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“O primeiro método 
para estimar a 
inteligência de um 
governante é olhar 
para os homens que 
tem à sua volta”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Diplomata fl orentino

BOLSAS
O Ibovespa: +0,36% Pontos: 
62.510,69 Máxima de +0,78% 
: 62.773 pontos Mínima de 
-0,21% : 62.161 pontos Volume: 
6,68 bilhões Variação em 2017: 
3,79% Variação no mês: -0,32% 
Dow Jones: +0,29% Pontos: 
21.206,29 Nasdaq: +0,94% 
Pontos: 6.305,80 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2530 Venda: R$ 3,2540 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2395 Venda: R$ 
3,2401 Variação: +0,29% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
+0,3% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,20% 
ao ano. - Capital de giro, 13,84% ao 
ano. - Hot money, 1,60% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.280,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,80% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: +1,54%.

Cotação: R$ 3,2740 Variação: 
+0,02% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1283   Venda: US$ 1,1284 
Variação: +0,61% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6680 Venda: R$ 
3,6700 Variação: +0,85% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5730 Ven-
da: R$ 3,8270 Variação: +0,71%.

turo: +0,21% Pontos: 62.655 
Máxima (pontos): 63.030 Míni-
ma (pontos): 62.265. Global 40 
Cotação: 896,483 centavos de 
dólar Variação: -0,47%.

A produção industrial 
registrou, em abril, a 
primeira alta do ano, 

de 0,6%, considerando a 
comparação com o mês ime-
diatamente anterior, segundo 
o IBGE. O setor não crescia 
desde dezembro, quando a 
taxa foi de 2%. Ainda assim, 
a interpretação do cenário 
da indústria em abril é de 
incerteza. André Macedo, 
gerente de Indústria do IBGE, 
classifi cou como “errático” o 
comportamento da indústria 
em abril. 

“Há estabilidade em um 
determinado patamar, mas 
o setor industrial ainda per-
manece muito longe dos seus 
patamares históricos. O setor 
opera 19,8% do pico, alcança-

     

Indústria tem primeira 
alta no ano, mas perfi l do 
setor é errático, diz IBGE

do em junho de 2013. Há um 
distanciamento importante”, 
destaca ele. Segundo Macedo, 
“é como se a produção operasse 
em patamar de janeiro de 2009, 
o que está relacionado ao nível 
de capacidade instalada, retra-
ção da demanda, mercado de 
trabalho desfavorável. Não há 
uma trajetória defi nida para a 
indústria. Há um campo impor-
tante para recuperar”. 

As principais influências 
positivas na série com ajuste sa-
zonal apresentaram resultados 
negativos no mês anterior. É o 
caso dos segmentos farmacêu-
tico, que avançou 19,8%, após 
cair 23,4% em março; veículos 
automotores, reboques e car-
rocerias, que subiu 3,4% em 
abril, após queda de 6,9% em 

março; e produtos derivados de 
petróleo, que avançou 2%, após 
cair 3,4%. A principal infl uência 
negativa partiu do segmento 
extrativo mineral, que recuou 
1,4% na passagem de março 
para abril e acumula queda de 
2,9% nos últimos três meses. 
Em abril, é possível que paradas 
programadas de plataformas de 
petróleo tenham contribuído 
para a queda, de acordo com 
Macedo. 

A indústria alimentícia foi 
a que apresentou pior resul-
tado em abril e a que mais 
contribuiu para a queda de 
4,5% da produção industrial, 
comparado a igual mês do ano 
anterior. Macedo apresentou 
uma série de fatores que in-
fl uenciaram essa taxa. O prin-

A indústria alimentícia foi a que apresentou pior resultado em abril e a que

mais contribuiu para a queda de 4,5% da produção industrial.

cipal foi o atraso na moagem 
da cana de açúcar, seguido 
de embargos à exportação de 
carnes, por conta da Operação 
Carne Fraca, defl agrada pela 
Polícia Federal, que levou a 

paralisações de dez a 15 dias 
no mês. 

