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“Eu achava que a 
política era a segunda 
profi ssão mais antiga. 
Hoje vejo que ela se 
parece muito com a 
primeira”.
Ronald Reagan (1911/2004)
40º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +1,69% Pontos: 
62.639,30 Máxima de +3,07% : 
63.488 pontos Mínima estável: 
61.597 pontos Volume: 13,45 
bilhões Variação em 2017: 
4,01% Variação no mês: -4,23% 
Dow Jones: +0,69% Pontos: 
20.804,84 Nasdaq: +0,47% 
Pontos: 6.083,70 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2516 Venda: R$ 3,2521 
Variação: -3,98% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -3,01% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2872 Venda: R$ 
3,2878 Variação: -2,75% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-3,84% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,67% 
ao ano. - Capital de giro, 14,74% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,06% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,000 
Variação: -2,98%.

Cotação: R$ 3,2605 Variação: 
-3,54% - Euro Compra: US$ 
1,1207 (às 17h31) Venda: US$ 
1,1207 (às 17h31) Variação: 
+0,97% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6430 Venda: R$ 3,6450 
Variação: -3,06% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5070 Venda: R$ 
3,8200 Variação: -3,05%.

turo: +2,46% Pontos: 63.015 
Máxima (pontos): 63.950 Míni-
ma (pontos): 62.690. Global 40 
Cotação: 931,252 centavos de 
dólar Variação: estável.

Apostando em um futuro 
bom relacionamento 
com prováveis candi-

datos que fossem eleitos em 
2014, a J&F (holding contro-
ladora do grupo JBS) destinou 
mais de R$ 500 milhões para 
ajudar a eleger governadores, 
deputados estaduais, federais 
e senadores de todo o país, 
segundo os delatores.  Em um 
dos depoimentos que prestou 
ao Ministério Público Federal 
(MPF), com quem firmou 
acordo de delação premiada 
já homologada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
diretor de Relações Institu-
cionais e Governo da J&F, 
Ricardo Saud, entregou um 
levantamento detalhado em 
que aponta todos os candida-
tos fi nanciados pela empresa.

De acordo com Saud, o to-

     

JBS ajudou a fi nanciar 
campanhas de 1.829 
candidatos de 28 partidos

tal em dinheiro repassado por 
meio de “pagamentos dissimu-
lados” alimentou as campanhas 
de 1.829 candidatos. Destes, 
179 se elegeram deputados 
estaduais em 23 unidades da 
federação e 167 deputados 
federais por 19 partidos. O 
delator não deixa claro quais 
pagamentos foram feitos via 
caixa 2 e quais foram doações 
ofi ciais. No depoimento, divul-
gado após a retirada do sigilo da 
delação, ele dá a entender que 
os valores citados se referem 
apenas às campanhas de 2014. 

Em outro depoimento, o 
dono da JBS, Joesley Batista, 
também afi rmou que a maioria 
das doações feitas pela em-
presa tratava-se de propina 
disfarçada por contrapartidas 
recebidas. “Doamos propina a 
28 partidos”, contou Saud, ad-

mitindo que os mais de R$ 500 
milhões destinados a agentes 
públicos para as eleições de 
2014 formavam um “reservató-
rio de boa vontade”. “Era para 
que eles não atrapalhassem a 
gente”, afi rmou.

O delator cita ainda que 
foram distribuídas “propina 
para 16 governadores eleitos 
e para 28 candidatos ao Sena-
do que disputavam a eleição, 
a reeleição ou a eleição para 
governador”, acrescentou. 
Segundo ele, os governadores 
eleitos pertenciam ao PMDB 
(4), PSDB (4), PT (3), PSB 
(3), PP (1) e PSD (1). Ao 
entregar a documentação aos 
procuradores, Saud enfatizou 
a importância do “estudo” 
que fez por sua própria conta. 
“Aqui estão todas as pessoas 
que direta ou indiretamente 

Joesley Batista, dono da JBS que, em 2014, destinou mais de R$ 500 milhões para ajudar a eleger 

governadores, deputados estaduais, federais e senadores de todo o país.

receberam propina da gente”. 
Joesley Batista disse, ainda, 

que atuou juntamente com o 
deputado João Bacelar (PR-
-BA) na compra de cinco 
deputados federais, ao custo 
de R$ 3 milhões cada um, para 
votarem contra o impeachment 

da ex-presidente Dilma Rous-
seff. No dia 9 de abril de 2016, 
um sábado, uma semana antes 
da votação do impeachment 
na Câmara, ele se reuniu com 
Bacelar. Na ocasião, segundo 
o delator da JBS, Bacelar disse 
que “tinha conseguido conven-

cer 30 deputados a votarem a 
favor de Dilma em troca de R$ 
5 milhões cada um”. Joesley, 
no entanto, diz ter concorda-
do com a “compra” de apenas 
5 deputados no valor total de 
R$ 15 milhões divididos em 
parcelas (ABr).

Dom Sérgio da Rocha Krieger, 

presidente da CNBB.

