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“Nada é tão 
admirável em 
política quanto 
uma memória 
curta”.
John K. Galbraith (1908/2006)
Economista estado-unidense

BOLSAS
O Ibovespa: -0,51% Pontos: 
63.760,94 Máxima de -0,05% 
: 64.055 pontos Mínima de 
-0,87% : 63.531 pontos Volume: 
3135950,22 bilhões Variação 
em 2017: 5,87% Variação no 
mês: -2,51% Dow Jones: feriado 
nos EUA Nasdaq: feriado nos 
EUA Ibovespa Futuro: -0,67% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2679 Venda: R$ 3,2684 
Variação: +0,03% - Dólar Para-
lelo Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 
3,45 Variação: +0,19% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2703 Venda: 
R$ 3,2709 Variação: +0,29% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,2400 Venda: R$ 3,4170 Va-
riação: +0,21% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,31% 
ao ano. - Capital de giro, 13,84% ao 
ano. - Hot money, 1,60% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,700 
Variação: +0,08%.

(junho) Cotação: R$ 3,2680 Va-
riação: +0,17% - Euro Compra: 
US$ 1,1169 (às 17h33) Venda: 
US$ 1,117 (às 17h33) Variação: 
-0,06% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6480 Venda: R$ 3,6500 
Variação: -0,03% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5900 Venda: R$ 
3,8270 Variação: +0,18%.

Pontos: 64.015 Máxima (pon-
tos): 64.280 Mínima (pontos): 
63.750. Global 40 Cotação: 
887,214 centavos de dólar Va-
riação: estável.

A Sondagem da Indús-
tria de maio mostrou 
que a produção do 

setor deve crescer no curto 
prazo em resposta à percep-
ção de aumento da demanda. 
Mas as incertezas políticas 
podem frustrar essa expec-
tativa quanto à demanda, 
com risco do setor voltar a 
acumular estoques e atrasar 
mais a retomada do nível de 
atividade, que já era bem 
lenta. 

Essa é a avaliação de Tabi 
Thuler Santos, coordenado-
ra da Sondagem da Indústria 
do Ibre da FGV). Neste mês, 

     

FGV: incerteza pode frustrar 
demanda e levar indústria
a acumular estoque

a confi ança do setor subiu 1,1 
ponto, atingindo 92,3 pontos, 
em virtude da melhora das 
expectativas e da situação 
atual. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
permaneceu estável em 74,7% 
entre abril e maio. 

“Provavelmente, vai ter 
aceleração da produção no 
curto prazo, pois o setor se 
programou para demanda 
melhor nos meses seguintes. 
Mas, se essa demanda não 
se concretizar, o setor pode 
dar um passo para trás, uma 
vez que estava terminando o 
ajuste de estoque, voltando 

a acumular, e atrasando a 
recuperação”. Neste cenário, 
a produção industrial deve 
intensificar a oscilação de 
meses bons e ruins. 

Tabi acrescenta que a situ-
ação para o setor será tanto 
pior quanto mais durarem 
as incertezas, mas diz que 
também será determinante 
a forma que os empresários 
vão avaliar a forma com que 
a crise for solucionada. 

“O que será determinante 
é como o setor e o mercado 
vão avaliar a defi nição política 
quando ela vier. Mas, mesmo 
que o contexto de solução 

Se a demanda esperada não se concretizar, o setor pode dar um passo para trás,

voltando a acumular estoque e atrasando a recuperação.

da crise for bom, se demorar 
demais, a incerteza pode ter 
impactos catastrófi cos para 
a indústria, com a queda na 
confi ança atrasando demais 
os investimentos e, assim, 
com risco do setor voltar a 
se afundar numa crise”, diz, 

reforçando que tudo é espe-
culativo. 

“O cenário para a confi ança 
também ficou imprevisível 
diante da crise política”, com-
pleta. A coordenadora do 
indicador da FGV explica que 
não dá para avaliar se os acon-

tecimentos políticos da última 
semana se refl etiram na con-
fi ança em maio, mas afi rma 
que, além da delação da JBS, 
a saída de Maria Sílvia Bastos 
Marques do BNDES pode ter 
refl exo na percepção do setor 
sobre os negócios (AE).

Empresas italianas 
vão reformar praças

O prefeito de São Paulo, João 
Doria, anunciou ontem (29) 
uma parceria com empresas 
italianas estabelecidas no Bra-
sil, com apoio do Consulado da 
Itália na capital paulista, para 
reformar três praças da cidade. 
A primeira será a Ramos de 
Azevedo, onde fi ca o Theatro 
Municipal. “A recuperação será 
feita ao longo dos próximos 
meses, e em dezembro ela será 
inaugurada”, disse o tucano.

As outras duas serão a praça 
Cidade de Milão, na avenida Re-
pública do Líbano, e a praça do 
Imigrante Italiano, no Jardim 
Europa. “Tudo isso com fi nan-
ciamento de empresas italianas 
sediadas no Brasil e com apoio 
do Consulado da Itália aqui na 
cidade”, acrescentou Doria. 

