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BOLSAS
O Ibovespa: -1,33% Pontos: 
69.814,73 Máxima estável: 
70.757 pontos Mínima de 
-1,98% : 69.360 pontos Volu-
me: 14,43 bilhões Variação em 
2018: -8,62% Variação no mês: 
-9,04% Dow Jones: -0,41% Pon-
tos: 24.987,47 Nasdaq: +0,01% 
Pontos: 7.746,91 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7403 Venda: R$ 3,7408 
Variação: +0,25% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,81 Venda: R$ 3,91 
Variação: +0,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7537 Venda: R$ 
3,7543 Variação: -0,52% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7170 
Venda: R$ 3,8830 Variação: 
+0,41% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,48% ao 
ano. - Capital de giro, 9,91% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.280,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: 0,13%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,800 
Variação: -0,13%.

Cotação: R$ 3,7450 Variação: 
+0,25% - Euro Compra: US$ 
1,1619 (às 17h29) Venda: US$ 
1,1619 (às 17h29) Variação: 
+0,09% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,3430 Venda: R$ 4,3450 
Variação: +0,32% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3100 Venda: R$ 
4,5100 Variação: +0,6%.

Futuro: -0,7% Pontos: 70.630 
Máxima (pontos): 70.970 Míni-
ma (pontos): 69.925. Global 40 
Cotação: 765,944 centavos de 
dólar Variação: -0,77%.

“Esticando a mão para 
alcançar as estrelas, 
muito frequentemente 
o homem esquece as 
fl ores aos seus pés”.
Jeremy Bentham Data (1748/1832)
Filósofo inglês

Alexandre Barreto de Souza, 
além do superintendente-
-geral e do procurador-chefe 
do órgão (ABr).

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econô-
mica (Cade) se mani-

festou contrário à criação de 
uma tabela com os valores 
mínimos a serem cobrados 
pelo frete do transporte rodo-
viário de cargas. Em parecer 
enviado ao STF, a autarquia 
sustenta que o tabelamento 
do frete limita a concorrência, 
prejudicando a sociedade 
e criando uma espécie de 
cartel no setor. O Cade, que 
é vinculado ao Ministério da 
Justiça, também argumenta 
que o tabelamento infringe a 
ordem econômica, já tendo 
sido condenado em outros 

 Tabelamento de frete 
‘pode levar’ à formação 
de cartel, aponta Cade

segmentos, como a prestação 
de serviços médicos.

Na avaliação do órgão, ao 
estipular um custo padrão 
mínimo para todo o serviço 
de frete, a Antt desconsidera 
as especifi cidades do setor, 
permitindo que todos os 
caminhoneiros autônomos e 
empresas que tenham custos 
inferiores ao determinado pela 
norma possam lucrar com a 
diferença. Ao considerar as 
possíveis consequências da 
intervenção estatal na eco-
nomia, o Cade lembra que 
diversos planos econômicos 
prevendo o tabelamento de 
preços e a intervenção direta 

dos mais variados tipos não 
foram capazes de reequilibrar 
fatos naturalmente dinâmicos. 

No caso específi co do trans-
porte de cargas, a autarquia 
aponta os riscos de que o 
estabelecimento de um preço 
mínimo reduz a liberdade 
contratual entre as partes e 
aumente os custos ao longo 
de toda a cadeia produtiva, 
sendo, ao fi m, repassado ao 
consumidor final. Também 
há riscos de redução da com-
petitividade e desistímulo à 
inovação concorrencial, com 
a consequente perda de qua-
lidade dos serviços.

“Assim, o entendimento con-

Um preço mínimo reduz a liberdade contratual entre as partes e aumente os custos

ao longo de toda a cadeia produtiva

solidado do Cade, estável em di-
versas composições de seu tri-
bunal, é a de que o tabelamento 
de preço constitui uma infração 

à ordem econômica passível 
de condenação”, sustenta os 
autores do ofício, assinado 
pelo presidente da autarquia, 

Resultado do Sisu 
O MEC liberou o resultado do Sisu. 

