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“O que parece o auge 
do absurdo numa 
geração, muitas vezes 
torna-se o auge da 
sensatez na seguinte”. 
Adlai Stevenson (1900/1965)
Político estadunidense

BOLSAS
O Ibovespa: +1,62% Pontos: 
67.349,72 Máxima de +1,89% 
: 67.528 pontos Mínima de 
+0,01% : 66.284 pontos Volu-
me: 8,57 bilhões Variação em 
2017: 11,83% Variação no mês: 
2,98% Dow Jones: -0,16% Pon-
tos: 20.943,11 Nasdaq: +0,14% 
Pontos: 6.129,14 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1673 Venda: R$ 3,1678 
Variação: -0,52% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,23 Venda: R$ 3,33 
Variação: -0,89% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1600 Venda: R$ 
3,1606 Variação: -0,79% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1530 
Venda: R$ 3,3030 Variação: 
-0,72% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,83% ao 
ano. - Capital de giro, 15,44% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.218,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,500 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,1855 Variação: 
-0,76% - Euro Compra: US$ 
1,0865 (às 17h33) Venda: US$ 
1,0869 (às 17h33) Variação: 
-0,05% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4400 Venda: R$ 3,4420 
Variação: -0,64% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3770 Venda: R$ 
3,6030 Variação: -0,55%.

Futuro: +1,7% Pontos: 68.045 
Máxima (pontos): 68.200 Míni-
ma (pontos): 67.170. Global 40 
Cotação: 926,738 centavos de 
dólar Variação: estável.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (10) que a 

queda da infl ação mostra que o 
ajuste fi scal está surtindo efei-
to. “É uma notícia positiva, a 
infl ação está reagindo ao ajuste 
fi scal, taxa de juros estrutural 
caindo”, disse o ministro, 
após participar do congresso 
da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais.

A infl ação ofi cial, medida pelo 
IPCA, fechou abril com variação 
de 0,14%, resultado 0,11 ponto 
percentual inferior ao de março 
(0,25%). Com o resultado de 
abril, a infl ação dos últimos 12 

     

Meirelles diz que queda 
da infl ação mostra 
efeitos do ajuste fi scal

meses é de 4,08%, a menor taxa 
em 12 meses desde julho de 
2007. Segundo Meirelles, a desa-
celeração da infl ação indica uma 
melhora da confi ança dos agentes 
econômicos e, consequentemen-
te, um ajuste da economia. 

“Em uma situação de incer-
teza, os formadores de preço 
tendem a aumentar os preços. 
No momento [em] que existe um 
ajuste fi scal, [em] que a política 
monetária do Banco Central é 
bem-sucedida e fi rme, nós temos 
uma queda das expectativas de 
infl ação, os tomadores de preços 
tendem a aumentar menos os 
preços. A infl ação cai, refl etindo a 
situação do país”, acrescentou.

Segundo Meirelles, o de-
semprego deve acompanhar a 
melhora da economia e come-
çar a cair na segunda metade 
do ano. “O desemprego reage 
com uma certa defasagem em 
relação à atividade econômica”, 
ressaltou. O ministro disse 
também que a economia deve 
voltar a crescer em um ritmo 
consistente no fi nal do ano. “Es-
peramos entrar em 2018 com o 
ritmo de crescimento de cerca 
de 3% ao ano”, destacou. Esse 
resultado depende, no entanto, 
da votação das reformas, em 
especial a da Previdência. 

“Nossa expectativa é que 
as reformas sejam aprovadas 

Segundo Meirelles, o desemprego deve acompanhar a melhora da economia

e começar a cair na segunda metade do ano.

no primeiro semestre. Se 
porventura, alguma votação 
importante for deixada para 
agosto, não é o ideal, mas em 

uma reforma de longo prazo, 
não é isso que vai infl uenciar 
o sucesso da reforma. Agora, 
esses dois meses podem ser 

muito importantes para a 
expectativa e o crescimento 
econômico deste ano e do 
próximo” (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse ontem (10) que o país 
precisa “eliminar uma certa 
raivosidade”, ter “tranquilidade” 
para ser pacifi cado e resgatar 
a “cordialidade” característica 
do brasileiro. Segundo ele, 
“nada vai impedir que o Brasil 
continue a trabalhar”. Nesse 
sentido, segundo o presidente, as 
medidas adotadas com o objetivo 
de melhorar a economia e gerar 
empregos o ajudarão no proces-
so de pacifi cação do país.

“É preciso eliminar uma certa 
raivosidade que muitas vezes 
permeia a consciência nacional. 
Precisamos ter paz, tranquilidade 
e saber que nada vai impedir que 
o Brasil continue a trabalhar”, 
disse Temer durante cerimônia 
de assinatura do novo Decreto 
de Regularização Portuá ria, no 
Palácio do Planalto.

“O país não pode fi car nesta 
posição de embate permanente 
de brasileiro contra brasileiro. 
Ao contrário: a regra geral 
conhecida nacional e interna-
cionalmente é, exata e preci-
samente, a cordialidade entre 
os brasileiros. É claro que há 
disputas as mais variadas. Mas 
jamais as agressões de natureza 
verbal e muito menos de nature-
za física”, disse o presidente.