Com isso, a indústria alimen-
tícia recuou 16,4% em abril, 
comparado a igual período do 
ano anterior. Ao todo, 82,9% do 

segmento de alimentos apre-
sentaram taxas negativas em 
abril. Além disso, a ocorrência 
de um número menor de dias 
úteis pesou no resultado anual 
da indústria no mês (AE).

São Paulo - A Fundação Pro-
con-SP notifi cou 35 empresas 
por desrespeito à Lei de Bloqueio 
do Recebimento de Ligações 
de Telemarketing. As empresas 
deverão prestar esclarecimentos 
e responderão processo admi-
nistrativo podendo ser multadas 
em até R$ 9,1 milhões. Desde 
a entrada em vigor da lei, 1,5 
milhão de números de telefones 
foram cadastrados para não 
receberem mais ligações com 
ofertas de produtos ou serviços. 
Só em 2017, de janeiro a maio, 
foram 120 mil. 

O Procon-SP explica que o 
consumidor do Estado pode 
escolher se quer ou não receber 
ligações telefônicas que ofere-
çam produtos e serviços desde 
abril de 2009. Para isso, basta ca-
dastrar os números de telefones, 
fi xo ou móvel, que estiverem em 
seu nome, no Procon-SP. 

O diretor executivo do Procon, 
Paulo Miguel, explica que na 
maioria das vezes as empresas 
conseguem os números de tele-
fone por meio de cadastros que 
os consumidores preenchem em 
estabelecimentos para participar 
de promoções ou sorteios. 

Conta ainda que esses da-

Pernambuco contabiliza 46.131 pessoas ainda desabrigadas

ou desalojadas.

O governo de Pernambuco 
apresentou o balanço dos 
estragos ocorridos com o 
grande volume de chuva que 
atingiu o estado, sobretudo 
no último fim de semana. 
Também foi anunciado que o 
cadastramento das famílias 
para recebimento de benefícios 
como auxílio-moradia come-
çará nesta segunda-feira (5). 
De acordo com o balanço, 276 
casas foram destruídas e 5.251 
habitações foram danifi cadas. 
Em relação ao número de 
desalojados e desabrigados, a 
contabilidade atualmente é de 
46.131 pessoas. 

A prioridade de atendimento 
será para as pessoas desabriga-
das que perderam suas casas 
definitivamente e estão em 
áreas vulneráveis, segundo o 
secretário de Planejamento, 
Márcio Steffani. Ao todo, 82 
abrigos em 11 municípios 
alojam 3.081 pessoas desabri-
gadas. Em relação a prédios 

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

O ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, afi rmou em 
entrevista à Rádio Gaúcha na 
sexta-feira (2), que o governo 
tem “convicção absoluta” de 
que vai chegar até o fi nal de 
2018 com Michel Temer na 
Presidência. Justifi cou que o 
governo está tendo “vitórias e 
vitórias no Congresso” e citou 
as aprovações das sete medidas 
provisórias na semana passada. 
“Não posso admitir que não haja 
nenhuma crise, mas que ela já 
foi muito mais forte e vem per-
dendo força é absolutamente 
indiscutível.”

Sobre o apoio do PSDB, 
Padilha disse que “no pro-
cesso político, sempre temos 
variáveis”, mas que a sigla 
é governo. “Acreditamos, 
sim, que vamos contar com 
o PSDB”. Questionado sobre 
uma eventual apresentação 
de denúncia contra Temer por 
parte da PGR, Padilha lem-
brou que é preciso que 2/3 da 
Câmara aprove esta denúncia 
antes que ela chegue ao STF. 
“Enquanto isso não acontecer, 
não se discute essa questão de 
legitimidade”, disse Padilha, 
que lembrou que a gravação 

Subiram as vendas 
de materiais de 
construção

São Paulo - As vendas de 
material de construção no mês 
de maio cresceram 5% ante 
abril e 9% na comparação com 
maio de 2016, segundo dados 
da Anamaco em pesquisa com 
lojistas. No acumulado de cinco 
meses, a alta é de 6% sobre o 
mesmo período do ano anterior. 
Entretanto, no acumulado dos 
últimos 12 meses as vendas têm 
queda de 6%. 

