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“Todos vêem o 
que você parece 
ser, mas poucos  
sabem o que você 
realmente é”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Diplomata fl orentino

BOLSAS
O Ibovespa: +0,63% Pontos: 
62.014,03 Máxima de +1,05% 
: 62.272 pontos Mínima de 
-0,01% : 61.620 pontos Volume: 
8,88 bilhões Variação em 2017: 
2,97% Variação no mês: -1,11% 
Dow Jones: +0,68% Pontos: 
21.528,99 Nasdaq: +1,42% 
Pontos: 6.239,01 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2892 Venda: R$ 3,2897 
Variação: -0,06% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2969 Venda: R$ 
3,2975 Variação: +0,25% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2570 
Venda: R$ 3,4230 Variação: 
-0,2% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,08% 
ao ano. - Capital de giro, 14,43% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.246,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,78% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,200 
Variação: -2,09%.

Cotação: R$ 3,2995 Variação: 
-0,17% - Euro (17h30)  Compra: 
US$ 1,1149   Venda: US$ 1,115   
Variação: -0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6650 Venda: R$ 
3,6670 Variação: -0,49% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7000 Ven-
da: R$ 3,8170 Variação: -0,34%.

turo: +0,39% Pontos: 62.940 
Máxima (pontos): 63.185 Míni-
ma (pontos): 62.505. Global 40 
Cotação: 902,126 centavos de 
dólar Variação: +1,26%.

O presidente Temer 
divulgou ontem (19) 
um vídeo nas redes 

sociais destacando medidas 
do seu governo até agora 
e afi rmando que as políti-
cas postas em prática têm 
combatido a corrupção e 
o enriquecimento ilícito. 
“Acabamos com os favores 
que privilegiavam apenas 
algumas poucas empresas. 
Cortamos as práticas que 
permitiam a criminosos 
crescer à sombra dos ilícitos 
e do dinheiro público jorra-
do sem limite e com juros 
camaradas. E muita gente 
não gostou disso”.

Temer afirma também, 
sem citar nomes, que esses 
criminosos “apontam o dedo 
para outros tentando fugir da 

     

Em vídeo nas redes sociais, 
Temer diz que “criminosos 
não sairão impunes”

punição”, mas serão respon-
sabilizados. “Já está claro o 
roteiro que criaram para jus-
tifi car seus crimes: apontam 
o dedo para outros tentando 
fugir da punição. Aviso aos 
criminosos que não sairão im-
punes. Pagarão o que devem e 
serão responsabilizados pelos 
seus ilícitos”. A fala de Temer 
ocorre dias após a publicação 
de uma entrevista do empre-
sário Joesley Batista pela 
revista Época. Na reportagem, 
Joesley disse que sempre que 
se encontrava com Temer, era 
para que este “pedisse alguma 
coisa ou alguma informação”. 

Temer afi rmou ainda que 
não fará retaliações. “Não 
pratico retaliações. Por tra-
dição e formação, acredito na 
Justiça. Sempre respeitei a 

independência dos Poderes. É 
assim que continuarei agindo. 
O Brasil está mais forte,  na 
economia e na gestão. E está 
mais forte porque tivemos a 
coragem de propor reformas 
necessárias e nunca alcan-
çadas”. Lembrou de algumas 
medidas de sua gestão. “Trou-
xemos a infl ação para abaixo 
do centro da meta depois de 
muitos anos de tolerância com 
a carestia. Os juros caíram. 
[…] Atraímos empresas in-
ternacionais renomadas para 
gerir nossos aeroportos, em 
condições justas, realistas e 
que preservaram o interes-
se nacional. Efetivamente, 
estamos colocando o Brasil 
nos trilhos”.

O presidente inicia o vídeo 
falando da viagem que faz 

Temer afi rmou que as políticas postas em prática têm combatido a corrupção

e o enriquecimento ilícito.

à Rússia. “Buscarei investi-
mentos nas áreas de petróleo 
e gás, farei avançar negócios 
na agricultura, buscarei trazer 
novas tecnologias em setores 
estratégicos e ampliar nossos 
contatos com o mercado eu-
ropeu, onde existem grandes 

oportunidades para vários 
setores produtivos de nosso 
país”. Encerra sua fala citan-
do as reformas trabalhista e 
previdenciária, que considera 
vital para recuperação econô-
mica do país e tramitam no 
Congresso. “Estamos moder-

nizando o país. Muito ainda 
está por ser feito. Vamos 
agir. Vamos resistir. Vamos 
trabalhar. [...] A hora é essa. 
É agora. É hora de continuar 
a reconstruir o país e, por 
isso, não podemos parar um 
segundo” (ABr).

O chanceler Aloysio Nunes e o presidente da China, Xi Jinping, 

no Palácio do Povo, em Pequim.

