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“A burrice no
Brasil tem um 
passado glorioso 
e um futuro 
promissor”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,56% Pontos: 
62.017,97 Máxima de +0,62% 
: 62.057 pontos Mínima de 
-0,39% : 61.433 pontos Volume: 
5,78 bilhões Variação em 2017: 
2,97% Variação no mês: -1,11% 
Dow Jones: +0,68% Pontos: 
21.454,61 Nasdaq: +1,43% 
Pontos: 6.234,41 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2825 Venda: R$ 3,2830 
Variação: -0,97% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: -0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3024 Venda: R$ 
3,3030 Variação: -0,43% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,4400 Variação: 
-0,78% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,04% 
ao ano. - Capital de giro, 14,41% ao 
ano. - Hot money, 1,55% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -0,83%.

Cotação: R$ 3,2870 Variação: 
-0,9% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1378 Venda: US$ 1,1378  
Variação: +0,37% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7350 Venda: R$ 
3,7370 Variação: -0,64% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6330 Ven-
da: R$ 3,8970 Variação: -0,41%.

turo: +0,51% Pontos: 62.700 
Máxima (pontos): 62.835 Míni-
ma (pontos): 62.130. Global 40 
Cotação: 912,163 centavos de 
dólar Variação: +1%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (28) que o 

PIB do país deverá crescer em 
2017 menos que o previsto pelo 
governo – a previsão ofi cial é 
de elevação de 0,5% do PIB. O 
ministro classifi cou a alteração 
da previsão como “moderada”, 
e disse que o governo deverá 
divulgar ofi cialmente, nos pró-
ximos dias, a nova estimativa. 
“Existe um certo ajuste, mas 
não é um ajuste onde haja um 
impacto relevante”, disse o 
ministro, em resposta ao ser 
questionado sobre os impactos 
da crise política na economia. 

Meirelles disse ainda que a 
previsão de crescimento do 

     

Ministro da Fazenda admite 
que economia deve crescer 
menos de 0,5% em 2017

último trimestre de 2017 em 
relação a igual período de 2016 
também será revisada para bai-
xo. “Nós chegamos, a um certo 
momento, a [prever um cresci-
mento de] 2,7%. Não mudamos 
essa previsão ainda formalmente 
mas, de fato, ela tem um certo 
viés de baixa. Mas não é algo que 
será abaixo de 2%. Será acima 
de 2%. Qualquer coisa entre 
2% e 2,7%. Temos aí um efeito 
[da crise política], mas um efeito 
moderado” disse.

O ministro ressalvou, no 
entanto, que diversos sinais 
econômicos do país mantêm-se 
positivos, como a geração de 
empregos, a queda no desem-
prego, a infl ação em queda, e o 

aumento do poder de compra. 
“Existe toda uma série de fatores 
econômicos que dão sustentação 
à trajetória de crescimento”, des-
tacou, ao afi rmar também que o 
governo não descarta a elevação 
de impostos. Ponderou, no en-
tanto, que nenhuma decisão foi 
tomada nesse sentido. “Se for 
necessário aumentar impostos, 
vamos fazê-lo”, disse.

Segundo o ministro, a deci-
são sobre a elevação tributária 
depende de fatores como os 
resultados dos futuros leilões 
de hidrelétricas e de campos 
de óleo e gás, da nova etapa 
do programa de repatriação 
de recursos estrangeiros e o 
cancelamento de precatórios 

Existe toda uma série de fatores econômicos que dão sustentação à trajetória de crescimento,

mas o governo não descarta a elevação de impostos.

não sacados pelo benefi ciário 
no prazo de dois anos - o que 
devolveria ao Tesouro Nacional 
cerca de R$ 8 bilhões. 

Além disso, segundo, Mei-

relles, o aumento da atividade 
econômica nos próximos meses 
poderia reequilibrar a arrecada-
ção. “Teve uma queda na ativi-
dade muito grande nos últimos 

dois anos, e a atividade agora 
está crescendo, mas a receita 
sofre ainda aquela queda dos 
resultados das empresas dos 
anos anteriores” (ABr).