“Depois de dois dos piores 
anos da história do nosso setor, 
estamos apresentando um rit-
mo constante de recuperação 
que foi bastante infl uenciado 
pela liberação dos recursos das 
contas inativas do FGTS”, afi r-
ma o presidente da Anamaco, 
Cláudio Conz, por meio de nota. 
O dirigente também aponta o 
Cartão Reforma como outra 
medida que deve impactar po-
sitivamente o desempenho do 
setor, “afi nal o programa deve 
atingir o teto de R$ 1 bilhão só 
em 2017”, completa (AE).

Ex-presidente 
da Valec é preso 
preventivamente

O ex-presidente da estatal 
Valec Engenharia, Construções 
e Ferrovias, José Francisco das 
Neves, conhecido como Juqui-
nha, foi preso preventivamente 
na manhã de sexta-feira (2), em 
Goiânia, pela Polícia Federal 
(PF). De acordo com informa-
ções do MPF, um dos principais 
alvos da Operação ‘De Volta 
aos Trilhos’, o ex-presidente 
da Valec teve o primeiro pedido 
de prisão preventiva negado no 
último dia 25 de maio, quando 
foi defl agrada a operação. “Na-
quela ocasião, a Justiça Federal 
entendeu que ainda não havia 
elementos que justifi cassem a 
custódia cautelar de José das 
Neves, suspeito de lavagem de 
dinheiro oriundo de propina 
relacionada às obras de cons-
trução da Ferrovia Norte-Sul”.

O novo pedido de prisão 
baseou-se nos depoimentos 
prestados por Fábio Júnio Santos 
Pereira e Mário Césio Ribeiro, que 
foram conduzidos coercitivamen-
te durante a ação da Operação 
‘De Volta aos Trilhos’. “Ouvidos 
pela Polícia Federal, os dois te-
riam confi rmado o envolvimento 
direto de Juquinha em todos os 
atos de lavagem de dinheiro”, diz 
a nota do MPF (ABr).

Seguro-Emprego 
O Senado aprovou a MP que 

prorroga o prazo de adesão 
ao Programa Seguro-Emprego 
(PSE) de dezembro de 2016 para 
dezembro de 2017. O PSE é des-
tinado às empresas em difi culdade 
econômico-fi nanceira e permite a 
redução de salários e de jornada 
de trabalho dos funcionários. A 
medida permite que as empresas 
reduzam em até 30% os salários 
e a jornada.
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Divulgação

Pernambuco contabiliza mais de 5 
mil casas danifi cadas

Quatro municípios estão com 
acesso precário à sede, e 13 cida-
des têm acessos a distritos rurais 
prejudicados ou interrompidos. 
Além dos danos a estabelecimen-
tos públicos e privados, a fase 
pós-enchente deixa um rastro 
de sujeira e entulho nas ruas. O 
governo estadual informa que 
está ajudando os municípios 
disponibilizando 69 máquinas 
para remover destroços, 21 
carros-pipa e cerca de mil kits 
de limpeza.

Para alimentação e outras 
necessidades básicas, também 
há distribuição de kits. São 
5.855 conjuntos de dormitórios 
e 5.785 colchões. Até ontem, 
a Central de Abastecimento e 
Logística de Pernambuco (Ce-
asa) distribuiu mais de 73,5 mil 
quilos de comida; 39,2 mil litros 
de água; 10,8 mil pães; 18,5 kg 
de roupa e 15,6 mil quilos de 
material de limpeza. Empresas 
privadas e a sociedade civil tam-
bém estão contribuindo (ABr).

públicos da área de saúde, 
seis hospitais municipais e 60 
postos de saúde foram danifi ca-
dos. Na parte de educação, 112 
escolas municipais estão sem 
condição de funcionamento. 
Das 10 escolas estaduais sem 
aulas, uma está condenada, 
sete estão com problemas de 

infraestrutura e três foram 
usadas como abrigos. 

