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A Petrobras informou que concluiu a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 5,750%
Global Notes e 4,875% Global Notes,
em dólares norte-americanos, ambos com vencimento em 2020. A operação foi concluída pela Petrobras
Global Finance B.V. e o valor total
do resgate foi de aproximadamente
US$ 1,4 bilhão. O resgate foi financiado com os recursos em caixa,
em linha com a sua estratégia de
redução de endividamento.
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Repodução

Jornal britânico diz
que restrição de foro no
Brasil ‘é decisão histórica’
como ‘temido magistrado que
lidera a investigação’. “Conhecido por seus julgamentos
rápidos e inflexíveis, Moro já
prendeu o ex-presidente de esquerda Lula e o ex-presidente
da Câmara, Eduardo Cunha,
por suas atuações na Lava Jato,
que têm relação com a corrupção na estatal Petrobras”.
O juiz, continua o jornal,
só conseguiu abordar os dois
depois que deixaram seus
cargos, mas agora terá acesso
a casos de uma série de políticos em atuação. Até agora,
cerca de 56 mil políticos, juízes, promotores, ministros e
outros só poderiam ser julgados por tribunais superiores.
Após a decisão da Suprema
Corte, o presidente da Câma-

Rio - Depois do julgamento
que resultou na restrição do
foro privilegiado a parlamentares, o ministro Gilmar Mendes
afirmou que o debate sobre o
tema é uma “falsa questão”. O
ministro defendeu a prerrogativa do Congresso de legislar
sobre o tema. “Numa democracia, não se elimina o Legislativo, embora no Brasil muitas
vezes queiramos fazê-lo”, disse
Gilmar, que participou de um
encontro com correspondentes
da imprensa estrangeira, no Rio
de Janeiro.
Gilmar também desenhou
cenários sobre a remissão de
processos para a primeira instância. “Pensem num político
importante de um Estado do
Nordeste ou do norte, e sendo
investigado por uma comarca local”, disse. “Comecem
imaginar agora os processos
que vão baixar de instância, e
vejam como estará em seis ou
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Gilmar Mendes: ‘numa democracia,
não se elimina o Legislativo’

Ministro do STF,
Gilmar Mendes.

oito meses.” Ainda segundo o
ministro, “a Justiça Criminal
brasileira não é a 13ª Vara Federal de Curitiba”.
Gilmar comentou ainda a possibilidade de o ex-presidente
Lula deixar a prisão antes da
eleição. “Tenho pra mim que

A equipe econômica do
governo federal aguardará o
resultado do crescimento da
economia no primeiro trimestre para revisar a projeção de
expansão do Produto Interno
Bruto (PIB) neste ano. A informação foi dada pelo ministro
do Planejamento, Desenvolvimento, Orçamento e Gestão,
Esteves Colnago, ao deixar
o Ministério da Fazenda, na
sexta-feira (4), em Brasília.
“A gente deve esperar sair
o PIB para fazer uma revisão”,
disse, após lembrar que o IBGE
divulgará o PIB do primeiro
trimestre no próximo dia 30. O
ministro indicou que não deve
haver revisão da projeção do
governo para o PIB, atualmente
em cerca de 3%, quando será
divulgado no dia 22 o relatório
de receitas e despesas da União.
O mercado financeiro tem revisado as projeções para o PIB
deste ano, segundo pesquisa
semanal do Banco Central (BC)
com instituições financeiras.
Atualmente, a estimativa está
em 2,75%, abaixo da projeção
do governo. Há quatro semanas, a estimativa do mercado
era 2,84%. Se o PIB for revisado para baixo, vai impactar
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Governo aguardará
trimestre para revisar PIB

Ministro do Planejamento,
Esteves Colnago.

na previsão de receitas deste
ano. Com isso, pode haver
corte de gastos para se conseguir cumprir a meta de déficit
primário, resultado negativo
de receitas menos despesas,
sem considerar os gastos com
juros. A meta para este ano é
de R$ 159 bilhões.
Colnago participou de reuniões no Ministério da Fazenda,
sobre a cessão onerosa e da
preparatória para a Junta de
Execução Orçamentária. Sobre
a cessão onerosa, que é o acerto
de contas entre a Petrobras e o
Tesouro Nacional nos contratos
do pré-sal, o ministro disse que
a discussão deve ser concluída
até o dia 17 (ABr).

