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“Existem certas 
ocasiões em que 
um homem tem de 
revelar metade do 
seu segredo para 
manter oculto o 
resto”.
Conde de Chesterfi eld (1694/1773)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,01% Pontos: 
60.761,74 Máxima de +0,69% 
: 61.188 pontos Mínima de 
-0,37% : 60.544 pontos Volu-
me: 7,22 bilhões Variação em 
2017: 0,89% Variação no mês: 
-3,11% Dow Jones: -0,27% Pon-
tos: 21.410,03 Nasdaq: +0,74% 
Pontos: 6.233,95 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3309 Venda: R$ 3,3314 
Variação: -0,02% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3241 Venda: R$ 
3,3247 Variação: +0,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2770 
Venda: R$ 3,4670 Variação: 
estável - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,07% 
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$ 1.245,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,2% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,3390 Variação: 
+0,12% - Euro (17h48) Compra: 
US$ 1,1168   Venda: US$ 1,1168   
Variação: +0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7170 Venda: R$ 
3,7190 Variação: +0,3% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7300 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: +0,26%.

Futuro: +0,37% Pontos: 61.575 
Máxima (pontos): 62.075 Míni-
ma (pontos): 61.360. Global 40 
Cotação: 914,189 centavos de 
dólar Variação: +1,51%.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, rece-
beu seu homólogo 

brasileiro, Michel Temer, 
ontem (21) e os dois líderes 
assinaram diversos acordos 
comerciais bilaterais. De 
acordo com o mandatário 
russo, as reuniões entre as 
comitivas das duas nações 
confirmaram seu interesse 
com o “desenvolvimento” na 
cooperação bilateral e disse 
que “os empresários russos 
estão investindo de maneira 
cativa no Brasil”.

Putin ainda destacou as 
parcerias feitas no setor 
de infraestrutura, especial-
mente, na energia e nas fer-

     

Putin e Temer assinam 
acordos e defendem 
reforçar parcerias

rovias brasileiras e destacou 
que a parceria deverá ser 
reforçada. Por sua vez, Temer 
destacou que sua viagem re-
novou “uma parceria efetiva-
mente estratégica entre dois 
países de grande extensão” 
e que é preciso que as duas 
nações se unam no cenário 
internacional. Ressaltou a 
importância da intensifica-
ção da parceria também nos 
organismos internacionais, 
como o G20, que reúne as 
20 maiores economias do 
mundo, e no grupo Brics - que 
reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul.

Destacando o aumento do 
comércio bilateral em 2017, 

Temer informou que apre-
sentou pontos de cooperação 
em “outras áreas” de desen-
volvimento e que quer os 
russos ajudando no progresso 
científico e tecnológico bra-
sileiro. “Estou certo que hoje 
demos um passo importante 
a este futuro”, acrescentou 
o brasileiro agradecendo a 
hospitalidade e a recepção 
do governo russo durante 
sua visita ao país. O presi-
dente brasileiro ressaltou 
que “atualizou” Putin sobre a 
“modernização” da economia 
brasileira e sobre seu progra-
ma de reformas, como havia 
feito a empresários russos 
na noite de terça-feira (20). 

Os presidentes Vladimir Putin e Michel Temer se cumprimentam

no Kremlim, em Mosvcou.

O encontro com Putin, após 
reuniões com a senadora Va-
lentina Matvienko e com o pre-
mier Dmitry Medvedev, era o 
último compromisso de Temer 

na Rússia ontem. De Moscou, 
o mandatário segue em sua 
viagem internacional e vai 
para Oslo, na Noruega, onde 
se reunirá com investidores e 

terá um encontro com o rei 
Harald V, a primeira-ministra 
Erna Solberg e o presiden-
te do Parlamento, Olemic 
Thommessen (ANSA).

Lder do PT na Câmara,

Carlos Zarattini.

Brasília - O líder do PT na 
Câmara, Carlos Zarattini (SP), 
anunciou, ontem (21), que o 
partido desistiu da proposta 
de voto em lista fechada no 
debate da reforma política. A 
justifi cativa é a falta de apoio 
de parlamentares de outras 
bancadas. “Nós não temos 
votos sufi cientes para aprovar 
esse sistema que a gente cha-
ma de pré ordenada. Então 
queremos insistir no sistema 
proporcional, que é o de lista 
aberta, no qual o eleitor além 
de escolher o partido, escolhe 
o candidato”, disse referindo-se 
ao atual sistema de votação.

Ao explicar que o PT vai defen-
der a manutenção do voto propor-
cional, Zarattini criticou outras 
propostas em discussão na Casa, 
como o chamado “distritão”, no 
qual apenas os mais votados são 
eleitos, independentemente de 
partido ou coligação. “Vem cres-
cendo uma proposta que visa a 
manter os atuais deputados, que 
é o chamado “distritão”. Isso pode 
parecer bom para o eleitor, mas 
esconde uma grande tramoia. O 

Presidente do IBGE,

Roberto Olinto.

