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“O tempo faz a gente 
esquecer. 
Há pessoas que 
esquecem depressa. 
Outras apenas fi ngem 
que não se lembram 
mais”.
Érico Veríssimo (1905/1975)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,01% Pontos: 
63.530,78 Máxima de +0,66% 
: 63.942 pontos Mínima de 
-1,07% : 62.840 pontos Volume: 
3135955,24 bilhões Variação em 
2017: 5,49% Variação no mês: 
-4,7% Dow Jones: -0,02% Pon-
tos: 20.656,58 Nasdaq: -0,07% 
Pontos: 5.817,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1354 Venda: R$ 3,1359 
Variação: +1,33% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +1,02% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1242 Venda: R$ 
3,1248 Variação: +1% - Dólar Tu-
rismo Compra: R$ 3,0100 Venda: 
R$ 3,2800 Variação: +1,14% - 
Dólar Futuro (abril) Cotação: R$ 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,79% ao 
ano. - Capital de giro, 15,22% ao ano. 
- Hot money, 1,60% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.247,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,20% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,200 
Variação: +1,31%.

3,1430 Variação: +1,53% - Euro 
(17h30) Compra: US$ 1,0788 
Venda: US$ 1,0788 Variação: 
-0,04% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3800 Venda: R$ 3,3820 
Variação: +1,17% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2070 Venda: R$ 
3,5330 Variação: +1,03%.

Futuro: +0,27% Pontos: 63.920 
Máxima (pontos): 64.345 Míni-
ma (pontos): 63.150. Global 40 
Cotação: 949,413 centavos de 
dólar Variação: +0,53%.

Levantamento divulgado 
ontem (23), pelo Mi-
nistério da Agricultura 

mostra que 18 mercados 
já adotaram algum grau de 
restrição à entrada da carne 
brasileira após a Operação 
Carne Fraca, da Polícia Fe-
deral. Outros quatro manti-
veram o mercado aberto mas 
intensifi caram a fi scalização e 
três apenas enviaram pedidos 
de informação. 

Os dados mostram que o 
foco de preocupação do minis-
tério permanece. Hong Kong 
e China seguem sem permitir 
o desembaraço aduaneiro das 
cargas de carne e derivados 
que chegam ao País. Além 
desses dois, suspenderam 
temporariamente suas impor-

     

Agricultura: 18 mercados 
já adotaram algum grau de 
restrição à carne brasileira

tações: Chile, Argélia, Jamaica, 
Trinidad e Tobago, Panamá, 
Qatar, México, Bahamas e São 
Vicente de Granadina. 

Por outro lado, dois impor-
tantes mercados, o Japão e a 
União Europeia, suspenderam 
as compras apenas dos frigorífi -
cos alvo da operação. Também 
estão nesse grupo a África do 
Sul, a Suíça, a Arábia Saudita, 
o Canadá e o Egito. Os Esta-
dos Unidos mantiveram seu 
mercado aberto ao produto 
brasileiro, apenas reforçando 
os controles. A mesma coisa 
fi zeram o Vietnã, a Coreia do 
Sul e a Malásia. 

A Rússia, outro grande com-
prador de carne brasileira, 
enviou apenas um pedido de 
informações. Também fi zeram 

isso: Israel e Barbados. Mesmo os 
mercados que continuam aber-
tos não estão recebendo carne 
das plantas alvo da operação. Por 
decisão do governo brasileiro, es-
ses frigorífi cos não têm recebido 
licenças de exportação. 

O Ministério da Agricultura 
divulgou também uma carta 
recebida da embaixada da Pa-
lestina no Brasil. Ela informa 
que o Ministério da Economia 
Nacional da Palestina confi r-
mou que as carnes provenien-
tes do Brasil estão “em bom 
estado e não representam 
nenhum perigo para a saúde 
dos consumidores. 

Uma nota dos Estados Uni-
dos, datada de quarta-feira 
(22), trata de medidas adicio-
nais para garantir a segurança 

O Ministério da Agricultura divulgou nota recebida dos EUA afi rmando

que o mercado está aberto à carne.

da carne importada do Brasil. 
Os EUA não suspenderam a 
compra do produto, mas aper-
taram a fi scalização. 

A nota diz que nenhuma das 
plantas envolvidas no “escân-

dalo” da operação Carne Fraca 
enviou carne para lá. Ainda 
assim, o Serviço de Segurança 
Alimentar e Inspeção (FSIS, na 
sigla em inglês) intensifi cou a 
fi scalização das mercadorias no 

porto. “A agência vai manter 
indefi nidamente a reinspeção 
e testes patogênicos de 100% 
de todos os lotes de produtos 
regulados importados do 
Brasil” (AE).

O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do STF, defendeu ontem 
(23) a proposta de que nas 
próximas eleições, em 2018, 
o voto se dê em lista fechada, 
na qual o eleitor vota na le-
genda e não em um candidato 
específi co. A proposta voltou a 
ser discutida abertamente no 
Congresso, sendo defendida 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia e do Senado, 
Eunício Oliveira.

