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“Um político divide 
os seres humanos 
em duas classes: 
instrumentos e 
inimigos”.
Friedrich Nietzsche (1844/1900)
Filósofo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: -1,54% Pontos: 
61.673,49 Máxima estável: 
62.638 pontos Mínima de -2,74% 
: 60.925 pontos Volume: 12,24 
bilhões Variação em 2017: 
2,4% Variação no mês: -5,7% 
Dow Jones: +0,43% Pontos: 
20.894,83 Nasdaq: +0,82% 
Pontos: 6.133,62 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2711 Venda: R$ 3,2716 
Variação: +0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2857 Venda: R$ 
3,2863 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+0,59% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,64% 
ao ano. - Capital de giro, 14,15% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.261,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,990 
Variação: +2,3%.

Cotação: R$ 3,2810 Variação: 
+0,54% - Euro Compra: US$ 1,124 
(às 17h33) Venda: US$ 1,124 (às 
17h33) Variação: +0,32% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,6750 
Venda: R$ 3,6770 Variação: 
+0,88% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5370 Venda: R$ 3,8570 
Variação: +0,97%.

Futuro: -1,87% Pontos: 61.900 
Máxima (pontos): 62.765 Míni-
ma (pontos): 61.045. Global 40 
Cotação: 931,252 centavos de 
dólar Variação: estável.

O andamento das vota-
ções previstas para 
esta semana no Con-

gresso Nacional vai ser-
vir como termômetro para 
mostrar se a reunião entre 
o presidente Michel Temer, 
ministros e parlamentares 
da base aliada surtiu efeito. 
No encontro, como resposta 
à crise, Temer pediu que to-
dos trabalhem normalmente. 
Na manhã de ontem (22), o 
deputado Danilo Forte (PSB-
-CE) defendeu a retomada 
da agenda de reformas no 
Legislativo, apesar de seu 
partido ter decidido no último 
sábado (20) deixar a base de 
apoio ao governo. 

Forte adiantou que deve 
apresentar esta semana um 

     

Base aliada e oposição divergem 
sobre retomada de votações
no Congresso Nacional

projeto que prevê a criminali-
zação de empresários envol-
vidos em casos de corrupção. 
O líder do DEM na Câmara, 
deputado Efraim Filho (PB), 
também disse que a intenção 
da base aliada é tocar os 
trabalhos na Casa. Ressaltou 
que seu partido só vai tomar 
qualquer decisão a respeito de 
continuar ou não na base do 
governo depois da decisão do 
STF sobre o prosseguimento 
do inquérito aberto para in-
vestigar Michel Temer. Já a 
oposição não concorda com 
a manutenção da agenda de 
votações das reformas, entre 
elas a trabalhista e a da Pre-
vidência. 

O deputado Alessandro 
Molon (Rede - RJ) declarou 

que a oposição fará  “tudo o 
que estiver ao seu alcance” 
para impedir os trabalhos e 
“exaurir a base”. Para ele, a 
dissolução da base do governo 
é uma questão de tempo e não 
há matéria no Congresso que 
deva ser votada antes da even-
tual instalação da comissão de 
impeachment de Temer, caso 
algum dos pedidos protoco-
lados até agora seja aceito 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia.

Desde a última quarta-feira 
(17), o Congresso teve ativida-
des suspensas ou canceladas 
e não votou nenhuma medida. 
Até a manhã de ontem, a se-
cretaria da Mesa da Câmara 
registrou 12 pedidos de impe-
dimento do presidente Temer, 

A oposição fará “tudo o que estiver ao seu alcance” para impedir os trabalhos

e “exaurir a base”.

nove deles apresentados na 
semana passada. A OAB deve 
protocolar outro pedido ainda 
esta semana, conforme decisão 
do conselho da entidade, toma-
da no sábado, que entendeu 

que Temer cometeu crime de 
responsabilidade. 

Apesar de defender a sus-
pensão dos trabalhos, a opo-
sição tem interesse em um 
projeto em tramitação na Câ-

mara, a proposta de autoria 
do deputado Miro Teixeira 
(Rede-RJ), que acaba com 
a possibilidade de escolha 
do presidente interino pelo 
Parlamento (ABr).

Brasília - Em mais uma de-
monstração de alinhamento com 
o governo, o presidente do PSDB 
e da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado, Tasso 
Jereissati (CE), anunciou, junta-
mente com o relator da reforma 
trabalhista, o tucano Ricardo 
Ferraço (ES), que o parecer do 
projeto será lido normalmente 
na comissão hoje (23), e que 
o calendário de tramitação da 
reforma está mantido.

“A reforma não é uma questão 
de governo, mas de País. Nosso 
compromisso é mostrar que 
estamos trabalhando normal-
mente e que os acontecimentos 
políticos independem do nosso 
trabalho. Vamos trabalhar para 
dar seguimento ao processo de 
reforma”, afi rmou Jereissati. Na 
semana passada, o relator do 
projeto anunciou a completa 
suspensão do calendário do 
projeto e afi rmou que não apre-
sentaria mais o relatório e que 
a reforma trabalhista havia se 
tornado “secundária”. 