O ministro das Relações Exte-
riores, Aloysio Nunes, defendeu 
ontem (19), em Pequim, um 
aprofundamento da cooperação 
econômica entre os países que 
compõem o Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul). Ele 
participou da reunião prepara-
tória dos chanceleres do grupo 
das economias emergentes para 
a próxima cúpula do Brics, que 
ocorrerá em setembro na cidade 
chinesa de Xiamen.

“Eu me refi ro a eliminarmos 
obstáculos que existem ainda ao 
livre comércio entre os nossos 
países, criarmos modalidades 
práticas de facilitação do co-
mércio entre nós, e também, no 
que se refere a investimentos, 

Abono salarial
Os trabalhadores com direito ao 

abono salarial do PIS e o do Pasep, 
referente a 2015, têm até o próximo 
dia 30 para ir a uma agência bancá-
ria sacar o benefício. O valor varia 
de R$ 78 a R$ 937, dependendo do 
tempo em que a pessoa trabalhou. 
Até o dia 31 de maio, 1,83 milhão 
de trabalhadores ainda não tinham 
sacado o abono, cerca de 7,56% 
do total de pessoas com direito ao 
benefício. O valor disponível para 
saque é de R$ 1,28 bilhão.

Produção média de petróleo em campos nacionais em maio foi 

de 2,18 milhões de barris/dia.

A produção média de petró-
leo em campos nacionais em 
maio deste ano pela Petrobras 
fi cou em 2,18 milhões de barris 
por dia, volume 3,9% maior do 
que o registrado em abril. O 
crescimento pode ser explica-
do, entre outros motivos, pelo 
início da produção da platafor-
ma P-66 no sul do campo de 
Lula, na Bacia de Santos.

Também contribuíram para o 
crescimento no mês o retorno à 
produção de duas plataformas 
que estavam em manutenção: 
P-37 (campo de Marlim na Bacia 
de Campos) e FPSO Cidade de 

Angra dos Reis (campo de Lula). 
Considerando-se a produção 

de petróleo e gás no Brasil e no 
exterior, a produção total da 
empresa chegou a 2,8 milhões 
de barris de óleo equivalente 
(medida que junta barris de 
petróleo com volume de gás), 
sendo 2,68 milhões no Brasil e 
120 mil no exterior.

A produção de óleo e gás na 
camada pré-sal atingiu 1,57 mi-
lhão de barris de óleo equivalen-
te, um aumento de 5,1% acima 
do realizado no mês anterior e 
37% superior ao resultado de 
maio de 2016 (ABr).

Temer vetou MPs que autorizavam redução das áreas de 

preservação ambiental da Amazônia.

O presidente Michel Temer 
vetou ontem (19), integral-
mente, a MP 756 que altera os 
limites da Floresta Nacional 
(Flona) do Jamanxim, no Pará, 
desmembrando parte de sua 
área para a criação da Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
do Jamanxim. O presidente 
também sancionou com vetos 
parciais a MP 758. Em men-
sagem ao presidente do Con-
gresso, Eunício Oliveira, Temer 
registrou que o veto deve-se à 
“contrariedade do interesse pú-
blico e inconstitucionalidade” 
das medidas provisórias.

A MP 756 foi enviada ao 
Congresso Nacional pelo Exe-
cutivo e o texto foi modifi cado 
pelos parlamentares elevando 
a área da Flona Jamanxin 
transformada em APA, em 
relação ao texto inicial. Apesar 
de também ser uma unidade 
de conservação, a APA tem 

Regras para concessões 
e privatizações

A definição de regras para 
concessões e privatizações está 
avançando, informou ontem (19) 
o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Por meio da rede social 
Twitter, ele informou que as novas 
regras favorecerão o investimento 
privado em infraestrutura. “Está 
avançando a defi nição de regras 
para concessões e privatizações. 
Há excelentes oportunidades 
de investimento em energia, 
petróleo, rodovias e ferrovias, 
com regras mais claras para in-
vestidores”, escreveu o ministro.

De acordo com Meirelles, ainda 
este ano os leilões para a explora-
ção de petróleo serão retomados, 
com regras previsíveis. “Governo 
prevê leilões de exploração 
de petróleo para 2017, 2018 e 
2019. Haverá previsibilidade 
para os investidores”, destacou. 
Segundo o ministro, o BNDES 
continuará a fi nanciar os princi-
pais projetos de infraestrutura. 
“É essencial atrair capital privado 
para aumentar investimentos 
em infraestrutura. BNDES con-
tinuará com papel relevante no 
fi nanciamento”, concluiu (ABr).

Rodrigo Maia assume 
presidência 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, assu-
miu ontem (19), interinamente, 
a presidência da República com a 
viagem iniciada pelo presidente 
Michel Temer à Rússia e a No-
ruega. Temer embarcou ontem 
à tarde e fi cará fora do país até 
a próxima sexta-feira (23). Nos 
dias 20 e 21 Temer tem compro-
missos na Rússia e nos dias 22 e 
23 cumpre agenda na Noruega.

