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“O que pode ser 
acrescentado 
à felicidade do 
homem que goza de 
boa saúde, não tem 
dívidas e está com a 
consciência limpa?”.
Adam Smith (1723/1790)
Economista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,84% Pontos: 
61.272,21 Máxima de +0,97% 
: 61.354 pontos Mínima de 
-0,01% : 60.758 pontos Volu-
me: 6,56 bilhões Variação em 
2017: 1,74% Variação no mês: 
-2,29% Dow Jones: -0,06% Pon-
tos: 21.397,29 Nasdaq: +0,04% 
Pontos: 6.236,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3395 Venda: R$ 3,3400 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3356 Venda: R$ 
3,3362 Variação: +0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2800 
Venda: R$ 3,4730 Variação: 
+0,17% - 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$ 1.249,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,500 
Variação: -0,38%.

Cotação: R$ 3,3450 Variação: 
+0,04% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1153   Venda: US$ 1,1153   
Variação: -0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7220 Venda: R$ 
3,7240 Variação: +0,13% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7330 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: estável.

Futuro: +0,77% Pontos: 62.150 
Máxima (pontos): 62.195 Míni-
ma (pontos): 61.580. Global 40 
Cotação: 918,715 centavos de 
dólar Variação: +0,5%.

Com o voto do ministro 
Dias Toffoli, o plenário 
do STF alcançou maio-

ria de 6 votos a zero em favor 
da validade dos acordos de 
delação premiada da empresa 
JBS, homologados em maio 
pelo ministro Edson Fachin, 
bem como da manutenção 
dele como relator do caso. 
O plenário, em sua maioria, 
entendeu que a validade 
legal de qualquer acordo de 
delação premiada não pode 
ser revista, uma vez que tal 
legalidade for atestada pelo 
ministro relator.

Durante uma sessão tensa 
de debates, fi cou entendido 
também que a competência 
para homologar os acordos 
cabe somente ao relator do 

     

Maioria do STF confi rma 
validade das delações da 
JBS e Fachin como relator

caso, e não ao colegiado do 
STF, seja plenário ou uma 
das turmas. No momento da 
homologação, os ministros 
concordaram que não cabe ao 
relator julgar se os termos do 
acordo de delação são justos 
ou não, mas somente analisar 
se as cláusulas estão de acordo 
com a lei e se o delator deu as 
declarações de forma voluntá-
ria, sem ser coagido.  

Fica a cargo do colegiado, 
plenário ou turma, analisar, 
posteriormente, a efi cácia dos 
termos do acordo, ou seja, 
julgar se foram obtidos os 
resultados prometidos pelo 
delator, podendo-se assim, no 
momento da análise de mérito 
do caso, rever seus benefícios 
se as promessas não forem 

cumpridas. Votaram nesse 
sentido o relator, Edson Fachin, 
e os ministros Alexandre de 
Moraes, Luís Roberto Barro-
so, Rosa Weber, Luiz Fux e 
Dias Toffoli. Restam os votos 
de Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio, 
Celso de Mello e da presidente, 
Cármen Lúcia.

“A partir do momento em 
que o Estado homologue a co-
laboração premiada, atestando 
a sua validade, ela só poderá 
ser descumprida se o colabo-
rador não honrar aquilo que 
se obrigou a fazer. Porque, do 
contrário, nós desmoralizaría-
mos o instituto da colaboração 
premiada e daríamos chancela 
para que o Estado pudesse 
se comportar de uma forma 

Ficou entendido que a competência para homologar os acordos cabe somente

ao relator do caso.

desleal, benefi ciando-se das 
informações e não cumprido 
sua parte do ajustado”, disse 
Barroso. 

O julgamento foi motivado 
por questionamentos sobre 
a legalidade dos acordos da 

JBS feitos pela defesa do go-
vernador de Mato Grosso do 
Sul, Reinaldo Azambuja, um 
dos citados nos depoimentos 
dos executivos da empresa. A 
defesa de Azambuja contestou 
a remessa do processo a Fa-

chin, alegando que os fatos 
narrados pelos delatores não 
têm relação com os crimes 
investigados na Lava Jato, 
e também a extensão dos 
benefícios concedidos aos 
delatores (ABr).

Brasília - O diretor de Política 
Econômica do Banco Central, 
Carlos Viana de Carvalho, 
avaliou ontem (22), que uma 
infl ação baixa e previsível é 
a melhor contribuição para o 
crescimento econômico. Ao 
comentar o Relatório Trimes-
tral de Infl ação (RTI) divulgado 
pelo BC, ele afi rmou o cenário 
básico do Copom contempla 
a estabilização da atividade 
econômica e uma recuperação 
gradual do PIB. 

“As evidências sugerem a 
estabilização da economia, o 
que pode ser visto na produção 
industrial. O IBC-Br refl ete a 
evolução de setores da eco-
nomia, como a agropecuária 
e serviços, e as expectativas 
continuam apontando para 
crescimento gradual”, anali-
sou, lembrando que o uso da 
capacidade segue operando 
em patamares que indicam 
ociosidade na economia. 