Na presidência do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE) desde o dia 1º de 
junho, Roberto Olinto afi rmou 
que o presidente anterior, 
Paulo Rabello de Castro, “con-
fundiu um pouco as coisas”, ao 
afi rmar que os técnicos do IBGE 
eram economistas de elevador 
por se limitarem a comentar os 
dados, sem fazer projeções. “A 
credibilidade se dá pela isenção 
e imparcialidade. Técnicos 
não fazem comentário. Nossa 
missão é apresentar o dado, 
explicar para trás, ser o mais 
erudito, mas, acima de tudo, 
preservando a credibilidade do 
instituto”, afi rmou. 

Em seguida, disse que o IBGE 
“não faz sobe e desce”, mas que, 
em alguns momentos “é inevitá-
vel, porque conjuntura é sobe e 
desce, não tem jeito”. Segundo 
Olinto, há intenção de mudar 
a divulgação, incorporando no-
vos meios de comunicação que 
tornem as informações mais pa-
latáveis e menos técnicas. Ele 
ainda afi rmou que vai discutir 
um plano de carreira para os 

Prefeito paulistano,

João Doria.

São Paulo - Em discurso para 
empresários do setor de franquias 
ontem (21), o prefeito João Doria 
prometeu reduzir para dois dias 
o prazo para a abertura de em-
presas na cidade de São Paulo a 
partir de junho de 2018. O tucano 
divulgou o programa “Empreen-
da Fácil”, feito em parceira com 
o governo do Estado, e afi rmou 
que já foi possível reduzir de uma 
média de 128 para sete dias o 
tempo de espera. 

Doria afi rmou que propôs 
para o secretário de Inovação e 
Tecnologia, Daniel Annenberg, 
o desafi o de simplifi car a buro-
cracia para os empreendedores 
e reduzir gradativamente o 
tempo que leva para uma 
empresa ser aberta na capital 
paulista. A meta é reduzir para 
cinco dias em janeiro e para dois 
dias em junho do ano que vem. 

O tucano afi rmou que o objeti-
vo é, em 2018, colocar São Paulo 
entre as cinco melhores cidades 
do mundo para o empreende-
dorismo. Doria voltou a falar 
que é preciso ter “esperança no 
Brasil” e pediu que os empresá-
rios não se “contaminem” com 
a situação política e comecem 
a investir em seus negócios. 

Justiça bloqueia 
venda de ativos da 
JBS

O juiz Ricardo Soares Leite, 
da 10ª Vara Federal de Brasília, 
proibiu a empresa JBS de vender 
subsidiárias na Argentina, no Pa-
raguai e no Uruguai para unidades 
naqueles países controladas pela 
Minerva, segunda maior compa-
nhia de carne bovina do Brasil. O 
valor do negócio, que havia sido 
anunciado no início deste mês, 
é de US$ 300 milhões, o que no 
câmbio de ontem (21) equivaleria 
a cerca de R$ 1 bilhão.

A permissão para a venda ha-
via sido solicitada pelas defesas 
dos irmãos Joesley e Wesley 
Batista, donos da JBS. Soares 
Leite é o juiz responsável pela 
Operação Bullish, na qual são 
investigados desvios no BN-
DES em favor da empresa. O 
bloqueio de ativos da JBS foi 
imposto como medida cautelar 
pelo magistrado.

Na decisão, o juiz escreveu 
considerar a venda “prematu-
ra”, pois ainda não foram apre-
sentadas provas que respaldem 
o suposto favorecimento da JBS 
pelo BNDES, conforme relata-
do por executivos da empresa 
em acordo de delação premiada 
com a Justiça (ABr).

Cursos a distância
O MEC publicou ontem (21) 

uma portaria que possibilita o 
credenciamento de instituições 
de ensino superior para cursos de 
educação a distância (EaD) sem o 
credenciamento para cursos pre-
senciais. Com isso, as instituições 
poderão oferecer exclusivamente 
cursos EaD, na graduação e na 
pós-graduação lato sensu (com 
caráter de especialização) ou atuar 
também na modalidade presencial.

Houve recuo no número 

de incorporações e nas 

construções públicas.

Todos os setores de atividade 
ligados à construção civil do 
país fecharam com números 
negativos no valor adicionado 
entre 2014 e 2015. Houve recuo 
no número de empresas ativas, 
na receita operacional líquida, 
no número de incorporações 
e nas construções contratadas 
por entidades públicas, que 
perderam participação entre um 
ano e outro. A constatação é da 
Pesquisa Anual da Indústria da 
Construção que o IBGE divulgou 
ontem (21), no Rio de Janeiro. 

Os empreendimentos realiza-
dos pelo indústria da constru-
ção somaram R$ 354,4 bilhões, 
queda de 16,5% em relação 
a 2014. O mesmo aconteceu 
com a receita operacional 
líquida, que, ao fechar com 
movimentação de R$ 323,9 
bilhões, também registrou 
retração de 18,7% em termos 
reais. Já o gasto com pessoal 
ocupado correspondeu a 33,3% 
dos custos e despesas dessas 
empresas. Já o salário médio 
mensal recuou 1,4%, passando 
de R$ 1.970,05 em 2014 para 
R$ 1.943,43 em 2015.
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Secretário-geral da ONU, 

António Guterres.