Na Rússia, além do encontro 
com o presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, Temer manterá reu-
niões com o primeiro-ministro 
Dmitry Medvedev e participará 
de reunião com investidores 
russos. Em Moscou, está prevista 
também a assinatura de instru-
mentos bilaterais em temas como 
promoção de comércio e inves-
timentos, intercâmbio cultural e 
consultas políticas.

Em Oslo, capital da Noruega, 
Temer vai se encontrar com o 
Rei Harald V e com a primeira-
-ministra Erna Solberg, além 
de se reunir com investidores 
noruegueses (ABr).

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

Rio - O prefeito João Doria 
disse, ontem (19), no Rio, que 
o limite do apoio de seu partido 
ao presidente Temer é “a culpa-
bilidade”, e que este não deve 
ser “irrevogável” nem “intermi-
nável”. O tucano participou de 
um encontro com empresários 
no Hotel Copacabana Palace. 
“Se houver uma situação que o 
implique numa culpa fl agrante, 
evidentemente que o PSDB 
deve reavaliar esse apoio. Mas 
enquanto isso não pode precipi-
tar um juízo, e jogar para o alto 
uma circunstância em que você 
tem que defender o Brasil e, so-
bretudo, os brasileiros”, afi rmou.

Ele declarou que o interesse 
nacional deve estar acima do 
partidário. “Você não pode 
ter uma atitude apenas par-
tidária, ainda que com toda 
a legitimidade. Você tem que 
ter o pensamento no Brasil. É 
o que eu defendo”. O prefeito 
ressalvou: “Mas não é um aval 
interminável, um cheque para 
ser descontado a qualquer 
hora. Diariamente há se fazer 
uma revisão. Enquanto me-
recer a estabilidade governa-
mental, o PSDB deve oferecer 
essa garantia. Não se trata de 
fazer um jogo para defender 
a estabilidade partidária e a 

Nicolas Asfouri/Ag.Lusa
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Vetadas MPs que poderiam reduzir 
áreas de preservação ambiental

redução de emissões nas quais 
o combate ao desmatamento 
e a valorização da fl oresta em 
pé têm importância central”, 
registrou a nota. 

Temer também vetou par-
cialmente a MP 758 que altera 
os limites do Parque Nacional 
do Jamanxim e cria a Área de 
Proteção Ambiental Rio Branco 
para dar passagem à Estrada 
de Ferro (EF)170, também 
chamada de Ferrogrão, em 
fase de construção e próxima à 
BR-163, no Pará. Temer vetou 
mudança feita pela Câmara que 
aumentou em 100 mil hectares 
a transformação em APA no 
Parque Nacional do Jamanxim, 
que não estava na proposta 
original. Ao informar os vetos 
no Twitter, o presidente Temer 
marcou a Ong WWF Brasil e 
a top model brasileira Gisele 
Bundchen que pediram o veto 
da medida (ABr).

critérios de uso mais fl exí-
veis, o que poderia ampliar o 
desmatamento na região. Em 
abril, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) divulgou 
uma nota em que manifestou 
posição contrária à aprovação 
do projeto com as modifi cações 
do Congresso e informou que 

recomendaria ao presidente 
Temer que vetasse o projeto. 

“O texto representa também 
um retrocesso nos esforços do 
governo brasileiro para cum-
prir com os compromissos que 
assumiu sob o Acordo de Paris 
para combater o aquecimento 
global, por meio de metas de 

Produção de petróleo da 
Petrobras cresce 3,9%

Aloysio defende maior cooperação 
econômica entre os Brics

caminharmos para regras que 
favoreçam os investimentos 
intra-Brics, de modo a termos 
uma maior integração produtiva 
dos nossos países”, disse.

Em comunicado conjunto, os 
chanceleres condenaram os ata-
ques terroristas. Reafi rmaram a 
necessidade de a comunidade 
internacional estabelecer uma 
coalizão abrangente de contra-
terrorismo e de apoio ao papel 
central da ONU no combate ao 
terrorismo. 

O chanceler chinês Wang Yi 
ressaltou que o grupo tem “vi-
talidade” e “grande potencial” 
para o desenvolvimento de longo 
prazo dos mercados emergentes 
(ABr). 

Apoio de tucanos a Temer não 
deve ser ‘irrevogável’

biografi a partidária, e sim pela 
biografi a do País”.

Sobre as eleições presiden-
ciais de 2018, repetiu o discurso 
que vem fazendo de que não se 
deve antecipar nomes. “Não 
me apresento como candidato. 
Ser um bom prefeito é uma boa 
contribuição para a democra-
cia brasileira”. Doria voltou a 
criticar o ex-presidente Lula. 
“É o maior sem-vergonha do 
País”, afi rmou. “Ele vem querer 
dar aula de moralidade... Só 
se for de imoralidade. É um 
cara de pau, deu entrevista 
dizendo que o Brasil precisa 
do PT. Treze anos de PT quase 
transformaram essa geração 
de jovens em frustrados, de-
sesperançosos. Os jovens não 
querem o País nas mãos de 
populistas outra vez”, declarou 
Doria (AE)