Viana comentou ainda que 
a projeção do PIB foi mantida 
em 0,5%, que, segundo ele, 
continua adequada. “Isso 
reflete de um lado a melhoria 
de alguns indicadores, mas, 
por outro lado, a conjuntura 
sugere aguardar a entrada 

Ações na Venezuela
A missão dos Estados Unidos 

perante a ONU exigiu ontem (22) 
ações das Nações Unidas na Vene-
zuela perante a “trágica situação” 
do país. “O povo venezuelano está 
passando fome enquanto o governo 
pisa na democracia”, afi rmou em 
um comunicado a embaixadora 
dos EUA na ONU, Nikki Haley. “A 
comunidade internacional deve 
agir nas suas decisões sobre a 
Venezuela”, acrescentou. 

84% das pequenas 
empresas não
querem empréstimos

A demanda por crédito das 
micro e pequenas empresas 
(MPEs) atingiu 13,1 pontos em 
maio, fi cando um pouco acima 
dos 12,4 pontos registrados 
em abril, o que representa 
estabilidade. De acordo com 
dados apurados em todo o 
país pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Diri-
gentes (CNDL), 84% dos MPEs 
afi rmam não ter a intenção de 
tomar crédito, ante os 6% que 
manifestaram essa intenção.

Entre aqueles que não que-
rem dinheiro emprestado, 
43% dizem conseguir manter o 
negócio com recursos próprios, 
além de citarem a insegurança 
com as condições econômicas 
do país (18%) e as altas taxas 
de juros (18%).

Quanto mais próximo de 100 
pontos, maior é a probabilidade 
de os empresários procurarem 
crédito e quanto mais próximo 
de zero, menos propensos eles 
estão para tomar recursos em-
prestados (CNDL).

Em reunião ontem (22) com 
investidores noruegueses, o 
presidente Temer pediu que 
façam parte “desse momento 
próspero” pelo qual passa o 
Brasil. Na tentativa de desper-
tar interesse, citou as reformas 
trabalhistas e previdenciária, 
em tramitação no Legislativo, 
e as privatizações e concessões 
que estão sendo feitas no setor 
de infraestrutura. Temer disse, 
aos investidores, que o novo 
modelo de privatizações e de 
concessões que está sendo 
aplicado no Brasil representa 
oportunidades de investimen-
tos que, em conjunto com as 
reformas trabalhista e previ-
denciária, resultará na melhora 
do ambiente de negócio e da 
produtividade.

“Queremos que o investidor 
norueguês faça parte desse mo-
mento próspero que estamos 
vivendo no Brasil. Estou certo 
e esperançoso de que mais 
investimentos virão em vários 

O Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial (ICEI) caiu 
para 51,9 pontos em junho, uma 
redução de 1,8 ponto na compa-
ração com maio. O indicador cai 
pela primeira vez após quatro 
meses de estabilidade, de acordo 
com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Na análise da 
entidade, o país ainda enfrenta 
difi culdades para superar a crise. 
“Como ainda mantém-se acima 
da linha divisória de 50 pontos, 
o ICEI revela que os empresários 
permanecem confi antes, mas a 
confi ança se reduziu entre maio 
e junho”, diz o estudo divulgado 
ontem (22).

A CNI observa que o índice de 
junho é insufi ciente para esti-
mular o investimento industrial. 
Embora esteja 6,2 pontos acima 
do registrado em junho do ano 
passado, a confi ança do empre-
sário continua abaixo da média 
histórica de 54 pontos. “Com a 
queda de junho, a confi ança fi ca 
ainda mais distante do nível ne-
cessário para a recuperação da 
economia”, afi rma o economista 
da CNI Marcelo Azevedo.

A confi ança é maior nas gran-
des empresas, segmento em que 
o ICEI alcançou 54,1 pontos. Nas 
pequenas empresas, o indicador 

Marcelo Camargo/ABr
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Diretor de Política Econômica 

do BC, Carlos Viana de 

Carvalho.
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Temer, em Oslo, fala

na Associação dos

Armadores da Noruega.
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Brasília - A Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) repudiou ontem (22), 
o processo e os resultados da 
CPI da Funai e Incra, encerra-
da em maio pelo Congresso. A 
entidade criticou ainda a falta 
de diálogo do governo e refor-
çou a necessidade de apoio a 
mobilizações sociais contra as 
principais reformas apresen-
tadas pelo Palácio do Planalto.

O órgão máximo da Igreja 
Católica no País considera 
que não houve participação 
suficiente dos envolvidos e 
não foram ouvidas as partes 
na CPI. Para a CNBB, os par-
lamentares entregaram um 
trabalho “parcial, unilateral e 
antidemocrático”. Em nota, 
manifesta apoio ao Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), 
que é alvo de diversas acusa-
ções do relatório apresentado 
pelo deputado ruralista Nilson 
Leitão (PSDB-MT), por conta 
de “infundadas e injustas acu-
sações que recebeu”.