Nações Unidas - O secre-
tário-geral da ONU, António 
Guterres, disse ontem (21) 
que a falta de engajamento dos 
Estados Unidos nos assuntos 
globais - como a mudança 
climática, direitos humanos e 
manutenção da paz - abriria o 
caminho para que outras forças 
internacionais ou regionais 
preencham o vazio.

Em sua primeira coletiva 
de imprensa como secretário-
-geral, Guterres tratou da mu-
dança no relacionamento entre 
EUA e ONU, dos confl itos e da 
fome na África e no Oriente 
Médio e da crise global de 
refugiados sem precedentes. 
“Se os EUA se desvincularem 
de vários aspectos da política 
internacional e muitos das rela-
ções internacionais, será inevi-
tável que outros atores ocupem 
o espaço”, disse Guterres. Ele 
acrescentou que isso não seria 
bom nem para os americanos 
nem para o mundo.

Guterres deixou claro que 
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Construção civil têm queda 
de 16,5% entre 2014 e 2015

bilhões, em 2014, para R$ 106,9 
bilhões, em 2015”. Na avaliação 
do gerente da Pesquisa Anual 
da Indústria da Construção, 
José Carlos Guabyraba, os 
resultados da construção 
civil relativos a 2015 foram 
infl uenciados pela retração da 
economia brasileira, traduzida 
nos números do PIB. 

“Deve-se observar que a 
variação do PIB trimestral em 
2015, em relação a 2014, foi 
de -3,8%, a maior retração da 
série histórica atual iniciada em 
1996. A partir de 2014, o seg-
mento da construção passou a 
refl etir o ambiente de desacele-
ração da atividade econômica 
do país, evidenciado, no âmbito 
da demanda interna, pela perda 
de dinamismo do consumo das 
famílias, que apresentou queda 
de -3,9% em relação a 2014”. 
Os números indicam, ainda, 
que havia 131,5 mil empresas 
ativas em 2015 que emprega-
vam 2,4 milhões de pessoas. 
Este nível de ocupação do setor 
da construção, no entanto, foi 
meio milhão a menos do que 
em 2014 (ABr).

A avaliação do IBGE é clara: 
“todos os setores de atividade 
tiveram variação negativa do 
valor adicionado entre 2014 
e 2015. Além das construções 
contratadas por entidades 
públicas terem perdido parti-
cipação de 2014 para 2015, as 
obras de infraestrutura, grupo 
de maior peso na construção, 
reduziram o valor de R$ 138,9 

Outras forças podem 
substituir o vazio 
deixado pelos EUA

suas visões divergem das dos 
EUA em várias questões, in-
cluindo a decisão de deixar 
o Acordo de Paris, cortes or-
çamentários para programas 
da ONU, e o recente aumento 
das tensões entre os EUA e a 
Rússia no espaço aéreo sírio. 
O secretário-geral afirmou 
que os cortes propostos no 
Orçamento dos EUA criariam 
“um problema irresolúvel para 
a administração da ONU” (AE).

Doria: prazo de 2 dias para 
abertura de empresas

“Não percam a esperança, não 
deixem se contaminar com a 
questão política, olhem a eco-
nomia dos seus negócios, olhem 
para o número de franquias”, 
afi rmou em sua apresentação. 

O prefeito afi rmou que quer 
contribuir para o Brasil utili-
zando sua voz como prefeito 
de São Paulo, mas que isso não 
envolve a expectativa de ser 
candidato a algum cargo no ano 
que vem. “Esta contribuição 
não envolve nenhuma candi-
datura ou expectativa. Não sou 
candidato a presidente nem a 
governador. Eu sou candidato 
a ser um bom prefeito de São 
Paulo”, afi rmou (AE).

PT desiste da lista fechada 
na reforma política

número de candidatos vai cair 
violentamente, só vão ser can-
didatos os que já são deputados 
e isso vai diminuir a renovação 
nesta Casa”, argumentou.

O líder petista afi rmou ainda 
que o PT negocia com a base 
aliada do governo para acelerar 
a votação da reforma política 
antes da apresentação de uma 
provável denúncia da Procura-
doria-Geral da República (PGR) 
contra o presidente Temer. “No 
nosso modo de ver, ao chegar a 
denúncia na Câmara, nós vamos 
viver um momento de grande 
conturbação política (AE).

IBGE: o papel do instituto 
não é dar opinião

funcionários com o Ministério 
do Planejamento.

Sobre a formação de par-
cerias para a elaboração de 
pesquisas, sugerida na gestão 
de Rabello, ela não foi com-
pletamente descartada. Mas, 
ressaltou que não há possi-
bilidade de fi rmar acordo de 
exclusividade na divulgação de 
dados. “A parceria é bem vinda, 
mas a exclusividade de dados 
não é permitida”, disse (AE).