A parceria foi anunciada após 
uma reunião do prefeito com 
empresários e a comunidade 
diplomática do país europeu em 
São Paulo, a cidade com mais 
descendentes de italianos no 
planeta (ANSA/COM ANSA).

Ministro da Saúde,

Ricardo Barros.

Após participar ontem (29) 
de reunião na sede da Fiesp, o 
ministro da Saúde, Ricardo Bar-
ros, disse que o problema dos 
dependentes de drogas removi-
dos pela prefeitura de São Paulo 
da região da Cracolândia, deve 
ser enfrentado. Barros preferiu 
não julgar as ações adotadas na 
capital e disse que os prefeitos 
têm que oferecer uma solução 
para suas questões.

“Temos ações descentraliza-
das no SUS, mas cada gestor 
age da forma como entende 
que é necessária. No caso da 
Cracolândia, esperamos que se 
encontre uma maneira concilia-
tória de recuperar essas pesso-
as para a sociedade”, disse. A 
prefeitura de São Paulo chegou 
a pedir à Justiça autorização 
para internar compulsoriamen-
te os dependentes químicos. 
No domingo (28), a pedido do 
MP e da Defensoria Pública, o 

Ministro do STF e presidente 

do TSE, Gilmar Mendes.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Gilmar 
Mendes, afi rmou ontem (29) 
que não cabe ao TSE resolver 
crise política. “Tribunal não é 
instrumento para solução de 
crise política, o julgamento 
será jurídico e judicial”. Gilmar 
deu a declaração ao se referir 
ao julgamento da ação em que 
o PSDB pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer, marcado 
para começar no próximo dia 
6. Segundo o o presidente do 
TSE, o tribunal “não é joguete 
de ninguém”.

Diante da possibilidade de o 
julgamento ser interrompido 
por algum pedido de vista de 
um dos ministros (mais tempo 
para analisar o caso), Gilmar 
Mendes afi rmou que isso é um 
procedimento normal. “Se hou-
ver pedido de vista é algo abso-
lutamente normal, ninguém fará 
por combinação com este ou 
aquele intuito”, disse o ministro, 
que participou do congresso 
jurídico da Associação Brasileira 
de Planos de Saúde (Abramge), 
em São Paulo.

Ministro dos Transportes, Maurício Quintella.

O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, disse ontem (29) que 
o governo pretende assinar, 
até 27 de julho, os contratos 
dos quatro aeroportos conce-
didos recentemente à iniciativa 
privada. Segundo ele, novas 
concessões devem ocorrer em 
2018. Ele participou ontem da 
reunião do presidente Michel 
Temer com os presidentes das 
operadoras aeroportuárias ven-
cedoras do leilão de concessão 
dos aeroportos de Fortaleza, 
Salvador, Florianópolis e Porto 
Alegre. 

Após a assinatura desses 
contratos, as concessionárias 
terão três meses de operação 
conjunta com a Infraero, para 
depois assumirem definiti-
vamente os empreendimen-
tos. Segundo o ministro, os 
empresários se mostraram 

Sisu abre inscrições 
O MEC abriu as inscrições para a 

segunda edição do Sistema de Sele-
ção Unifi cada (Sisu), que poderão 
ser feitas no portal (www.sisu.mec.
gov.br), até o dia 1º de junho. Para 
se inscrever, o candidato precisa 
apenas de seu número de inscrição 
e senha cadastrados no Enem de 
2016. Na hora da inscrição, os can-
didatos podem escolher até dois 
cursos por ordem de preferência. 
São 51.913 vagas em 1.462 cursos 
de 63 instituições de ensino.
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São Paulo - O anúncio da substituição do 
ministro da Justiça, Osmar Serraglio, pelo 
jurista Torquato Jardim, que ocupava o 
Ministério da Transparência, foi visto com 
“expectativa” pela Federação Nacional dos 
Policiais Federais (Fenapef). Em nota, a 
entidade afi rmou que “espera que o novo 
ministro gerencie sua pasta com imparciali-
dade, sem qualquer tentativa de infl uência 
nas investigações da Polícia Federal”.

Jardim já fez críticas à Operação Lava 
Jato e recebeu do presidente Michel Temer 

Ministro da Saúde: problema da 
Cracolândia deve ser enfrentado

destacou que o SUS não tem 
política para internação compul-
sória, assim, cada cidade avalia 
a medida mais adequada a ser 
adotada. “O Judiciário sempre 
acaba sendo acionado para diri-
mir este confl ito de direitos, de 
alguém que quer morar na rua e 
de alguém que quer usar a calçada 
para poder transitar”, afi rmou.

Em discurso para represen-
tantes de entidades e empre-
sários, o ministro garantiu ser 
impossível que haja redução 
do orçamento para a Saúde. 
“Educação e saúde terão orça-
mentos crescentes. As demais 
áreas do governo vão ter que 
enxugar”, disse. Ao ser ques-
tionado por pesquisadores, 
o ministro disse ainda que 
apoia o uso do canabidiol no 
tratamento de pacientes com 
epilepsia. “Temos interesse de 
acelerar isso, porque é bom e 
barato” (ABr).