Para a Igreja Católica, o 
indiciamento de missionários 

Rio - O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj), 
Jorge Picciani (PMDB), elevou 
o tom das críticas contra o go-
vernador Luiz Fernando Pezão, 
seu correligionário. Ontem 
(22), em entrevista à rádio 
CBN, Picciani disse ver pos-
sibilidade de impeachment de 
Pezão. “O crime de responsabi-
lidade está agora textualizado 
em dois documentos”, disse. 

Os documentos são o parecer 
do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), que recomendou a 
rejeição das contas de 2016 do 
Executivo, e a resposta formal 
do governo a um ofício enviado 
pela Alerj, que comprovaria 
irregularidades nos repasses 
orçamentários aos poderes in-
dependentes, como Legislativo 
e Judiciário.

“Isso quer dizer que eu terei 
que analisar eventuais pedi-
dos de impeachment que já 
tramitam e outros que podem 
tramitar com esses elementos 
de outra forma, mas primeiro 
quero ver as contas votadas”, 
disse Picciani, lembrando que 
o parecer do TCE precisa ser 

Presidente da Alerj,

Jorge Picciani (PMDB).
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Dom Sérgio da Rocha, 

presidente da CNBB.
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Temer pede a noruegueses que façam 
parte de “momento próspero” brasileiro

no Brasil. “Temos hoje quase 
206 milhões de habitantes e 
uma grande fonte de oportuni-
dades. Nossa matriz energética 
é limpa, nossa agricultura é 
competitiva e sustentável, e 
abrigamos parque industrial 
extremamente diversifi cado”.

O presidente brasileiro tam-
bém apresentou alguns dados 
econômicos, como o cresci-
mento do PIB e a queda da taxa 
básica de juros, na tentativa de 
apresentar um cenário atrativo 
para investimentos. “Vocês en-
contrarão um país com funda-
mentos sólidos e oportunidade 
de investimentos muito segu-
ros”, disse. Temer defendeu 
que a aproximação entre Brasil 
e Noruega seja feita também 
por meio dos blocos dos quais 
participam os dois países, no 
caso, a Associação Europeia 
de Livre Comércio (EFTA) – 
grupo integrado por Noruega, 
Islândia, Liechtenstein e Suíça 
– e o Mercosul (ABr).

setores, não apenas em energia. 
No [âmbito] comercial, temos 
de aumentar as trocas com a 
Noruega”, disse o presidente ao 
discursar no evento organizado 
em Oslo pela Associação dos 
Armadores da Noruega. Desta-
cou os benefícios de se investir 

Picciani vê possibilidade 
de impeachment de Pezão

primeiro analisado em comis-
sões da Alerj para então ser 
votado no plenário.

Picciani, conhecido por ter o 
controle da base do governo na 
Alerj, não poupou críticas a Pe-
zão e ao governo federal, como 
já havia feito semana passada, 
quando chamou o governador 
de “desastrado”. Segundo o ca-
cique peemedebista, o governo 
federal “não está cumprindo sua 
parte” e Pezão é “incompetente, 
não saber argumentar e não tem 
força política” (AE).

CNBB repudia CPI da Funai 
e mobiliza contra reformas

do Cimi, que atua na defesa 
de povos indígenas há 45 anos, 
é uma “evidente tentativa de 
intimidar esta instituição tão 
importante para os indígenas, e 
de confundir a opinião pública 
sobre os direitos dos povos 
originários”. A carta é assinada 
pelo cardeal Sergio da Rocha, 
presidente da CNBB, dom 
Murilo Krieger, vice-presidente 
da CNBB, e dom Leonardo 
Steiner, secretário-geral da 
CNBB (AE).

Infl ação baixa contribui para 
crescimento econômico

de mais informações para 
vermos como a atividade se 
comporta”, explicou. O di-
retor citou ainda o efeito da 
atividade agropecuária sobre 
outros setores da economia, 
ocorrido principalmente 
no primeiro trimestre. “Os 
demais setores também se 
beneficiaram dessa safra 
favorável que tivemos neste 
ano”, acrescentou. 

Sobre o setor externo, Viana 
repetiu que o quadro para o 
balanço de pagamentos bra-
sileiro em 2017 permanece 
favorável. (AE).

Confi ança do empresário
cai no mês de junho

fi cou em 48,8 pontos. A indús-
tria extrativa foi o segmento 
que apresentou a maior queda 
em relação a maio, passou de 
57,6 para 52,7. O indicador de 
expectativas caiu de 57,4 pontos 
em maio para 54,9 pontos em 
junho, o que mostra a redução 
do otimismo dos empresários em 
relação à situação da economia 
brasileira e das empresas nos 
próximos seis meses.

Já o indicador que revela a 
percepção dos industriais sobre 
a situação atual das empresas 
e da economia fi cou estável, 
em 46 pontos, indicando que 
o empresário ainda percebe 
piora do ambiente corrente de 
negócios (ABr).