O anúncio da retomada re-
presenta um recuo do tucano. 
“Apresento o relatório da refor-
ma trabalhista amanhã (hoje) 
na CAE. Após a votação, apre-

Conciliação Trabalhista
Começou ontem (22), em São 

Paulo, a 3ª edição da Semana Na-
cional de Conciliação Trabalhista, 
para dar maior celeridade aos 
processos e aprimorar a resolu-
ção de confl itos. A expectativa 
do tribunal, que abrange a capital 
paulista, região metropolitana de 
São Paulo e Baixada Santista, é que 
sejam conduzidas mais de 7 mil 
sessões de conciliação no total e 
que haja solução em 30% dos casos. 
O evento vai até sexta-feira (26).

Termelétrica Mário Covas, 

controlada pelo grupo JBS.

Rio - A Petrobras afi rmou 
que “não há monopólio” em gás 
natural. Trata-se de resposta à 
acusação feita pelo empresário 
Joesley Batista, de que a Petro-
bras monopoliza o acesso ao gás 
natural no Brasil e, por isso a 
térmica Mário Covas, controla-
da pelo grupo em Cuiabá, não 
pode gerar energia. “O projeto 
original da usina previa o uso do 
gás da Bolívia sem participação 
da Petrobras, o que continua 
possível hoje tanto quanto ao 
gás, que pode ser adquirido 
diretamente na Bolívia, quanto 
ao transporte e distribuição do 
mesmo. Além disso, a usina 
pode funcionar também a óleo 
diesel”, afi rmou a Petrobras.

Em sua delação, Batista disse 
ter pedido ao deputado Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB) para 
interceder no processo contra 
a Petrobras no Cade aberto pela 
Empresa Produtora de Energia 
(EPE) Cuiabá, operadora da 
térmica controlada pela J&F. 
No processo, a estatal é acu-
sada de monopolizar o acesso 
ao gás natural e impossibilitar 
a compra do combustível para 
gerar energia pela térmica EPE.

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

Brasília - O presidente do 
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, repetiu ontem (22), du-
rante participação em evento 
em São Paulo, que “as decisões 
sobre a taxa básica de juros 
serão tomadas pelo Copom, 
no curso de suas reuniões 
ordinárias, considerando o 
cenário básico, o balanço de 
riscos e o amplo conjunto de 
informações disponíveis”. O 
comentário repete uma ideia 
expressa pelo próprio Ilan na 
última sexta-feira.

A política econômica brasilei-
ra mudou de direção há um ano, 
e as reformas implementadas 
neste curto período de tempo 
mostraram resultados positi-
vos. “Por isso, a importância 
de se continuar nesse caminho 
virtuoso”, afi rmou. Goldfajn 
também reforçou que o BC e 
o Ministério da Fazenda têm 
atuado, desde a última semana, 
para dar liquidez aos mercados. 
A atuação do BC tem ocorrido 
por meio de leilões de swaps 
e a do Tesouro Nacional, por 
meio de operações com títulos 
públicos.

“O BC e o Tesouro Nacional 
têm vários instrumentos à 

Moody’s rebaixa 
rating da JBS

A agência de classifi cação 
de risco Moody’s rebaixou e 
colocou em revisão os ratin-
gs da empresa JBS. O grupo 
brasileiro, maior companhia 
de carne bovina do mundo, é 
um dos protagonistas da crise 
política no país desde a semana 
passada, quando vieram à tona 
os detalhes de delação premiada 
feita por seus fundadores, os 
irmãos Joesley e Wesley Batista.

Foram rebaixados em um ní-
vel, e colocados sob análise para 
novo rebaixamento, os ratings 
da JBS S.A e da sua subsidiária, 
a JBS USA. “A ação se segue à 
confi rmação pela JBS S.A. de 
que sete executivos da compa-
nhia e sua controladora, a J&F 
investimentos, entraram em 
um acordo de delação premiada 
com a Procuradoria-Geral da 
República devido a alegações 
de corrupção”, afi rma a Moody’s 
em comunicado.

Segundo a agência, o rebaixa-
mento deve-se ao “aumento de 
riscos” relacionados à possibili-
dade de futuras ações judiciais 
e problemas de governança e 
liquidez da empresa (ABr).

O empresariado projeta um 

cenário mais favorável

para o setor.

O Índice de Confi ança do 
Empresariado do Comércio 
(Icec) cresceu 2,7% de abril 
para maio, atingindo 103 
pontos e consolidando-se na 
zona positiva, uma vez que, no 
resultado de abril, o indicador 
também já havia se situado 
acima de 100 pontos. Os dados 
foram divulgados ontem (22) 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). O resultado 
apresentou altas generalizadas 
em todos os itens pesquisados. 
Na base de comparação anual, 
a confi ança dos comerciantes 
obteve a maior taxa positiva da 
série histórica do indicador, ao 
variar 30%. 

