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“A morte é, de tudo 
na vida, a única 
coisa absolutamente 
insubornável”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,1% Pontos: 
62.450,45 Máxima de +0,46% 
: 62.800 pontos Mínima de 
-0,8% : 62.010 pontos Volu-
me: 5,66 bilhões Variação em 
2017: 3,69% Variação no mês: 
-0,42% Dow Jones: -0,1% Pon-
tos: 21.184,04 Nasdaq: -0,16% 
Pontos: 6.295,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2889 Venda: R$ 3,2894 
Variação: +1,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2814 Venda: R$ 
3,2820 Variação: +1,29% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2600 
Venda: R$ 3,4230 Variação: 
+0,88% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,14% 
ao ano. - Capital de giro, 13,92% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,2% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,510 
Variação: +1,9%.

Cotação: R$ 3,3100 Variação: 
+1,3% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1257 Venda: US$ 1,1257 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7000 Venda: R$ 
3,7020 Variação: +0,87% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8630 Variação: +0,94%.

Futuro: +0,14% Pontos: 62.610 
Máxima (pontos): 62.960 Míni-
ma (pontos): 62.055. Global 40 
Cotação: 893,570 centavos de 
dólar Variação: -0,32%.

Com o Brasil em busca 
de um convite para o 
ingresso formal na Or-

ganização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
terá extensa agenda esta 
semana em Paris na reunião 
anual dos ministros da enti-
dade multilateral. Meirelles 
tentará passar a empresários 
franceses a mensagem de que, 
a despeito da crise política, o 
governo continua trabalhan-
do na agenda de reformas 
econômicas . 

O Conselho de Ministros da 
OCDE se reúne entre amanhã 
(7) e sexta-feira (9) em Paris. 

     

Meirelles leva para OCDE 
certeza de que governo 
trabalha por reformas

O Brasil está entre os 35 Esta-
dos membros da organização, 
mas é um parceiro-chave, ao 
lado de China, Índia, África do 
Sul e Indonésia. Na semana 
passada, o governo brasileiro 
enviou à OCDE uma carta ex-
pressando o seu desejo de ser 
convidado a iniciar o processo 
de adesão a esse grupo. 

Na avaliação do governo, o 
Brasil tem chances de receber 
esse convite antes de outros 
países que também já o solici-
taram - como Peru e Argentina, 
na América do Sul - devido ao 
extenso trabalho de coopera-
ção já existente entre o País 
e a OCDE e pelo fato de ser 
considerado parceiro-chave do 

grupo desde 2007. Fontes da 
Fazenda afi rmam que a expec-
tativa é de que o convite formal 
venha nos próximos meses. 

Para se tornar membro efetivo 
da OCDE, o País terá que atender 
aos requisitos de todos os co-
mitês do organismo, mas a área 
técnica acredita que mais de 70% 
das regras multilaterais exigidas 
- nas mais diversas áreas, desde 
a legislação ambiental às normas 
tributárias - já são seguidas pelo 
Brasil. Ainda assim, podem ser 
necessárias mudanças em leis e 
regulações, sobretudo no apri-
moramento da governança das 
instituições brasileiras. 

Já as difi culdades na apro-
vação de reformas estruturais 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

com a da Previdência e a traba-
lhista não devem atrapalhar o 
processo de adesão brasileiro, 
porque a OCDE - embora esteja 

interessada na sustentabilida-
de das fi nanças públicas dos 
Estados membros - não exige 
um receituário de medidas e 

planos econômicos com metas 
bem defi nidas, como no caso 
dos programas instituídos 
pelo FMI (AE).

SP ainda não oferecerá 
vacina para toda a 
população

A vacina contra a gripe ainda 
não será disponibilizada para 
toda a população em São Paulo. 
Segundo a Secretaria de Saúde, 
a campanha foi prorrogada até 
esta sexta-feira (9), mantendo-
-se os públicos-alvo previamen-
te defi nidos. O Ministério da 
Saúde destacou que a ampliação 
da vacinação foi recomendada, 
mas que fi ca a critério de cada 
estado defi nir a estratégia.

Em São Paulo foram aplicadas 
9,4 milhões de doses entre os 
grupos prioritários. A meta é 
imunizar 10 milhões de paulis-
tas. De acordo com a secretaria, 
restam 3,6 milhões de doses que 
serão destinadas aos públicos 
defi nidos pelo Programa Na-
cional de Imunização, são eles: 
trabalhadores da saúde, idosos, 
indígenas, crianças, gestantes, 
professores e puérperas (ABr).

As vendas para o Dia dos Na-
morados devem injetar R$ 11,5 
bilhões na economia em todo 
o país, segundo levantamento 
feito pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas. 
De acordo com a pesquisa, 61% 
dos brasileiros, cerca de 92 mi-
lhões de pessoas, presentearão 
alguém neste dia 12 de junho. 
A maior parte dos consumi-
dores não pretende aumentar 
os gastos com relação ao ano 
passado. Apenas 9% desses 
consumidores disseram que 
têm a intenção de gastar mais 
com os presentes. 

