bombeiros. 
De acordo com a porta-voz do 
serviço dos bombeiros, Stavrula 
Mallidi, todas as vítimas foram 
encontradas na cidade de Mati, 
que fi ca cerca de 30 quilôme-
tros a nordeste de Atenas.

As autoridades não descar-
tam que o número de vítimas 
ainda possa aumentar, já que 
há dezenas de imóveis incen-
diados aos quais os bombeiros 

não conseguiram ter acesso por 
causa das altas temperaturas 
em seu interior.

A maioria das vítimas morreu 
dentro de suas casas ou em 
seus veículos, que se transfor-
maram em um “campo de fogo” 
devido à rápida propagação das 
chamas.

Muitas pessoas conseguiram 
se salvar lançando-se ao mar 
em botes e embarcações. Mais 
de 700 pessoas foram resga-
tadas pela guarda costeira 
nas praias próximas do porto 
de Rafi na, e 19 diretamente 
no mar, enquanto outras, por 
outro lado, morreram afogadas 
quando tentavam fugir do fogo 
(Agência EFE).

As autoridades não descartam que o número de vítimas

ainda possa aumentar.

São Paulo - A Cargill disse on-
tem (24), que o tabelamento do 
frete rodoviário vai inviabilizar 
a comercialização antecipada 
de grãos e que avalia investir 
em frota própria de caminhões. 
“Uma alternativa é o investi-
mento na verticalização das 
operações, ou seja, aquisição 
de frota própria de caminhões 
e contratação de motoristas”, 
disse a trading em nota.

A Cargill afi rma que as com-
pras de serviços de transporte 
sempre ocorreram com base na 
oferta e na procura e agriculto-
res, indústrias e exportadores 
se basearam na análise desses 
parâmetros para defi nir seu 
modelo operacional. “Com o 
tabelamento cria-se uma rup-
tura no funcionamento natural 
da cadeia de suprimentos e 
desequilibra os contratos, a 
ponto de comprometer a con-
fi ança na expansão sustentável 
do agronegócio”, enfatizou no 
comunicado o diretor de grãos e 
processamento da Cargill para 
América Latina, Paulo Sousa. 

Para ele, indústrias de pro-
cessamento de produtos agrí-
colas e empresas exportadoras 
serão forçadas a mudar seu 
modelo de atuação: em vez de 
comprar grãos com retirada 
nas fazendas ou nos armazéns 
no interior, serão forçadas a 
adquiri-los somente com en-
trega nas fábricas e nos portos. 
Para a trading, a lei também in-

Vassilis Psimoas/EPA/EFE

Empresa pode ter frota 

própria de caminhões.
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Tomaz Silva/ABr

Recife - O senador e pré-
-candidato ao governo de Per-
nambuco pelo PTB, Armando 
Monteiro Neto, divulgou nota 
ontem (24), afi rmando que sua 
chapa “está aberta” para o pre-
sidenciável Geraldo Alckmin. 
A manifestação ocorre uma 
semana depois de o petebista 
visitar o ex-presidente Lula, na 
sede da superintendência da 
Polícia Federal, em Curitiba, 
e declarar apoio ao petista, na 
tentativa de descolar da sua 
coligação o rótulo de “chapa 
de Michel Temer” cunhado por 
adversários.

“O nosso palanque, tendo 
em vista o apoio majoritário 
que recebe dos partidos dessa 
frente, estará sempre aberto 
para que o candidato Geraldo 
Alckmin possa trazer aos per-
nambucanos as suas propostas, 
neste momento tão importante 
e desafi ador para o nosso País”, 
afi rmou o pré-candidato que 
comanda a chapa “Pernambuco 
vai mudar” composta por DEM, 
Podemos, PRB, PV, PPS e PSC, 
além do PTB e do PSDB.

Em Pernambuco, Monteiro 
é o principal nome da oposi-
ção ao governo Paulo Câmara 
(PSB), herdeiro político do ex-
-governador Eduardo Campos. 
Na chapa do petebista está o 
deputado federal Mendonça 
Filho (DEM), pré-candidato 
ao Senado, que no governo 
Temer comandou o Ministério 

Brasília - Após dez meses 
consecutivos de saída líquida 
no Tesouro Direto, o programa 
registrou aplicações líquidas de 
R$ 188,9 milhões em junho. De 
acordo com balanço divulga-
do ontem (24), pelo Tesouro 
Nacional, as vendas de títulos 
aos investidores da modalida-
de somaram R$ 1,348 bilhão 
no mês passado, enquanto os 
resgates de papéis totalizaram 
R$ 1,161 bilhão. 