Para a economista da confe-
deração Izis Ferreira, o empre-
sariado projetam um cenário 
mais favorável para o setor. 
“Os comerciantes começam a 
enxergar sinais de retomada 
lenta e gradual das vendas, em 
um cenário de desempenho 
mais favorável da atividade 
do comércio, que esperamos 
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Doria: ‘pode ter certeza, a 

Cracolândia não vai

mais existir’.
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Confi ança do comércio cresce 2,7%, com 
alta em todos os itens, segundo a CNC

aumento chega a 74,8%. A per-
cepção dos varejistas quanto 
às condições atuais da econo-
mia melhorou em maio 9,4%. 
Melhorou também em relação 
ao desempenho do comércio, 
com crescimento de 7,6%, e 
às condições e ao da própria 
empresa (+5%).

Para Izis Ferreira, o desem-
penho do subíndice da situação 
atual refl ete a desaceleração no 
ritmo de contração na atividade 
do comércio. “Apesar da queda 
nas vendas do varejo acima do 
esperado em março, as taxas 
negativas da evolução do vo-
lume de vendas vêm perdendo 
folêgo”, acrescentou Izis.  Para 
81,4% dos entrevistados, há 
uma expectativa de que o 
desempenho da economia con-
tinue melhorando para o setor 
nos próximos seis meses. Para a 
entidade, “apesar de ainda per-
sistirem algumas incertezas, as 
vendas do comércio em 2017 
devem experimentar melhora, 
com aumento de 1,5%”.

que se consolide na segunda 
metade de 2017”. 

A percepção dos comercian-
tes sobre as condições atuais 
chegou a 71,3 pontos, uma va-
riação positiva de 7% em relação 
a abril, com ajuste sazonal. 

Na comparação anual, o 

São Paulo - O prefeito de São 
Paulo, João Doria, disse ontem 
(22), que a Cracolândia não 
voltará a existir na região da 
Luz. As ações para coibir o uso 
de drogas na região serão con-
tínuas e perpetuadas durante 
a sua gestão. 

“Não volta mais, não volta 
mais. Pode afi rmar, pode du-
vidar, mas pode ter certeza, 
enquanto eu for prefeito de São 
Paulo, a Cracolândia não vai mais 
existir. Ali, a partir de agora, é 
um espaço reconquistado pela 
cidade, pela cidadania e pelos 
habitantes que poderão circular 
com segurança”, disse o prefeito

Doria afi rmou ainda que vai 
manter permanentemente as 
ações na região, com o uso de 
câmeras de monitoramento 
móveis e fi xas. Também disse 
que a Prefeitura já iniciou a ins-
talação de tapumes e demolição 
de hotéis da Cracolândia - al-
guns deles foram emparedados 
com tijolos de concreto. 

“O próximo passo será a 
derrubada e a implantação de 

‘Enquanto eu for prefeito, 
não vai ter mais Cracolândia’

moradias dos programas Casa 
Paulista e Casa da Família, um 
CEU (Centro de Educacional 
Unifi cado), uma creche e uma 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de)”, disse. 

Doria afi rmou também que 
o programa Redenção fará 
ações “em breve” em pequenas 
cracolândias na Vila Nova Ce-
agesp, Radial Leste, e Roberto 
Marinho, onde há atuação do 
pequeno tráfi co, segundo o 
prefeito (AE).

‘Não há monopólio’ de 
gás, diz Petrobras

Em comunicado oficial, o 
Cade negou infl uência política 
em suas decisões. “A EPE fez 
ou reiterou seu pedido de me-
dida preventiva ao menos seis 
vezes, pedido esse que não foi 
deferido pelo Cade em nenhum 
momento. Também não houve, 
até agora, qualquer parecer ou 
decisão do Cade em favor da 
EPE, tendo sido expedidos inú-
meros ofícios e atos instrutórios 
conduzidos pela área técnica do 
órgão, o que demonstra que o 
caso tem sido conduzido dentro 
da normalidade e sem quaisquer 
favorecimentos” (AE).

Decisão sobre Selic no 
curso de reuniões

disposição”, afirmou. “Essa 
atuação fi rme e serena tem 
foco no bom funcionamento dos 
mercados. Não há relação direta 
e mecânica com a política mo-
netária, que continuará focada 
nos seus objetivos tradicionais”, 
acrescentou. Goldfajn também 
repetiu que o Brasil tem amorte-
cedores robustos e está menos 
vulnerável a choques, internos 
ou externos. “O BC atuará 
sempre que necessário, para 
manter a plena funcionalidade 
dos mercados”, afirmou em 
participação no evento “2017 
Leadership Forum”, promovido 
pela Mckinsey & Company, em 
São Paulo (AE).

Relatório da reforma 
trabalhista será lido

sento o parecer na Comissão de 
Assuntos Sociais, como previs-
to. O calendário está mantido”, 
anunciou. Entretanto, o relator 
pondera que haverá pressão de 
outros partidos e que é possível 
que haja atrasos nas votações. A 
previsão era que o projeto fosse 
votado no plenário do Senado 
entre 12 e 15 de junho.

Segundo o relator, a mu-
dança em seu posicionamento 
aconteceu após reuniões com 
lideranças partidárias, que 
entenderam que era melhor 
dar continuidade à pauta. “Não 
podemos misturar crise de go-
verno com interesse nacional”, 
argumentou (AE).