Brasília - A cúpula da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) manifestou 
“espanto” e “indignação” dian-
te das “graves” denúncias de 
corrupção investigadas pela 
Operação Lava Jato. Em nota 
divulgada na sexta-feira (19), 
os dirigentes da entidade 
ressaltam que “saídas” para a 
atual crise devem respeitar e 
fortalecer o Estado democrá-
tico de direito. “Tais denúncias 
exigem rigorosa apuração, 
obedecendo-se sempre as 
garantias constitucionais”, 
ressalta o documento. 

“Apurados os fatos, os auto-
res dos atos ilícitos devem ser 
responsabilizados”, comenta 
a CNBB. “A vigilância e a par-
ticipação política das nossas 
comunidades, dos movimentos 
sociais e da sociedade, como 
um todo, muito podem contri-
buir para elucidação dos fatos 
e defesa da ética, da justiça e 
do bem comum”. O documento 
é assinado por dom Sérgio da 
Rocha Krieger, presidente da 

Secretário de Previdência 

do Ministério da Fazenda, 

Marcelo Caetano.

Rio - O secretário de Previdên-
cia do Ministério da Fazenda, 
Marcelo Caetano, defendeu na 
sexta-feira (19), a reforma da 
Previdência proposta pelo gover-
no do presidente Michel Temer, 
sem fazer qualquer referência à 
crise política gerada pela reve-
lação da delação premiada dos 
executivos do frigorífi co JBS. 
“A reforma da Previdência é 
uma questão de Estado, não de 
governos”, afi rmou.

O secretário citou a questão 
demográfi ca. “As gerações que 
agora nascem sequer repõem 
a dos seus pais”, disse Caeta-
no, lembrando que o ritmo de 
envelhecimento da população 
brasileira se dá num movimento 
mais acelerado do que o veri-
fi cado na Europa. O problema 
no Brasil é mais grave também 
porque o País “já parte de uma 
despesa previdenciária que é 
elevada”. Segundo Caetano, 
os gastos com Previdência dos 
setores público e privado no 
Brasil equivalem a 13% do PIB, 
e tendem a subir por causa do 
envelhecimento da população. 

Crise não afeta 
programa de parcerias 
e investimentos

Rio - O secretário especial 
do Programa de Parceria e In-
vestimentos (PPI), Adalberto 
Vasconcelos, afi rmou na sexta-
-feira (19), que as concessões 
em infraestrutura do governo 
federal não vão parar por causa 
da crise política defl agrada com 
a revelação da deleção premiada 
de executivos da JBS. “Inde-
pendentemente do que venha 
a acontecer, nada disso afeta o 
PPI”, afi rmou Vasconcelos.

Segundo o secretário, na 
quarta, dia seguinte à revela-
ção do acordo de delação da 
JBS, enquanto as cotações das 
ações despencavam e o dólar 
disparava na Bolsa, houve 
uma reunião com cerca de 45 
técnicos do PPI. Os cronogra-
mas estão mantidos, garantiu 
Vasconcelos. 

O fato de os investimentos 
serem de longo prazo, da 
demanda por infraestrutura 
existir e de não haver espaço 
para investimentos diretos no 
orçamento público garante a 
continuidade das concessões, 
disse Vasconcelos (AE).

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) projeta um 
crescimento de 0,2% para o 
PIB neste ano e uma expansão 
econômica de 1,7% para 2018. 
“O crescimento em 2017 será 
sustentado pela safra de soja, 
pelo aumento do consumo, im-
pulsionado pela liberação das 
contas inativas do FGTS, uma 
retomada gradual do investi-
mento e a alta dos preços do 
minério de ferro”, diz o relatório 
divulgado na sexta-feira (19). 
As projeções estão abaixo do 
crescimento esperado para a 
América Latina e o Caribe, de 
1,1% para a região em 2017 e 
de 2% em 2018. 

Para as previsões, o relatório 
leva em consideração uma 
modesta queda dos preços das 
commotities e o aumento das in-
certezas políticas globais. Para 
os economistas da entidade, a 
América Latina passa por um 
processo de lenta retomada eco-
nômica, após um período de re-
cessão. No Brasil, o documento 

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
que o Brasil tem “amortecedores 
robustos” e, por isso, está menos 
vulnerável a choques internos e 
externos. A afi rmação foi feita 
em reunião-almoço, promovida 
pelo banco Santander, em São 
Paulo, na sexta-feira (19). “A 
política econômica doméstica 
mudou de direção há um ano, 
e as reformas implementadas 
neste curto período mostraram 
resultados positivos, por isso 
a importância de se continuar 
nesse caminho virtuoso”, disse 
Goldfajn.