Barroso criticou o sistema 
atual, em que os deputados 
federais são eleitos de modo 
proporcional, mas o voto é no-
minal. Por esse modelo, o eleitor 
escolhe um candidato A, mas 
seu voto é contabilizado para a 
legenda e com isso, pode garan-
tir indiretamente a eleição de 
outro candidato B, que recebeu 
poucos votos diretos. “A vida 
demonstra que mais de 90% dos 
candidatos não são eleitos com 
votação própria. Portanto, o 
eleitor pensa que está elegendo 
quem ele quer, no entanto ele 
está elegendo quem ele não tem 
a menor ideia”, afi rmou Barroso, 
durante um seminário sobre re-
forma política e fi nanciamento 
de campanha no TSE.

Ministro Luís Roberto Barroso, 

do STF.

Depois de se manter em 
baixa por 33 meses consecu-
tivos, o Índice de Confi ança 
da Indústria (ICI) apresentou 
aumento de 2,9 pontos, atin-
gindo 90,7 pontos, na prévia 
da Sondagem da Indústria de 
Transformação, apurada pelo 
Ibre da FGV. Este foi o melhor 
resultado desde maio de 2014 
(92,2 pontos).

Para a coordenadora da pes-
quisa, Tabi Thuler Santos, há 
uma sinalização de retomada da 
confi ança, pois o levantamento 
mostra que o setor está deixan-
do “a zona mais crítica, embora 
ainda existam mais empresários 
insatisfeitos do que satisfeitos”. 
Caso isso se confi rme, observou 
Tabi, ficará demonstrada a 
possibilidade de retomada da 
economia, com crescimento da 
produção e do emprego.

Ela destacou que a recupe-
ração do otimismo empresarial 
está bem disseminada entre os 
vários setores. Do total de 19 
segmentos sondados, 15 (80%) 

O otimismo empresarial está 

bem disseminado entre

os vários setores.

JBS suspende produção 
de carne bovina
em 33 unidades 

Brasília - A JBS afi rmou ontem 
(23), em nota, que suspendeu, 
por três dias, a produção de carne 
bovina em 33 unidades das 36 que 
a empresa mantém no País. Para 
próxima semana, a companhia irá 
operar em todas as suas unidades 
com uma redução de 35% da sua 
capacidade produtiva. 

“Essas medidas visam ajustar a 
produção até que se tenha uma 
defi nição referente aos embargos 
impostos pelos países importa-
dores da carne brasileira. A JBS 
ressalta que está empenhada na 
manutenção do emprego dos 
seus 125 mil colaboradores em 
todo o Brasil”, destacou.

Na quarta-feira (22), a sus-
pensão já havia sido comuni-
cado para as unidades da JBS 
em Mato Grosso. A decisão 
não preocupa os pecuaristas 
da região no curto prazo. Com 
pastagens em bom estado 
graças às chuvas, eles têm 
condições de manter os animais 
nas propriedades, destacaram 
especialistas (AE).

O governo está fazendo o 
máximo possível para evitar 
aumento de impostos, afi rmou 
o ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, ontem (23), no 
Palácio do Planalto. “Estamos 
fazendo máximo possível para 
evitar [o aumento de impostos] 
e é exatamente por isso que não 
anunciamos isso precipitada-
mente”, disse. O ministro desta-
cou que estão sendo verifi cadas 
as receitas que podem diminuir 
a necessidade de aumento de 
impostos. “Se for necessário au-
mentar imposto, será o menor 
possível”, acrescentou.

O anúncio sobre a decisão 
será feito na próxima terça-
feira. O governo fará essas de-
fi nições para conseguir cumprir 
a meta de défi cit primário de 
R$ 139 bilhões para este ano. 
Meirelles disse, ainda, que a 
meta de défi cit primário será 
cumprida, sem alterações. 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

São Paulo - A Polícia Federal, 
em parceria com o Ibama e a 
Polícia Rodoviária Federal, 
defl agrou ontem (23), no su-
doeste do Estado do Maranhão, 
a Operação Maravalha. A ação 
é de combate à extração, ao 
transporte e à comercialização 
ilegal de madeira proveniente 
das terras indígenas Caru, Ara-
ribóia e da Reserva Biológica 
do Gurupi. Foram executadas 
10 interdições de serrarias 
clandestinamente instaladas 
nos municípios de Arame, 
Amarante e Buriticupu. 

A corporação suspeita que 
os estabelecimentos atuem 
receptando madeira extraída 
de terras indígenas. A operação 
resulta de três ações civis públi-
cas movidas contra os empre-
endimentos clandestinos. Mais 

O presidente Michel Temer 
disse que ligaria, ainda ontem 
(23), para o presidente da 
China, Xi Jinping, na tentativa 
de fazer com que o país volte 
atrás na decisão de suspender a 
importação de carne brasileira. 
Segundo Temer, o caso, desen-
cadeado após a Operação Carne 
Fraca, da Polícia Federal, “não 
poderia estar alcançando a 
dimensão a que chegou”.