hoje está definido que ele é
inelegível, por força da Lei da
Ficha Limpa”, declarou, ao
lembrar que a regra, que prevê
a inelegibilidade de políticos
condenados em órgão colegiado, foi aprovada “quase que por
unanimidade e teve apoio de
entidades ligadas ao PT”.
“Não vejo possibilidade (de
Lula se tornar elegível). A
hipótese seria a revogação da
própria condenação”, disse. “E
tenho a impressão que o próprio Lula sabe disso”. “É fácil
entender a posição do PT: o PT
tão tem um plano B”, emendou,
ao falar sobre as alternativas
de candidatura do partido do
ex-presidente. A expectativa
é de que, com Lula fora da
disputa, nomes como o ex-prefeito paulistano Fernando
Haddad e o ex-governador da
Bahia Jaques Wagner possam
ocupar a cabeça de chapa do
partido (AE).

Cresce o setor
eletroeletrônico
São Paulo - A produção
industrial do setor eletroeletrônico registrou crescimento
de 11,1% nos três primeiros
meses do ano, em relação a
igual período de 2017, segundo
compilação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee) dos dados
do IBGE.
A despeito do crescimento
acima dos dois dígitos da
atividade no setor, o Nível de
Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) em março fechou
em 77%.
Essa folga entre produção
efetiva e capacidade de produção das indústrias do setor
eletroeletrônico é um indicativo de que há ainda muito
espaço para ser ocupado na
capacidade de produção da
indústria. O aumento da produção fabril de janeiro a março,
segundo os dados da Abinee,
foi estimulado pela expansão
de 26,1% na área eletrônica,
visto que a produção da área
elétrica apresentou retração de
1,4%. No segmento eletrônico,
foram expressivos os acréscimos de 26,3% na produção de
equipamentos de informática e
de 47,4% de aparelhos de áudio
e vídeo (AE).

Fernando Pessoa (1888-1935)
Escritor português
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ra, Rodrigo Maia, anunciou a
instalação de uma comissão
para discutir uma emenda
constitucional sobre o tema.
“A decisão de Maia é vista por
analistas como uma forma de
retaliação contra a Suprema
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Corte”, trouxe o texto.
Em outra reportagem sobre
o País, o periódico salienta
que o deputado da extrema-direita, Jair Bolsonaro, vem
buscando apoio de jovens
eleitores para o pleito de

outubro para a Presidência
do Brasil. O ex-capitão do
Exército é descrito como
uma mistura do presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump, e do filipino Rodrigo
Duterte (AE).

Presidente Temer diz que
desemprego está começando a cair
Durante evento na manhã de
sexta-feira (4), em São Paulo,
na ESPM - Escola Superior de
Propaganda e Marketing, o
presidente Temer, destacou
que as taxas de desemprego
vem caindo. “Quando assumimos estava em torno de 14,5
milhões de desempregados.
Hoje há uma coisa curiosa que
a imprensa tem registrado.
Temos tido, todo mês, carteiras
assinadas”, disse. “Os dados do
IBGE falam em desemprego,
mas isso não seria porque o
desemprego cresceu, mas porque o desempregado passou a
procurar mais emprego”.
Segundo o presidente, este
fato repercute no exterior. “O
que acontece nestes quatro
últimos meses é que a abertura
de postos de trabalho atingiu
mais de 1,5 milhão de pessoas.
Portanto, é uma confiança que
vem sendo retomada e que tem
repercussão no exterior”. Ao
falar como professor, Temer
destacou a importância de se
ter segurança jurídica no país

Presidente Temer discursa na
ESPM em São Paulo.

para que o Brasil possa receber
investimentos. “Isso é o que
dá ao investidor garantia para
que ele venha, tranquilamente,
investir aqui”.
O governo tem buscado abrir “cada vez mais” a
economia.“Temos que nos
abrir para o mundo preservando sempre, naturalmente,
as questões nacionais, mas

Maia e Dias articulam
aliança para isolar PSDB

Brasília - Com desempenho
aquém do esperado nas pesquisas, o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, e o senador Álvaro
Dias (Podemos-PR) começaram
a discutir uma possível aliança na
disputa presidencial. O objetivo
é construir uma coligação de
centro em torno da candidatura de um deles e, dessa forma,
tentar isolar PSDB e MDB, que
negociam uma possível coligação
em torno de Geraldo Alckmin.
Os presidenciáveis têm conversado por meio de interlocutores e já se encontraram pelo
menos uma vez nas últimas
semanas para tratar do assunto.
No final de abril, eles almoçaram na residência oficial da
Presidência da Câmara.
No almoço, Maia e Álvaro
concordaram que os partidos
de centro precisam se unir, pois,
do contrário, nenhum de seus
representantes sequer chegará
ao segundo turno da disputa presidencial. Os dois, porém, avaliaram que o cabeça dessa chapa de
centro não pode ser Alckmin, que
começou a negociar nas últimas

CÂMBIO
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“A morte é a curva
da estrada. Morrer
é só não ser visto”.