O BC continuará monito-
rando o impacto das informa-
ções políticas recentemente 
divulgadas e atuará, segundo 
Goldfajn, sempre que neces-
sário, para manter a plena fun-
cionalidade dos mercados. O 
mercado fi nanceiro enfrentou 
turbulências, no primeiro dia 
de funcionamento após divul-
gação de parte do conteúdo da 
delação dos empresários Joes-
ley Batista e Wesley Batista, 
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Fabio Rodrigues/ABr

São Paulo - Na primeira 
agenda pública do governa-
dor Geraldo Alckmin após as 
revelações da delação da JBS, 
que provocaram a abertura 
de uma investigação contra o 
presidente Michel Temer no 
STF e o afastamento do senador 
Aécio Neves de suas funções 
parlamentares, o tucano pau-
lista afi rmou que o “PSDB vai 
mais uma vez ajudar o Brasil”. 
Alckmin deu essa declaração 
após ser questionado sobre a si-
tuação de Aécio, que até ontem 
ocupava o posto de presidente 
nacional do partido - ele pediu 
licenciamento do cargo.

“O Aécio tomou atitude cor-
reta, necessária, se afastando 
da presidência do partido para 
cuidar da sua defesa. O senador 
Tasso Jereissati (que assumiu 
a função ontem) era a pessoa 
mais indicada. Já foi presidente 
do PSDB, pessoa extremamen-
te preparada, experiente, um 
grande governador do Ceará 
e senador da República. É um 
momento que exige compro-

Julian do WikiLeaks
A promotoria pública da 

Suécia anunciou que decidiu 
encerrar uma investigação 
sobre estupro envolvendo o 
fundador do site WikiLeaks, 
Julian Assange. O Equador 
concedeu asilo a Assange em 
2012 e o fundador de WikiLeaks 
tem vivido na embaixada do 
país em Londres desde então.

Luiz C. Ribeiro Photography
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FMI projeta crescimento de 
0,2% para o Brasil em 2017

Para o FMI, a chave para 

o sucesso do Brasil é focar 

nas reformas.

destaca que a infl ação tem caído 
rapidamente, fi cando dentro da 
meta ao fechar 2016 em 6,3%. 
O fundo ressalta a emenda 
constitucional aprovada no fi m 
do ano passado, que limitou os 
gastos do governo federal. 

As reformas propostas pelo go-
verno e o progresso da incerteza 
política são fatores que continu-
aram afetando as perspectivas 
brasileiras. Nesse sentido, o fun-
do enfatiza o papel da reforma 
da Previdência. “O sistema que 

foi criado décadas atrás precisa 
ser modifi cado, atualizado, adap-
tado para essa nova realidade 
demográfi ca”, ressaltou o chefe 
de missão do FMI para o Brasil, 
Alfredo Cuevas.

O diretor do Departamento 
do Hemisfério Ocidental do 
FMI, Alejandro Werner, disse, 
no entanto, que ainda é cedo 
para saber como as turbulên-
cias políticas vão afetar a agen-
da de reformas e a economia 
nos próximos meses (ABr).

CNBB manifesta ‘espanto e 
indignação’ com denúncias

CNBB, dom Murilo Ramos, vi-
ce-presidente, e dom Leonardo 
Ulrich Steiner, secretário-geral. 

“A superação da grave crise 
vivida no Brasil exige o resgate 
da ética na política que desem-
penha papel fundamental na 
sociedade democrática. Urge 
um novo modo de fazer polí-
tica, alicerçado nos valores da 
honestidade e da justiça social”, 
avaliam os religiosos (AE).

Reforma da previdência 
é questão de Estado

Citando a importância de 
seguir o rito democrático para a 
aprovação da reforma, Caetano 
defendeu a proposta conforme 
saiu da comissão especial da 
Câmara. “É, sim, uma reforma 
abrangente”, disse o secretário, 
defendendo a “harmonização” de 
regras entre os setores público 
e privado e a idade mínima de 
aposentadoria. “Idade mínima 
de 65 anos já existe para muita 
gente”, disse Caetano, referindo-
-se ao mínimo necessário para a 
aposentadoria por idade, confor-
me as regras atuais (AE).

País tem “amortecedores 
robustos” para crise

donos do grupo JBS.
Goldfajn acrescentou que 

o BC tem atuado, em coorde-
nação com a Fazenda, para 
dar liquidez aos mercados, 
por meio de swaps cambiais 
(equivalentes à venda de dóla-
res no mercado futuro) e dos 
leilões de recompra de títulos 
públicos. “O BC e o Tesouro 
Nacional têm vários instrumen-
tos à disposição. Essa atuação 
fi rme e serena tem foco no bom 
funcionamento dos mercados”, 
acrescentou (ABr).

j ,

Alckmin: ‘PSDB vai mais 
uma vez ajudar o Brasil’

misso com o País, serenidade. 
Acho que o PSDB vai mais uma 
vez ajudar o Brasil”, disse.

Sobre a crise que se instalou 
no Palácio do Planalto, o gover-
nador evitou opinar. “O Brasil 
já superou outras crises. Vai 
também ultrapassar e superar 
essa crise. Nosso foco tem de 
ser proteger a nossa população. 
Nós estamos infelizmente com 
14 milhões de desempregados e 
6 milhões no desalento. Temos 
de ter serenidade e responsabi-
lidade neste momento” (AE).
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