Mesmo com as interrupções 
na negociação do Tesouro Di-
reto por conta do estresse no 
mercado de juros no mês pas-
sado, foram realizadas 186.049 
operações de venda de títulos 
no programa em junho. De 
acordo com o Tesouro, o valor 
médio das operações foi de R$ 
7.255,37, mas 81,6% das ven-
das no mês tiveram montante 
inferior a R$ 5.000. 

Os títulos mais demandados 
pelos investidores em junho 
foram os indexados à Selic 

Senador Armando

Monteiro Neto.
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Brasil manifesta indignação por 
assassinato de estudante na Nicarágua

O assassinato da estudante brasileira 
ocorreu horas depois de Medina parti-
cipar de um fórum no qual disse que o 
crescimento econômico e a segurança na 
Nicarágua antes da explosão dos protestos 
contra Ortega em abril “era parte de uma 
farsa” porque “nunca houve um plano que 
acabasse com a pobreza e a injustiça”. Em 
entrevista a uma emissora de TV local, o 
retior da UAM acrescentou que as forças 
paramilitares “sentem que têm carta bran-
ca, ninguém vai dizer nada a eles, ninguém 
vai fazer nada. Eles andam sequestrando 
e fazendo batidas”.

O governo de Daniel Ortega foi acusado 
pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) e o Escritório do Alto 
Comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (Acnudh) pelos as-
sassinatos, maus tratos, possíveis atos de 
tortura e prisões arbitrárias ocorridas em 
território nicareguense (ABr).

meio a acusações de abuso e corrupção. 
A repressão aos protestos populares já 
deixou entre 277 e 351 mortos, de acordo 
com organizações humanitárias locais e 
internacionais.

Grécia: incêndios deixam 
pelo menos 74 mortos

Cargill critica tabela de 
frete e avalia aquisição 

de frota própria

centiva agricultores que ainda 
não têm caminhões a adquirir 
seus veículos próprios e, os que 
já têm, a ampliar sua frota de 
maneira signifi cativa. 

“Isto pode comprometer ain-
da mais o equilíbrio do mercado 
e tornar o excesso de oferta de 
caminhões um problema subs-
tancialmente maior”, ressaltou. 
Sousa ponderou ainda que pro-
dutores com maior capacidade 
de investimento conseguirão, 
com frotas próprias, incorporar 
à sua receita os benefícios de 
um frete artifi cialmente sobre-
valorizado, enquanto pequenos 
produtores e produtores rurais 
da agricultura familiar serão 
forçados a se organizar em co-
operativas de frete ou perderão 
competitividade (AE).

Monteiro Neto declara 
apoio a Alckmin em 

Pernambuco

da Educação até abril. 
O gesto de Monteiro Neto 

tenta evitar que o PSDB deixe 
a composição de sua aliança. 
No sábado, o presidente es-
tadual do PSDB, o deputado 
federal Bruno Araújo, decla-
rou que estava retirando seu 
nome como sugestão para a 
segunda vaga de senador. Em 
nota, o tucano reclamou de 
difi culdades dentro do grupo. 
Araújo, que foi ministro das 
Cidades até novembro de 2017, 
se reuniu com Alckmin em São 
Paulo disposto a desembarcar 
do bloco de oposição e lançar 
uma candidatura própria do 
partido, e assim dar palanque 
ao paulista (AE).

Tesouro Direto registra saldo 
líquido de R$ 188,9 milhões

(39,9%), seguido pelos papeis 
atrelados à infl ação (34,4%) e 
pelos prefi xados (25,7%). Os 
títulos com prazo entre 1 e 5 
anos foram maioria (45,0%), 
seguidos pelos papéis com 
vencimento entre 5 e 10 anos 
(32,3%) e com prazo acima de 
10 anos (22,7%). 

Em junho, 80.021 novos 
participantes se cadastraram 
no Tesouro Direto, cuja base 
de investidores chegou a 2,289 
milhões - um crescimento de 
54,2% nos últimos 12 meses. Já 
o número de participantes que 
efetivamente possuem aplica-
ções no programa aumentou 
em 10.063 no mês, chegando 
a 619.358 - alta de 22,0% em 
12 meses (AE).