Indústrias tinham 8,2 milhões 

de empregados, mas houve 

perda de 642.138 postos.

A indústria brasileira en-
colheu e sofreu perdas em 
2015 em comparação a 2014, 
segundo a Pesquisa Industrial 
Anual (PIA) 2015, divulgada 
ontem (28), no Rio de Ja-
neiro, pelo IBGE. O número 
de empresas ativas caiu de 
333.739 para 325.277. O setor, 
que empregava 8,2 milhões de 
pessoas, perdeu 642.138 postos 
de trabalho em relação ao ano 
anterior, sobretudo, nas áreas 
de vestuário, fabricação de veí-
culos e fabricação de máquinas 
e equipamentos.

As empresas do setor indus-
trial tiveram receita líquida de 
vendas de R$ 2,8 trilhões, com 
uma média de R$ 8,6 milhões 
por companhia. O resultado 
foi liderado pelo desempenho 
das empresas com 500 ou mais 
pessoas ocupadas, que manti-
veram a maior participação no 
total da indústria brasileira em 
2015 frente a 2014. O valor da 

Grande São Paulo 
registrou 2,12 milhões 
de desempregados

A região metropolitana de 
São Paulo atingiu em maio 2,12 
milhões de desempregados, se-
gundo a Pesquisa de Emprego 
e Desemprego divulgada ontem 
(28) pela Fundação Sead e pelo 
Dieese. O número representa 
uma ligeira alta no percentual 
de desocupados, que passou 
de 18,6% em abril para 18,8%.

Em comparação a maio de 
2016, o resultado apresenta 
um crescimento de 7,2% no 
número de desempregados, o 
que representa 142 mil pessoas. 
O município de São Paulo teve 
uma pequena queda entre abril 
e maio passando de 18,6% para 
18,3%. Na sub-região leste, que 
incluí as cidades de Guarulhos 
e Mogi das Cruzes, houve um 
crescimento de 19,9% para 
21,8%, no mesmo período.

A construção civil fechou 17 
mil postos de trabalho entre 
abril e maio, registrando uma 
queda de -2,8% no nível de 
atividade (ABr).

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, ressaltou ontem 
(28) o papel do Congresso Na-
cional na resolução de crises da 
política nacional. Em audiência 
pública na Comissão de Rela-
ções Exteriores da Câmara, o 
ministro questionou as críticas 
recorrentes à política e afi rmou 
que todas as crises do Brasil 
foram “bem resolvidas” pelo 
Parlamento.

“Nesse tempo, se compara 
a política com tudo aquilo 
que não presta; nesse tem-
po, se busca inclusive outras 
formas de resolver os nossos 
problemas que não por dentro 
deste Congresso Nacional e 
da política. A minha profi ssão 
de fé é que, na história desse 
país, todas as crises, todas as 
transições, foram bem resolvi-
das, virtuosamente resolvidas, 
dentro desse Parlamento”, 
afi rmou. 

Para ele, que está licenciado 
do cargo de deputado federal, 
a política é “instituinte de valo-
res, princípios e compromisso 
com o país, a democracia e a 
justiça” e, portanto, não deve 
ser desprezada. “A política me 
parece absolutamente central 

Pedágio nas rodovias 
O pedágio nas rodovias estaduais 

paulistas terá aumento de até R$ 
0,20 em 805 praças, de acordo 
com o reajuste contratual anual 
das tarifas que entra em vigor a 
partir da 0h deste sábado (1º), 
de acordo com a Artesp.  Desde 
1998, o reajuste é aplicado sempre 
no dia 1º de julho, data estipulada 
nos contratos das atuais 20 con-
cessionárias de rodovias paulistas.