A maior parte (32%) planeja 
gastar a mesma quantia que em 
2016, enquanto 24% pensam 
em diminuir. Os consumido-
res indecisos sobre o valor do 

Ao assinar que decretos 
que ampliam três unidades de 
conservação e cria uma nova, o 
presidente Michel Temer disse 
que a questão ambiental está 
dentro das responsabilidades 
do governo com o crescimento 
sustentavel.

“As medidas hoje adotadas 
revelam que nosso governo tem 
como um de seus valores as 
responsabilidades fi scal, social 
e também ambiental”, disse ele 
durante a cerimônia ontem (5), 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
no Palácio do Planalto.

Os decretos assinados am-
pliam o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, em 
Goiás; a Estação Ecológica do 
Taim, no Rio Grande do Sul; e a 
Reserva Biológica União, no Rio 
de Janeiro. Outro decreto cria 
o Parque Nacional dos Campos 
Ferruginosos, no Pará. O pre-
sidente assinou também um 
decreto que torna o Acordo de 
Paris sobre Mudança do Clima 
parte da legislação brasileira e 
lançou o Programa Plantado-
res de Rios, para proteger e 
recuperar nascentes e Áreas 
de Preservação Permanente 
(APP) de cursos d’água.

“Nosso compromisso tem 
sido o de colocar o país nos 
trilhos do crescimento, com 
respeito ao meio ambiente para 

Presidente Michel Temer
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Antônio Cruz/ABr

São Paulo - A pizzaria norte-
-americana Domino’s, a maior 
rede de entrega de pizzas do 
mundo, anunciou que não irá 
mais utilizar nenhum produto 
da marca JBS, envolvida em 
denúncias de corrupção. A em-
presa tem mais de 180 lojas no 
Brasil e mais de 10 mil estabeleci-
mentos pelo mundo. “Prezamos 
muito pela transparência e ética 
com todos os apaixonados pelo 
Domino’s, e compartilhamos do 
mesmo sentimento de revolta 
quando estes valores não são 
levados em consideração”, afi r-
mou a empresa em sua página 
no Facebook.

“Por isso, queremos escla-
recer que não utilizamos mais 
nenhum produto da marca JBS”. 
A pizzaria não é a primeira mar-
ca a fazer boicote contra a JBS. 
O restaurante do tradicional 
Hotel Toriba, em Campos do 
Jordão, passou a oferecer no 
cardápio, uma semana após as 

Resultado do Sisu 
O resultado da chamada regular 

do Sistema de Seleção Unifi cada 
(Sisu) 2017 já está disponível para 
consulta em: (http://sisu.mec.gov.
br/). O estudante pode consultar 
o boletim e, caso não tenha sido 
selecionado, se inscrever para 
participar da lista de espera. Ao 
todo, são ofertadas 51.913 vagas 
em 1.462 cursos de 63 instituições 
de ensino, entre universidades 
federais e estaduais, institutos 
federais e instituições estaduais.

Dia dos Namorados deve injetar 
R$ 11,5 bilhões na economia

um presente melhor e 40% 
dizem que os presentes estão 
mais caros. Só 8% vão gastar 
mais porque tiveram melhoria 
na renda.

Os dados também mostram 
que 69% dos consumidores 
pretendem pagar à vista, sendo 
que em 56% das compras o pa-
gamento será em dinheiro e 13% 
no cartão de débito. O cartão de 
crédito será usado por 24% dos 
entrevistados, seja em parcela 
única (9%) ou em várias parcelas 
(15%). Entre os que dividirão as 
compras, seja no cartão de cré-
dito ou de loja, a média é de três 
prestações. O gasto médio deve 
ser de cerca de R$ 124,00, valor 
que aumenta para R$ 158 entre 
os entrevistados das classes A e 
B e diminui para R$ 114 entre as 
classes C, D e E (ABr).

presente são 16%. A situação 
fi nanceira ruim é a principal 
justificativa para 44% dos 
entrevistados que vão gastar 
menos neste ano, seguida de 
37% que pretendem economi-
zar, 25% devido ao aumento da 
infl ação e da economia instável 
e 18% por causa de dívidas 
em atraso. Entre aqueles que 
pretendem aumentar os gastos 
na data, 56% querem comprar 
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Crescimento com 
responsabilidade ambiental

concretizar nossos objetivos de 
crescimento sustentável”, disse 
o presidente ao destacar que, 
com esses anúncios, o governo 
garantirá “milhares de hectares 
para nosso ecosistema”. Temer 
disse ainda que a preocupação 
com o meio-ambiente “tem 
permeado” desde o início de 
seu governo. “Aumentamos 
inclusive as concessões de fl o-
restas para manejo sustentável 
e fi zemos parcerias com o setor 
privado para turismo nessas 
áreas”, acrecentou.

“Quero ressaltar que o fi m da 
recessão mostra o caminho que 
nosso governo escolheu: o cami-
nho responsável do crescimento, 
do emprego e da prosperidade”, 
disse o presidente (ABr).