Temer no ato de assinatura do 

novo decreto de regularização 

portuária no Brasil.

Brasília - Quase dois meses 
depois da defl agração da Ope-
ração Carne Fraca, o produto 
brasileiro já “ultrapassou a bar-
reira da desconfi ança sanitária” 
Ainda há, porém, refl exos nas 
exportações brasileiras, como 
uma redução da ordem de 3,5% 
a 4% no preço para alguns 
mercados. Essa foi a avaliação 
que o ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, fez ontem (10), 
em audiência na Comissão de 
Agricultura da Câmara. 

“Acho que é normal, até 
natural, que alguns países 
nesses momentos tentem fa-
zer com que os preços caiam.” 
A reversão dessa tendência 
é um trabalho a ser feito. 
“Não podemos perder os 
mercados que temos e abrir 
novos”. Ele observou que o 
Brasil tem enorme potencial 
na produção de alimentos 
e que a tendência é cada 
vez mais agregar valor. Mas, 
para isso, é preciso elevar as 
exportações, pois o mercado 

Ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi.

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(10) que não faltam recursos 
do FGTS para fi nanciar projetos 
habitacionais. A liberação dos 
saques das contas inativas do 
fundo não impactou as linhas 
de crédito para compra de 
imóveis nem os recursos para 
construção de novas unidades. 
“Não temos tido falta de recur-
sos para fi nanciar habitação em 
nenhuma vertente. Houve uma 
questão do orçamento do pró-
cotista, que se esgotou. Nós já 
fi zemos um remanejamento”, 
destacou após palestra no con-
gresso da Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais.

Na semana passada, a Caixa 
suspendeu o fi nanciamento da 
linha Pró-Cotista, que destina 
recursos para a aquisição de 
imóveis com juros menores a 
pessoas que têm conta vincula-
da ao FGTS. Os recursos dispo-
níveis eram sufi cientes apenas 
para atender as propostas de 
fi nanciamento já recebidas pelo 
banco. Nesta semana, a insti-
tuição informou que voltaria a 
receber propostas de fi nancia-
mento da linha Pró-Cotista.

Oliveira negou que a falta de 
dinheiro tenha relação com os 

Brasília - O ministro Mar-
co Aurélio Mello, do STF, 
declarou-se impedido de ser 
o relator ou mesmo votar 
em processos que envolvem 
clientes do escritório Sérgio 
Bermudes Advogados, por 
ter uma sobrinha trabalhando 
na banca de advogados. Ele 
descartou julgar não apenas os 
casos em que o escritório atue, 
como também aqueles em que 
um cliente seja defendido por 
um advogado que não integre 
o escritório, nas áreas adminis-
trativa, civil e criminal

O ofício encaminhado pelo 
ministro à presidência do 
STF vai na linha do que foi 
alegado pela Procuradoria-
Geral da República ao pedir 
que o ministro Gilmar Mendes 
seja declarado impedido de 
julgar habeas corpus de Eike 
Batista, devido à presença 
de Guiomar Feitosa Mendes, 
esposa do ministro, no quadro 
de advogados do escritório 
que tem o empresário como 
cliente, ainda que advogados 
do escritório não atuassem no 
caso em questão.

Citando artigos do Código de 
Processo Civil, Marco Aurélio 
disse: “para efeito de distribui-
ção e tomada de voto, informo 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Ministro do STF

Marco Aurélio Mello.

A Petrobras anunciou ontem 
(10) que vai vender a Refi na-
ria de Pasadena, nos Estados 
Unidos, e sua participação na 
Petrobras Oil &GasB.V., pro-
prietária de ativos na África. A 
estatal informou que a venda da 
refi naria seguirá o novo plano 
de parcerias e desinvestimen-
tos da companhia, revisado 
em cumprimento à decisão do 
Tribunal de Contas da União 
que, em março, determinou 
mudanças do sistema de ven-
das de ativos da petrolífera.

O plano de desinvestimentos  
da Petrobras prevê a venda de 
ativos e meta de parcerias de 
US$ 21 bilhões para o biênio 
2017-2018.

A compra pela Petrobras 
da refi naria de petróleo em 
Pasadena, Texas, em 2006, é 
investigada por superfatura-
mento, à época, e evasão de 
divisas.  A Petrobras pagou 
US$ 360 milhões por 50% da 
refi naria (US$ 190 milhões pe-
los papéis e US$ 170 milhões 
pelo petróleo que estava em 
Pasadena). O valor foi maior 
do que o pago um ano antes 
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Envio de médicos 
cubanos

Brasília - O ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, disse 
esperar que o governo cubano 
retome o envio de profi ssionais 
para o Programa Mais Médicos, 
interrompido há um mês. Num 
gesto para ganhar confi ança 
de Cuba, a pasta determinou 
o descredenciamento do pro-
grama de 49 municípios que 
incentivaram profi ssionais a 
entrar na Justiça para garantir 
sua permanência no Brasil.