O jornal britânico “Financial Times” avaliou que a decisão do Supremo é “histórica”.
A prerrogativa do privilégio agora só vale para crimes cometidos
no exercício do mandato e em função do cargo.

Rovena Rosa/ABr

doméstica, apenas o STF podia julgar parlamentares, um
privilégio que era visto como
desencadeador da impunidade para os poderosos porque
esses casos costumavam levar
anos ou décadas para serem
julgados “Mas, em uma decisão
histórica, a Corte decidiu restringir esse privilégio apenas
a casos diretamente relacionados ao mandato e função atuais
de um parlamentar”.
A decisão abre caminho para
que centenas de processos
conduzidos pelo STF e relacionados à maior investigação
sobre corrupção do Brasil, a
Operação Lava Jato, sejam
entregues a juízes de tribunais
inferiores, como Sérgio Moro,
apresentado na reportagem
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O

jornal britânico “Financial Times” avaliou
na sexta-feira (4), em
reportagem, que a decisão
do Supremo (STF) de restringir o foro privilegiado
para deputados federais e
senadores é “histórica”. Em
outro texto, o periódico traz
grande espaço para o apoio
dado a jovens ao candidato
à Presidência de direita, Jair
Bolsonaro. A prerrogativa do
privilégio agora só vale para
crimes cometidos no exercício do mandato e em função
do cargo. “A Suprema Corte
do Brasil lançou um temor no
Congresso do País”, trouxe a
publicação.
O veículo de economia explica que, pela Constituição

Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia.

semanas aliança que pode culminar com o ex-ministro Henrique
Meirelles como seu vice.
No DEM, a avaliação é de
que Alckmin representa um
“produto velho” e trará para sua
candidatura todo o desgaste do
governo Temer, se tiver um emedebista de vice. A aliados, Maia
diz que erra quem aposta que a
campanha se concentrará na polarização entre o ex-presidente
Lula, que está preso e inelegível,
e o deputado Jair Bolsonaro.
Para ele, o foco acabará sendo
o governo Temer (AE).
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abrindo o comércio exterior
aos investimentos estrangeiros para que tenhamos um
certo papel-chave em nossa
agenda de modernização do
país”. Temer disse que, durante
participação em eventos mundiais, líderes o têm abordado
para perguntar sobre diversas
ações que têm sido feitas pelo
atual governo. Entre elas, a
redução da inflação, a reforma
trabalhista, a fixação do teto
dos gastos públicos e a redução
do desmatamento. Segundo o
presidente, essas ações “repercutem no exterior”.
Com relação a abertura
política, destacou os acordos
internacionais dos quais o
Brasil está participando, entre eles, o entre o Mercosul e
a União Europeia e também
com os países que compõem a
Aliança para o Pacífico, além
dos entendimentos que estão
sendo negociados entre o Brasil, a Coreia do Sul e o Canadá.
“Estamos trabalhando nessa
direção” (ABr).

Auxílio-moradia de
juízes ‘até junho’
A presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, informou na
sexta-feira (4) ao presidente
da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), Jayme de
Oliveira, que espera uma resolução para a questão do auxílio-moradia dos juízes até junho.
“Ou sairá uma proposta objetiva
sobre o assunto ou teremos que
ter outro caminho. Espero que
aconteça a conciliação”, disse
ela, segundo informações da
assessoria do STF.
O mês de junho é o prazo para
seja encaminhado ao Congresso
a proposta de orçamento do
Poder Judiciário para o ano que
vem. Em março, na véspera de
uma ação sobre a constitucionalidade do auxílio ser julgada pelo
plenário do STF, o ministro Luiz
Fux suspendeu a análise judicial
sobre o tema e enviou o caso
para ser resolvido na Câmara
de Conciliação. Atualmente, por
força de uma liminar (decisão
provisória) de Fux, todos os
magistrados brasileiros recebem
o benefício, atualmente de R$
4,3 mil, independentemente de
possuírem ou não casa própria na
cidade em que trabalham (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,30% ao
ano. - Capital de giro, 9,36% ao ano.
- Hot money, ,71% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.
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