O programa oferece 57.271 vagas em 
68 instituições públicas de ensino 
superior em todo o país. O resultado 
está na página (http://www.sisu.
mec.gov.br/). Os estudantes sele-
cionados deverão fazer a matrícula 
nas instituições de ensino entre os 
próximos dias 22 e 28. Aqueles que 
não foram selecionados poderão 
participar da lista de espera que 
está aberta de até o próximo dia 27.

Começou ontem (18), em 
Genebra, a 38ª sessão do Con-
selho de Direitos Humanos. A 
política migratória dos Estados 
Unidos foi um dos destaques da 
fala do alto comissário da ONU 
para os direitos humanos. Zeid 
Al Hussein está muito preocu-
pado com as medidas adotadas, 
“que punem as crianças pelas 
ações de seus pais”. Segundo 
ele, quase 2 mil menores foram 
separados de suas famílias de 
forma forçada nas últimas seis 
semanas.

O alto comissário considera 
uma “prática cruel” e ele des-
tacou que a Associação Ame-
ricana de Pediatria classifi cou 
a medida de “um abuso infantil 
sancionado pelo governo”, que 
pode causar “danos irrepará-
veis e consequências por toda 
a vida”. Zeid pediu aos Estados 
Unidos para acabar com a me-
dida imediatamente e ratifi car 
a Convenção sobre os Direitos 
da Criança. O alto comissário 
lembra que as “pessoas não 
perdem seus direitos humanos 
simplesmente por cruzar uma 
fronteira sem um visto”.

Durante seu discurso, Zeid 
mencionou a situação de vários 
países, incluindo a Venezuela. 
O alto comissário falou sobre 
a “gravidade” das violações 
de direitos humanos e pediu 
a criação de uma comissão de 
inquérito sobre o país. Lembrou 

Alto comissário da ONU para 

os Direitos Humanos,

Zeid Al Hussein.

Técnico da Itália diz que 
Neymar não está 100%

O treinador da seleção da Itália, 
Roberto Mancini, afi rmou ontem 
(18) que o Brasil é um dos favo-
ritos para conquistar a Copa do 
Mundo de 2018, na Rússia, mas 
apontou que Neymar ‘não está 
100%’. “O Brasil tem as quali-
dades para vencer o Mundial, 
pois é um time quadrado, forte 
em todas as posições, técnico e 
rápido. Ele me parece o melhor 
time. Mas a primeira rodada é 
difícil de julgar”, afi rmou Mancini 
para a RadioRaio.

“No primeiro jogo, todos os 
grandes times, ou aqueles que 
eventualmente podem ganhar 
a Copa, normalmente têm difi -
culdades, parece normal para 
o primeiro jogo”, disse Mancini. 
Sobre o atacante Neymar, Manci-
ni destacou que o astro brasileiro 
não está “100% fi sicamente”, por 
conta da fratura que sofreu no 
quinto metatarso do pé direito.

De fora da Copa do Mundo, 
a Itália passou para as mãos de 
Mancini em maio (ANSA).

O ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia, disse ontem (18) 
que os impactos da greve dos 
caminhoneiros na economia 
são “transitórios”. “É inegável 
que ela terá um efeito no curto 
prazo, tanto no que diz respeito 
ao nível de preço, quanto no 
que diz respeito ao impacto 
na economia como crescimen-
to – setores foram afetados, a 
economia parou de funcionar, 
teve escassez de produtos, isso 
refl etiu em preços mais elevados 
nos supermercados”, enumerou 
o ministro, ao participar de um 
almoço organizado pelo Grupo 
de Líderes Empresariais (Lide).