São Paulo - Se por um lado a 
tendência pela digitalização no 
sistema bancário tem reduzido 
os custos por parte das insti-
tuições fi nanceiras, por outro, 
ela acarreta em uma acelerada 
redução de postos de trabalho e 
de pontos fi xos de atendimen-
to. Dados da Febraban com a 
consultoria Deloitte mostram 
que em dois anos o setor fechou 
1.208 agências bancárias, 929 
apenas no ano passado.

Quanto ao emprego, um 
levantamento no Caged indica 
que no ano passado o setor 
perdeu mais de 20 mil vagas, 
número muito superior ao visto 
nos anos anteriores - 2015 teve 
fechamento de 9.886 vagas; em 
2014, 5.004 e em 2013, 4.329. 
O resultado coincide com uma 
mudança sensível no compor-
tamento dos clientes bancário. 
Ainda de acordo com a Deloitte 
e com a Febraban, 57% das 
transações bancárias em 2016 
foram feitas por smartphones, 
tablets ou computadores.

No Banco do Brasil, por 
exemplo, os chamados “escri-
tórios digitais” - que atendem 
virtualmente clientes com 
maiores movimentações e 
renda acima de R$ 4 mil - a 
produtividade dos gerentes au-
mentou entre 20% a 30%. “Um 
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Brasília - Na sessão do STF on-
tem (28), que retoma a discussão 
das delações premiadas, o minis-
tro Gilmar Mendes esbravejou 
contra o que considera “pensa-
mento totalitário” a noção de que 
a aprovação, no Congresso, de 
uma lei de abuso de autoridade 
possa ser considerada um ato de 
obstrução de justiça. Ao votar a 
favor da possibilidade de revi-
são de acordos de colaboração 
premiada, Gilmar afi rmou que “a 
Procuradoria está submetida à 
Constituição” e que o Supremo 
não pode “fi car impedido de 
analisar um acordo envolvendo 
infratores da lei”.

“Discutir a aprovação de uma 
lei de abuso de autoridade, um 
projeto que supera a velha lei 
feita por Milton Campos em 
1965, se tornou obstrução 
de justiça. Quanta desfaça-
tez, quanto cinismo, quanta 
ousadia, quanto pensamento 
totalitário. Quem já disse que 
discutir projeto de lei seja lá 
qual for é obstrução de justiça. 
E vossa excelência, senhor 
Fachin, tem sob sua apreciação 
casos deste tipo”, disse, aos 
berros, Gilmar Mendes, no meio 
da sessão do Supremo.

A crítica é ao MPF, que apon-
tou indícios de obstrução de 
justiça na atuação do senador 
Aécio Neves ao tentar aprovar 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.
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Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF, resolveu enca-
minhar diretamente à Câmara 
a denúncia oferecida pela Pro-
curadoria-Geral (PGR) contra 
o presidente Michel Temer e 
o ex-deputado federal Rodrigo 
Rocha Loures, pelo crime de 
corrupção passiva no caso JBS. 
Fachin decidiu que não cabe à 
Suprema Corte, neste momen-
to, ouvir a defesa do presidente.

Relator do inquérito no qual foi 
feita a denúncia, Fachin entendeu 
que Temer deverá fazer, primei-
ramente, a defesa política, pois 
o primeiro julgamento será na 
Câmara. Assim, não faria sentido 
abrir espaço neste momento para 
a defesa se manifestar diante do 
Supremo, onde a defesa deverá 
ser técnico-jurídica, diferente-
mente da Câmara. O STF só julga-
rá o recebimento da denúncia se 
a Câmara autorizar previamente 
a abertura de processo criminal 
contra Temer. Se não for for-
mada uma maioria de 2/3 dos 
513 deputados federais (342), 
o andamento fi cará travado até 
Temer deixar o cargo.

Os autos serão encaminhados 

Ministro Edson Fachin,

do STF.
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Indústrias ativas caíram de 333 mil 
para 325 mil em 2015, revela pesquisa

de transformação exerceu 
contribuição negativa para 
a evolução do PIB trimestral 
com recuo de 4,7% em 2014 
e queda de 10,4% em 2015.