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) retoma o julgamento 
hoje (6) contra a chapa de Dil-
ma Rousseff e Michel Temer nas 
eleições de 2014, em processo 
que pode tirar os direitos polí-
ticos da ex-presidente e afastar 
o atual mandatário do cargo. 
Para a votação, a segurança 
foi reforçada no entorno e no 
interior do prédio do TSE para 
evitar possíveis tumultos. Já a 
checagem interna dos partici-
pantes, já que a sessão é pública 
e aberta para até 240 pessoas, 
também será feita.

O julgamento havia sido 
iniciado em abril, mas foi 
interrompido após o pedido 
de inclusão de mais testemu-
nhas, como os marqueteiros 
da campanha, João Santana e 
Mônica Moura. Dessa vez, estão 
programadas sessões para hoje, 
amanhã (7) e quinta-feira (8), 
sendo que no último dia haverá 
duas sessões - uma de manhã 

e outra à noite. No entanto, 
há a possibilidade do processo 
ser paralisado novamente por 
conta de um pedido de vistas 
no caso, já que dois novos mi-
nistros assumiram seus cargos 
no meio do julgamento. 

O processo foi iniciado logo 
após as eleições de 2014, em 
pedido da chapa derrotada, que 
era do PSDB, por conta de irre-
gularidades como o recebimen-
to de dinheiro vindo de propina 
da Petrobras, que já era alvo de 
investigação na Operação Lava 
Jato. Como Dilma já foi afastada 
da Presidência, contra ela, a con-
denação pode ser a perda dos 
direitos políticos. Já Temer pode 
ser retirado do cargo por conta 
de uma eventual condenação, 
mas não deve perder os direi-
tos políticos nesse julgamento. 
No entanto, após a sentença, 
os dois ainda podem recorrer 
no próprio TSE e para o STF 
(ANSA/COM ANSA).

Lula Marques/AGPT

TSE defi ne futuro político 
de Dilma e Temer

O TSE retoma o julgamento contra a chapa de Dilma Rousseff e 

Michel Temer nas eleições de 2014.

O julgamento dos casos da 
JBS é atualmente a priorida-
des da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), disse o pre-
sidente da autarquia, Leonardo 
Pereira. Ele afi rmou que a CVM 
tentará julgar os processos 
que envolvem a empresa com 
maior celeridade possível, 
lembrando que tem divulgado 
comunicados ao mercado sobre 
o que tem sido feito a cada três 
dias, em média, o que deve ser 
entendido como um esforço 
nesse sentido. 

Pereira lembrou, porém, que 
os inquéritos têm um trâmite 
natural que precisa ser esta-
belecido. Segundo ele, hoje 
eles são julgados em média de 
12 a 18 meses na maioria dos 
casos, mas não precisou se os 
que envolvem a JBS poderão 
ser concluídos antes desse 
tempo. “Os inquéritos foram 
instaurados com grande velo-
cidade mostrando que a CVM 
está preparada para ser ágil”, 
afi rmou em conversa com a 
imprensa após evento na B3. 

Ele destacou, ainda, que da 
apuração até a instauração dos 
inquéritos contra a JBS foram 
gastas menos de duas semanas, 
tempo menor do que na maioria 
dos casos. “O esforço é para 
tratar do caso com qualidade e 
respeitando as leis”, acrescen-
tou. Questionado sobre uma su-

Presidente da CVM,

Leonardo Pereira.
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Julgamento da JBS é a
prioridade, diz CVM

posta tentativa do BNDESPar 
de afastar todos os membros da 
família Batista do Conselho da 
JBS, Pereira lembrou não poder 
falar diretamente do assunto. 

Em relação às multas aplica-
das pela CVM, também ressal-
tando que só pode comentar 
genericamente, Pereira citou 
o projeto de revisão que está 
na Casa Civil. “O projeto tem 
de ser levado para a frente 
porque no Brasil, se não houver 
pena proporcional aos danos, 
vamos continuar sempre tendo 
esse problema”, disse. A multa 
máxima hoje é de R$ 500 mil, 
o que é motivo de crítica pelo 
mercado (AE).

Pizzaria Domino’s anuncia 
boicote a produtos da JBS

delações de Joesley Batista, um 
fi lé acompanhado de risoto de 
cogumelos batizado de Friboi 
Free. O prato foi criado especial-
mente para reforçar o protesto 
do empresário Aref Farkouh, 
sócio do hotel, contra o grupo 
JBS, dono do frigorífi co Friboi.

Outro estabelecimento que 
aderiu ao boicote foi a chur-
rascaria Devons, uma das mais 
tradicionais de Curitiba. No dia 
24 de maio, foi colocada uma 
faixa no local anunciando que 
o restaurantes não trabalharia 
mais com produtos da JBS “em 
respeito ao Brasil, à sociedade 
e aos trabalhadores deste país”. 

Em nota, a J&F, controlado-
ra da JBS, afi rmou que “Suas 
empresas e marcas mantêm a 
regularidade de suas operações 
e o foco na oferta de produtos e 
serviços da mais alta qualidade, 
prezando a parceria com seus 
clientes e fornecedores”, diz o 
texto (AE).