Apesar dos efeitos relevantes 
causados pela greve, o ministro 
acredita que eles serão con-
tornados ao longo do tempo. 
“Tanto quanto quando a gente 
olha do lado da infl ação, quanto 
quando a gente olha do lado 
do crescimento, esses efeitos 
são transitórios. Nós não en-
tendemos como um choque 
permanente em preços ou na 
capacidade de crescimento da 
economia brasileira”, enfatizou. 
Guardia não quis comentar, no 
entanto, a possibilidade de re-
ver a projeção de crescimento 
do PIB para este ano. 

Ele destacou que a estimativa 
ofi cial do governo será atuali-
zada em meados de julho. Em 
maio, o governo federal reduziu 
a expectativa de expansão do 
PIB em 2018 de 2,97% para 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

Em discurso aos chefes de 
Estado na Cúpula do Merco-
sul, ontem (18), em Assunção 
(Paraguai), o presidente Temer 
disse que o bloco sul-americano 
precisa avançar cada vez mais 
rumo à inserção na economia 
global. Ele defendeu as nego-
ciações para a fi nalização de 
um acordo entre o Mercosul e 
a União Europeia.

“No lugar de nos fecharmos 
entre nós mesmos, atuamos em 
conjunto para inserir nossos 
países na economia global. Essa 
estratégia é indispensável para 
a competitividade dos nossos 
produtos, para a geração de 
emprego e renda para nossa 
gente”, disse.

Ao defender a aliança entre 
o Mercosul e a União Europeia, 
que negociam um acordo de 
livre comércio, Temer lembrou 
que houve avanços signifi-

Temer durante sessão plenária 

de abertura da Cúpula do 

Mercosul.
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A obesidade já é uma realida-
de para 18,9% dos brasileiros. 
Já o sobrepeso atinge mais da 
metade da população (54%). 
Os dados são da Pesquisa da 
Vigitel e foram divulgados 
ontem (18) pelo Ministério 
da Saúde. Entre os jovens, a 
obesidade aumentou 110% 
entre 2007 e 2017. Esse índice 
foi quase o dobro da média nas 
demais faixas etárias (60%). No 
mesmo período, o sobrepeso 
cresceu 56%.

Apesar desses índices, o 
levantamento registrou um 
aumento da prática de ativi-
dades físicas no tempo livre 
de 24,1% no período de 2009 

a 2017 e uma queda de 52,8% 
no consumo de refrigerantes e 
bebidas açucaradas entre 2007 
e 2017. A perda da preferência 
por esses tipos de bebidas ocor-
reu sobretudo entre adultos 
com idades entre 25 e 34 anos 
e entre pessoas com mais de 
65 anos.

A inclusão de frutas e hor-
taliças no cardápio habitual 
também teve um acréscimo 
nos últimos anos, crescendo 
5% entre 2008 e 2017. A Vigitel 
é realizada com maiores de 18 
anos em 26 capitais. Foram 
entrevistadas 53 mil pessoas 
entre fevereiro e dezembro de 
2017 (ABr).

A pesquisa foi feita com maiores de 18 anos em 26 capitais.

São Paulo - O pré-candidato 
à Presidência, Jair Bolsonaro, 
criticou o atual governo e fez 
propostas como a escalação 
de militares para compor seus 
ministérios caso seja eleito. 
“O Brasil precisa de ordem e 
progresso”, afi rmou durante o 
fórum realizado ontem (18), em 
São Paulo pela Unica. “Não seria 
demais falar que quase tudo está 
errado no Brasil”, disse. “As lide-
ranças funcionam como líderes 
sindicais, cujo líder põe a faca na 
boca”, afi rmou.

Bolsonaro afirmou que já 
conta com o apoio de cerca de 
60 parlamentares à sua candi-
datura e que em breve chegará 
a 100. Falou que pretende 
construir um primeiro escalão 
com muitos militares. Como 
exemplo, ele citou o astronauta 
e comandante da aeronáutica, 
Marcos Pontes para assumir o 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia. Ele ressaltou que o foco 
é um governo honesto, que crê 
em Deus e com um presidente 
cristão e patriota. 