Os investimentos na indústria 
caíram 13%, menos R$ 193,3 
bilhões, especialmente nos se-
tores de refi naria de petróleo, 
extração de petróleo e de mine-
rais. Ainda segundo a pesquisa 
do IBGE, diesel, carne bovina, 
automóveis e petróleo foram 
os quatro principais produtos 
industriais do país no período. 
A receita das vendas industriais 
em 2015 foi de R$ 2,16 trilhões. 
Em 2014, havia sido de 2,17 
trilhões (valores nominais).

Em termos de valor das 
vendas, os produtos que se 
destacaram em 2015 foram óleo 
diesel, carnes de bovinos frescas 
ou refrigeradas, automóveis de 
1.500 a 3.000 cilindradas e óleos 
brutos de petróleo, que juntos 
geraram 9,9% da receita (ABr).

transformação industrial, va-
lor bruto da produção menos 
o custo das operações indus-
triais, em valores correntes, 
passou de R$ 1.113 bilhão para 
R$ 1.097 bilhão. A indústria 

Confi ança no Congresso 
para ‘resolver crises’

na vida desse país, inclusive, 
na superação das atuais difi cul-
dades que estamos vivendo”, 
acrescentou.

A declaração do ministro, 
que foi convidado pelos par-
lamentares para falar sobre 
questões relacionadas à política 
de defesa nacional, ocorre em 
meio à expectativa da Câmara 
de receber, nos próximos dias, 
o processo de denúncia de 
corrupção passiva apresentada 
pela PGR contra o presidente 
Temer (ABr).

Gilmar vota a favor da 
revisão de delações

lei de abuso de autoridade no 
Congresso. “É preciso realmen-
te ter pedido o censo das me-
didas. É preciso imaginar que 
é um tiranete quem age desta 
maneira”, esbravejou Gilmar. 

O ministro afi rmou que “a 
Corte deve lealdade à Consti-
tuição”, e não à Procuradoria. 
“E não venham dizer que a Cor-
te deve lealdade ao Ministério 
Público”. Gilmar disse, ainda, 
que “criou-se um direito penal 
de Curitiba, com normas que 
nada têm a ver com a lei”. “O 
MP foi de forma progressiva 
fazendo uma nova legislação”. 
“O combate ao crime não pode 
se fazer cometendo crimes ou 
irregularidades”, afi rmou (AE).

Com digitalização, 
bancos demitiram 20 mil

gerente que tinha uma média 
de 400 clientes na carteira no 
atendimento presencial con-
segue, nesse formato, atender 
500, 550”, afi rma Simão Luiz 
Kovalski, diretor da área de 
clientes do banco. A diferença, 
segundo o executivo, é que 
o funcionário conversa com 
clientes simultaneamente, pelo 
telefone, e-mail e pelo chat 
disponível no aplicativo.

O sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região 
posiciona-se a favor da inclusão 
da tecnologia no trabalho, mas 
afi rma que “ela não pode fi car a 
serviço apenas dos banqueiros, 
com o objetivo de reduzir os 
custos”. Em nota, a secretária-
-geral do sindicato, Ivone Silva, 
afi rmou que “é preciso transa-
ções seguras, com a redução do 
valor das taxas para população 
e melhores condições de tra-
balho para a categoria” (AE).
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Fachin enviará denúncia contra 
Temer diretamente à Câmara

ao gabinete da presidente do STF, 
Cármen Lúcia, que então deter-
minará a remessa para o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia. 
A opção por enviar diretamente 
à Câmara era a defendida pelos 
advogados do presidente Temer 
e contraria o que a PGR havia 
pedido. “Não é que seja o melhor 
para a defesa, é o melhor para o 
País. Queremos julgar logo”, disse 
Guedes, advogado de defesa de 
Temer, argumentando que esta 
é uma questão prática pela qual 
o Supremo não deveria iniciar a 
instrução do processo (AE). 