TJ-SP suspendeu a decisão que 
permitia a remoção.

Segundo o ministro, o De-
partamento de Saúde Mental, 
no Ministério da Saúde, vem 
acompanhando a situação. Ele 

“TSE não é joguete de 
ninguém”, diz Gilmar

Para o presidente do TSE, o 
país caminha para uma nova 
fase, embora ainda esteja em 
crise. “O Brasil vive essas cri-
ses prolongadas e óbvio que 
estamos de novo numa fase 
de transição, vivendo esta si-
tuação peculiar desde a crise 
iniciada no governo Dilma que 
não se encerrou e certamente 
estamos caminhando para uma 
nova fase”, disse (ABr).

Contratos de quatro aeroportos concedidos 
serão assinados até julho

muito confi antes nos negó-
cios, apesar da crise pela qual 
passa o país. “Não tivemos, 
durante a reunião, nenhum 
relato de preocupação pelos 
empresários. Estão eufóricos 
por terem arrematado esses 

“aponta uma tendência de 
crescimento”. Em relação à 
quantidade de passageiros, 
houve crescimento de 4,1% 
em março. “Além disso, tive-
mos uma notícia em relação 
a investimentos externos em 
infraestrutura no Brasil: o 
aumento no primeiro quadri-
mestre, de 500% em relação 
ao quadrimestre de 2016, 
com quase R$ 13 bilhões em 
investimentos em projetos de 
infraestrutura”, completou.

Na reunião também foram 
tratadas outras demandas do 
setor aéreo, como a abertura de 
empresas brasileiras para 100% 
de capital estrangeiro. “O go-
verno já mandou o projeto com 
urgência constitucional. Agora 
é fundamental que o Congresso 
se debruce sobre essa matéria 
o mais rápido possível”, disse 
Quintella (ABr).

aeroportos”, disse Quintella.
A demanda por voos do-

mésticos cresceu 5,4% em 
março, na comparação com 
o mesmo mês de 2016. Em 
abril, o crescimento foi 13,2%, 
o que, segundo Quintella, 

Entidade espera que novo ministro não infl uencie investigações
autonomia para promover mudanças na PF, 
inclusive a substituição do diretor-geral, 
Leandro Daiello, se quiser, conforme infor-
mou a Coluna do Estadão. O texto afi rma 
ainda que a PF “demanda reestruturação 
administrativa”. Para a Fenapef, Jardim 
deve promover “políticas públicas pau-
tadas na efi ciência” voltadas à segurança 
no País (AE).

Novo ministro da Justiça,

Torquato Jardim.
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Em nova tentativa de selar 
o acordo de leniência com a 
holding J&F, controladora da 
empresa JBS, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) propôs o 
pagamento de multa no valor de 
R$ 10,994 bilhões, em prestações 
semestrais ao longo de 13 anos. O 
montante representa 6% do fatu-
ramento das empresas do grupo 
em 2016 que, segundo a própria 
J&F, foi de R$ 183,244 bilhões. 
O grupo J&F tinha apresentado 
cinco propostas: R$ 700 milhões, 
R$ 1 bilhão, R$ 1,4 bilhão, R$ 
4 bilhões e R$ 8 bilhões, todas 
rejeitadas pela força-tarefa.

Pela nova proposta, os pa-
gamentos serão iniciados em 
dezembro, com correção pela 
Selic, e deverão ser feitos ex-
clusivamente pela holding J&F. 
Segundo o MPF, a medida tem 
o objetivo de proteger acionis-
tas minoritários. O dinheiro 
arrecadado, de acordo com o 
MPF, deverá ser destinado às 
entidades públicas e fundos de 
pensão que foram lesados pela 
atuação de empresas controla-
das pela J&F, como a Funcef e 

a Petros, além do BNDES.
O novo valor estipulado pelo 

MPF leva em conta a gravidade 
dos delitos e, por isso, a multa 
foi inicialmente fi xada em 20% 
do faturamento, percentual 
máximo previsto na Lei Anticor-
rupção. Em seguida, foi aplicado 
um redutor de 2% em razão da 
existência de programa de inte-
gridade e da colaboração parcial-
mente espontânea dos crimes. 
Os 18% restantes sofreram um 
abatimento de dois terços em 
razão da efetiva colaboração. 

“Também foram mencionados 
outros indicadores e números 
que foram considerados na de-
fi nição do total a ser pago, em 
decorrência de eventual acordo 
de leniência. Um deles é o Ebtida, 
que no caso do Grupo J&F, está 
projetado de R$ 17,1 bilhões 
para 2017. A multa proposta pelo 
MPF para o acordo de leniência 
representa 64,11% do valor de 
projeção do Ebtida. O índice 
é 10% superior ao aplicado no 
acordo fi rmado com a constru-
tora Odebrecht, que foi de 54%”, 
diz nota do MPF (ABr).

MPF propõe R$ 10,9 bi 
para fechar acordo de 
leniência com a J&F