Também houve estrago em 
rodovias e acessos à zona rural. 
Segundo os dados, 50 rodovias 
tiveram pontos danifi cados e 276 
pontes e passagens molhadas 
(construídas sobre córregos in-
termitentes) foram danifi cadas. 

Governo: ‘convicção’ de 
chegar ao fi m de 2018

apresentada por Joesley ainda 
passa por perícia. 

Ainda segundo o ministro, 
o governo não teme eventual 
delação do deputado suplente 
Rodrigo Rocha Loures, ex-
-assessor de Temer. “Não há 
qualquer tipo de preocupação”, 
disse o ministro, lembrando 
que o presidente conhece o ex-
-deputado há 10 anos, inclusive 
sua “origem familiar”. Para o 
ministro da Casa Civil, Loures 
caiu em um engodo. “A versão 
que nos chegou é que ele caiu 
em um engodo, que havia a 
necessidade de gravar ele com 
essa mala, com esse dinheiro”.

Procon notifi ca empresas por 
desrespeito a bloqueio de telemarketing

dos são distribuídos entre as 
empresas parceiras, por isso é 
muito comum os consumidores 
não saberem como consegui-
ram seus contatos. O diretor 
do Procon alerta que é preciso 
cuidado na hora de preencher 
esses tipos de cadastros para 
evitar dores de cabeça. Neste 
ano o Procon-SP recebeu 7.065 
reclamações de consumidores 
cadastrados.

Veja a lista das

empresas notifi cadas:

Abril Comunicações, Banco 
BMG S.A, Banco Bradesco S.A, 
Banco Citibank S.A, Banco Pan 
S.A, Banco Safra S.A, Banco 
Santander S.A, Banco Votoran-
tim S.A, Brasfi lter Indústria e 
Comércio Ltda, Brasil Brokers 
Participações S.A, Caixa Eco-
nômica Federal S.A, Car System 
Alarmes Ltda,

Carrefour Comércio e In-
dústria Ltda, CDM Comercial 
Eirelli, Cetelem Serviços Ltda, 
Claro S.A. EF Viagens e Turis-
mo Ltda, Empresa Folha da 
Manhã S.A, Even Construtora 
e Incorporadora S.A, Instituto 
Bem Estar Serviços Médicos 
Ltda, Itaú Unibanco S.A, LPS 
Brasil Consultoria de Imóveis 
S.A, Marisa Lojas S.A, Nextel 
Comunicações Ltda, Nutop Pro-
dutos Funcionais Ltda, Oi Móvel 
S.A, Omega Assist Manutenção e 
Reparação Eirelli, Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais, 
Recovery do Brasil Consultoria 
S.A, Sky Serviços de Banda Larga 
Ltda, Telefonica Brasil S.A, TIM 
Brasil Serviços E Participações 
S.A, Top One Brasil Comércio 
de Produtos Alimentícios, Ul-
tracenter Sistemas Recuperação 
Crédito, e Via Varejo S.A (AE).

PGR denuncia Aécio 
Brasília - O procurador-geral 

da República, Rodrigo Janot, 
ofereceu na sexta-feira (2), 
denúncia contra o senador afas-
tado Aécio Neves no STF com 
base na delação dos empresá-
rios do Grupo J&F. O tucano é 
acusado de corrupção passiva 
pelo suposto recebimento de 
R$ 2 milhões em propina da 
JBS e por obstrução de Justiça 
por tentar impedir os avanços 
da Operação Lava Jato. Janot 
também pediu a abertura de um 
novo inquérito para investigar o 
crime de lavagem de dinheiro.

A irmã de Aécio, Andrea Ne-
ves, o primo Frederico Pacheco 
e o advogado Mendherson Souza 
Lima, também foram denuncia-
dos, mas apenas por corrupção 
passiva. Os três foram presos na 
Operação Patmos, defl agrada 
em 18 de maio. Essa é a primeira 
denúncia oferecida contra Aé-
cio, que responde a outros sete 
inquéritos no Supremo, cinco 
em decorrência da delação 
de executivos da Odebrecht e 
outros dois sobre o esquema 
de corrupção em Furnas e de 
intervenção durante a CPI dos 
Correios, em 2005 (AE).