A declaração foi feita durante 
a cerimônia de lançamento do 
Novo Processo de Exportações 
do Portal Único de Comércio 
Exterior. Ele aproveitou o evento 
para dizer que o governo preten-
de avançar no processo de des-
burocratização do país. “Vamos, 
ao longo do tempo, e até o fi m 
do ano, desburocratizar toda a 
administração pública”, afi rmou. 
Sobre os riscos que as denúncias 
da Operação Carne Fraca podem 
causar à economia brasileira, 
Temer disse que a mobilização 
da sociedade, e em especial da 
mídia, para reverter a situação 
foi de grande valia no sentido de 
evitar uma piora do cenário. 

“A sociedade se mobilizou para 
contestar aquilo que aparente-
mente poderia se transformar 

Presidente Michel Temer: logo 

superaremos esse embaraço.
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Convênio Brasil/EUA 
Após mais de seis anos de nego-

ciações e ajustes, o Ministério da 
Defesa do Brasil e o Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos 
concluíram a assinatura de um con-
vênio para a troca de informações 
em pesquisa e desenvolvimento no 
setor. O acordo permitirá aos dois 
países desenvolverem projetos 
tecnológicos em parceria na área 
da defesa, dinamizando a coope-
ração bilateral. 

Confi ança da indústria atinge o 
melhor resultado em quase três anos

deste mês. O número equivale 
a dois terços da composição 
mensal para o fechamento das 
consultas, a ser divulgada no 
próximo dia 29.

Nas entrevistas, foi constata-
da melhora tanto das conside-
rações sobre a situação atual 
quanto das projeções para o 
médio prazo. O Índice da Situa-
ção Atual (ISA) subiu 2,5 pontos 
e atingiu 88,9 pontos. O Índice 
de Expectativas aumentou 3,4 
pontos, para 92,7 pontos. 

A coordenadora do ICI ob-
servou que há um indicativo de 
que o fechamento do primeiro 
trimestre poderá ser o primeiro 
com alta na produção em 13 tri-
mestres”. Sobre o Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada 
da Indústria, que aumentou 0,2 
ponto percentual, atingindo 
74,5%, Tabi ressaltou que é o 
terceiro resultado seguido de 
crescimento. Porém, “esse ní-
vel mostra que a indústria ainda 
está muito ociosa”, acrescentou 
a pesquisadora (ABr).

estão indicando melhora do 
humor em relação à possibi-
lidade de ampliar a produção, 
o emprego, as vendas e os 
investimentos. Participaram 
do levantamento 781 empresas, 
cujos representantes foram 
ouvidos do dia 2 ao dia 20 

Governo está fazendo o possível 
"para não aumentar impostos"

“As coisas estão sendo feitas 
dentro da transparência e 
todos nós estamos cada vez 
mais empenhados. O país está 
cada vez mais se acostumando 
e esperando isso – discussões 
como essas, transparentes”, 
disse (ABr).

Operação Maravalha contra 
extração ilegal de madeira

de duzentos agentes, entre eles 
policiais federais, rodoviários 
federais, bombeiros militares 
e servidores do Ibama e do 
ICMBio, foram empenhados na 
a Operação Maravalha. A PF 
informa ainda que conta com 
apoio de dois helicópteros.

A corporação afi rma que os 
investigados responderão por 
crimes como desobediência 
à decisão judicial, receptação 
qualifi cada, ter em depósito 
produto de origem vegetal sem 
licença válida, dentre outros. 
Maravalha - nome dado à ope-
ração - é um termo usado para 
denominar os restos de serra-
gem de madeira em serrarias. 
A PF afi rma ter batizado a ação 
com esse nome já que o objetivo 
é o combate a estabelecimentos 
irregulares deste setor (AE).

Ministro Barroso, do STF, 
defende voto em lista fechada

Barroso defedeu que, pelo 
sistema de lista pré-ordenada, 
o eleitor pode analisar o paco-
te completo. “Aberto parece 
bacana e fechado parece ruim. 
No entanto, no sistema de lista 
pré-ordenada, você olha o pacote 
completo. Embora não possa 
eleger nominalmente, você 
sabe quem está mandando [ao 
Congresso]”, acrescentou. Uma 
das principais críticas à propos-
ta é a de que ela estaria sendo 
defendida neste momento com o 
objetivo de garantir a reeleição, e 
portanto o foro privilegiado, para 
parlamentares que são hoje alvo 
da Operação Lava Jato (ABr).

Temer elogia mobilização da 
sociedade após denúncias

em evento internacional desas-
troso. Tivemos pronta resposta e 
logo superaremos esse embara-
ço, que poderá causar prejuízos 
ao país. O Brasil todo colaborou 
para esse fato, que é um dos 
principais de nossa economia e 
não pode ter a credibilidade aba-
lada”, acrescentou. O secretário 
executivo de Comércio Exterior 
do Ministério da Indústria, Co-
mércio, Abrão Neto, disse que o 
governo ainda está mensurando 
os efeitos que as denúncias con-
tra a carne brasileira terão para 
a economia (ABr).