Wilson Dias/ABr

Divulgação

Bloco sul-americano ‘precisa avançar’ 
rumo à inserção na economia global

mo com a demora na conclusão 
de um acordo.

“Não devemos abandonar 
a ideia desta aliança com o 
Mercosul, porque na premissa 
que levantei, segundo a qual 
nosso trabalho deve ser cada 
vez mais de abertura para o 
mundo, fechar essa porta agora 
signifi ca impedir o caminho 
das negociações que tem tido 
razoável sucesso”, disse Temer, 
ao avaliar como positiva a 
aproximação do Mercosul com 
a Aliança do Pacífi co (Chile, 
Colômbia, Peru e México). As 
palavras de ordem do Mercosul 
são “mais diálogo, mais livre 
comércio e mais investimento”. 

Temer comentou a situação da 
Venezuela, suspensa do Merco-
sul, e disse que o Brasil continua 
vigilante em relação à deteriora-
ção das condições humanitárias 
no país vizinho (ABr).

cativos nas negociações nos 
últimos tempos. Antes dele, o 
presidente do Uruguai, Tabaré 
Vázquez, demonstrou desâni-

Obesidade atinge quase 
20% da população

Impacto da paralisação dos 
caminhoneiros é transitório

2,5%. Sobre os fatores que 
prejudicam o crescimento da 
economia, Guardia destacou 
ainda o cenário externo, em 
que Estados Unidos e China 
têm cogitado a possibilidade de 
adotar medidas protecionistas 
em relação a alguns produtos.

“Isso tem um impacto sobre 
o comércio mundial. Evidente-
mente que não contribui para 
o livre comércio e para o cres-
cimento economia internacio-
nal”, ressaltou. A transição de 
governo após as eleições deste 
ano são outro fator apontado 
pelo ministro com capacidade 
de afetar as projeções de cres-
cimento, uma vez que causa 
insegurança nos investidores. 
O ministro disse esperar que a 
agenda de reformas seja manti-
da no próximo governo (ABr). 

EUA: a “prática cruel” de 
separar crianças dos seus pais

dos protestos contra o governo 
na Nicarágua, que causaram a 
morte de pelo menos 178 pes-
soas. Ao deplorar a violência, 
ele também sugeriu a criação 
de uma comissão internacional 
de inquérito.

Em relação à Coreia do Norte, 
o chefe de direitos humanos da 
ONU afi rmou que houve pouco 
progresso sobre as violações 
cometidas no país asiático. 
Zeid explicou que a população 
norte-coreana “arrisca suas 
vidas e sua dignidade pelo 
exercício de seus direitos fun-
damentais, como tentar sair 
do país ou se comunicar com 
pessoas de fora”. Em relação 
à Síria, Zeid lamentou que as 
“terríveis violações e abusos co-
metidos pelo governo e aliados, 
mas também por extremistas 
violentos” destruiu boa parte 
do país (Onu News).

Para Bolsonaro, quase tudo 
'está errado' no Brasil

Sobre o agronegócio, Bolso-
naro disse que não se pode abrir 
mão da segurança alimentar e 
que “não podemos vender nossas 
terras para capital de fora”. A 
questão de venda de terras para 
estrangeiro é um dos temas de-
batidos pelo setor recentemente 
que divide opiniões. Ele fez coro 
aos demais pré-candidatos e 
elogiou o RenovaBio. “O Brasil 
precisa de menos decreto, mas 
essa é uma boa, ainda mais para 
atender o compromisso assinado 
pelo País na França”, disse.

Bolsonaro citou também al-
guns temas polêmicos que têm 
norteado sua campanha como 
a liberação do porte de armas. 
“Mais do que defender a vida 
de um cidadão, a arma defende 
a liberdade de uma nação”, 
afi rmou. O deputado foi ques-
tionado pelos participantes do 
debate como governaria sendo 
um governo minoritário. “Sem-
pre fui independente”, disse, 
acrescentando que vai buscar 
apoio das bancadas que tiverem 
interesse em cada tema (AE).