Em abril, Cuba suspendeu 
o envio de 710 médicos ao 
programa, numa reação ao 
aumento expressivo de limi-
nares concedidas na Justiça 
garantindo a permanência de 
cubanos que fi caram mais de 
três anos no programa. Foram 
ao menos 80. A determinação 
para o descredenciamento 
deve continuar. Há duas se-
manas, a informação era a de 
que pelo menos 55 municípios 
incentivaram médicos de Cuba 
a ingressar na Justiça para con-
tinuar no País. As prefeituras 
notifi cadas do descredencia-
mento poderão apresentar 
defesa (AE).

Dia das Mães
Os presentes e serviços ligados 

ao Dia das Mães, comemorado no 
próximo domino (14), subiram, em 
média, 4,76% este ano, segundo 
pesquisa do Ibre da FGV. Os serviços 
subiram bem mais do que os bens 
duráveis. Itens como computador, 
celular, aparelhos eletrodomésticos 
e eletrônicos não tiveram aumento 
acima da infl ação média. A infl ação 
do segmento de serviços acumulada 
em 12 meses alcançou 6,41%, en-
quanto a de presentes subiu 2,4%. 

Maggi: Carne Fraca tem refl exos 
nos preços das exportações

cados que se mantêm fechados 
aos produtos brasileiros, disse 
o ministro, não causam grandes 
impactos no comércio. São eles: 
Argélia, Benin, Bahrein, Congo, 
Antígua e Barbuda, Iraque, Mo-
çambique, Trinidad e Tobago, 
Zimbábue, São Vicente e Gra-
nadinas, Santa Lúcia, Albânia 
e São Cristóvão e Nevis. 

Em oito mercados, entre eles 
os Estados Unidos e a Rússia, 
100% das cargas são inspecio-
nadas. “Isso, para nós, é bom”, 
disse o ministro. Ele explicou 
que essas fi scalizações não 
encontraram nenhum caso 
de não conformidade, o que 
ajuda a superar a desconfi ança 
surgida após a ação policial. 
O ministro repetiu que a co-
municação sobre a operação 
foi equivocada, o que colocou 
em risco as exportações bra-
sileiras que, no ano passado, 
somaram US$ 13,77 bilhões. O 
governo, porém, agiu de forma 
rápida e coesa para contorná-
la (AE).

interno já está abastecido e 
há “sobra”.

Justamente para preservar 
mercados compradores, o mi-
nistro embarca hoje (11) para 
a Arábia Saudita, justamente 
para preservar mercados com-
pradores. Ele deverá passar 
também pelos Emirados Ára-
bes, Kuwait e Catar. Os mer-

Ministro descarta falta de 
recursos para habitação

saques das contas inativas do 
fundo. “Nós fi zemos todas as 
simulações”, disse o ministro 
sobre como foi feito um plane-
jamento para evitar que a libe-
ração das retiradas interferisse 
no crédito habitacional. Estão 
sendo feitos remanejamentos 
dos recursos do fundo desti-
nados para outras áreas para 
garantir os fi nanciamentos re-
lacionados à moradia. “Vamos 
administrar o orçamento, mas 
não faltará recurso de modo 
algum para área de habitação”, 
ressaltou (ABr).

Brasil precisa
“eliminar raivosidades”

Segundo Temer, a melhora 
na economia do país, estimu-
lada entre outros fatores pela 
liberação das contas inativas 
do FGTS, pode colaborar para 
essa pacifi cação. “O setor de 
varejo cresceu muito neste 
último mês, algo que tem sido 
atribuído à liberação das contas 
inativadas do FGTS”, disse.

“Com isso, a produção indus-
trial teve o melhor resultado 
desde 2013. Por isso a balança 
comercial registra seguidos 
superávit. Por isso acho até, 
convenhamos, que os brasileiros 
estão começando a fi car otimis-
tas com a economia”, acrescen-
tou o presidente (ABr).

Ministro se diz impedido 
de atuar em processo

estar impedido de atuar em pro-
cessos - subjetivos e objetivos 
- patrocinados pelo escritório 
Sérgio Bermudes - Advogados 
e naqueles que, embora atue 
advogado que não o integre, 
envolvam cliente do referido 
escritório de advocacia, nas 
áreas administrativa, civil e 
criminal.”

Acatada por Marco Aurélio, 
a hipótese de impedimento 
em processo “mesmo que 
patrocinado por advogado de 
outro escritório”, prevista no 
inciso VII do artigo 144 do 
Código de Processo Civil, não 
foi admitida por Gilmar Mendes 
como motivo para declarar seu 
próprio afastamento no caso 
Eike (AE).

Petrobras vai vender Pasadena 

pela belga Astra Oil pela re-
fi naria toda, no valor de US$ 
42,5 milhões. Por causa das 
cláusulas do contrato, a estatal 
foi obrigada a comprar toda a 
unidade, o que resultou em um 
gasto total de US$ 1,18 bilhão. 

Em 2013, o TCU iniciou uma 
apuração sobre suspeitas de 
irregularidades na compra. 
No ano seguinte, o tribunal 
determinou a devolução de 
US$ 792,3 milhões aos cofres 
da Petrobras pelos prejuízos 
causados ao patrimônio da 
empresa por causa do negócio 
(ABr).


