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“Muitas vezes é 
a falta de caráter 
que decide uma 
partida. Não se faz 
literatura, política 
e futebol com bons 
sentimentos”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,28% Pontos: 
63.832,15 Máxima de +1,37% 
: 63.891 pontos Mínima de 
-0,19% : 62.908 pontos Volu-
me: 5,88 bilhões Variação em 
2017: 5,99% Variação no mês: 
1,48% Dow Jones: +0% Pontos: 
21.409,07 Nasdaq: +0,28% Pon-
tos: 6.193,98 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2529 Venda: R$ 3,2534 
Variação: -0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2516 Venda: R$ 
3,2522 Variação: -0,39% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2030 
Venda: R$ 3,3970 Variação: 
-0,29% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,72% ao 
ano. - Capital de giro, 14,08% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.214,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,150 
Variação: +0,28%.

Cotação: R$ 3,2675 Variação: 
-0,12% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1463   Venda: US$ 1,1463   
Variação: +0,57% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7260 Venda: R$ 
3,7280 Variação: +0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6200 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,34%.

+1,07% Pontos: 64.400 Máxi-
ma (pontos): 64.500 Mínima 
(pontos): 63.460. Global 40 
Cotação: 939,631 centavos de 
dólar Variação: -0,07%.

O crescimento de 0,8% 
na produção indus-
trial em maio, refl ete 

expansão no parque fabril 
em 10 dos 14 locais pes-
quisados pelo IBGE, que 
divulgou ontem (11) os 
dados regionalizados da pro-
dução. Segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal Regional, 
o crescimento que se refere 
aos dados dessazonalizados 
teve como principal desta-
que o estado do Ceará, onde 
a expansão chegou a 5,9%, 
representando 5,1 pontos 
percentuais acima do cres-
cimento médio nacional da 
indústria. 

     

Produção industrial avança 
em 10 dos 14 locais 
pesquisados no mês de maio

Em seguida vem a Bahia, 
cuja expansão, não menos 
signifi cativa, chegou a 3,6% e 
o Pará, com 3,1%. O Ceará foi 
a segunda expansão consecuti-
va, acumulando em abril e maio 
alta de 7,3%; enquanto a Bahia 
reverteu a queda de 0,7% 
registrado no mês de abril. O 
estado do Pará eliminou parte 
da perda de 7,5% acumulada 
entre fevereiro e abril. No Rio 
Grande do Sul e em São Paulo 
a expansão foi 2,5%; em Santa 
Catarina (1,4%); no Paraná 
(1,4%); e na Região Nordeste 
(1,3%); todos os resultados 
foram acima da média nacional 
da indústria.

Com resultados positivos 
fi caram ainda Goiás, que regis-
trou o mesmo avanço de 0,8% 
do crescimento da indústria 
para a totalidade do país; e 
Pernambuco, que apresentou 
resultado praticamente está-
vel ao crescer apenas 0,1%. 
Entre os quatro estados com 
resultados negativos fi caram 
o Amazonas, cuja indústria 
registrou a maior retração: 
de -3,6%, intensificando a 
queda de 0,6% verifi cada no 
mês anterior. As demais taxas 
negativas foram assinaladas 
no Espírito Santo (-1,9%), 
Rio de Janeiro (-1,6%) e em 
Minas Gerais (-0,2%). 

O maior dinamismo foi “particularmente infl uenciado por fatores relacionados

à expansão na fabricação de bens de capital.

Os dados do IBGE indicam 
que o crescimento de 0,5% 
acumulado pelo indústria 
nos primeiros cinco meses 
do ano (janeiro-maio) refl e-
te expansões em 10 dos 15 
locais pesquisados, frente a 
igual período do ano passado. 
Os avanços mais acentuados 
foram assinalados pelo Rio de 
Janeiro, que ao avançar 4,6%, 

chegou a registrar crescimento 
4,1 pontos percentuais acima 
da média nacional; Santa Ca-
tarina (4,3%); Espírito Santo 
(3,4%); e Paraná (3,1%).

O maior dinamismo foi 
“particularmente infl uencia-
do por fatores relacionados 
à expansão na fabricação de 
bens de capital (voltados para 
o setor agrícola e de constru-

ção); de bens intermediários 
(minérios de ferro, petróleo, 
celulose, siderurgia e deriva-
dos da extração da soja); de 
bens de consumo duráveis 
(automóveis e eletrodomés-
ticos da “linha marrom”); e 
de bens de consumo semi-
-duráveis e não duráveis 
(calçados, produtos têxteis 
e vestuário) (ABr).

Secretário executivo do 

Ministério da Agricultura, 

Eumar Novacki.

Brasília - Em Genebra, onde 
participa do Codex Alimen-
tarius, o secretário-executivo 
do Ministério da Agricultura, 
Eumar Novacki, disse ontem 
11), que a venda de carnes 
brasileiras (bovina, suína e de 
aves) ao mercado externo deve 
crescer 3% este ano.  Missões 
internacionais, que foram in-
tensifi cadas nos últimos meses, 
têm servido para consolidar e 
ampliar negócios nos mercados 
consumidores, explicou.

Durante as reuniões bilate-
rais que participou em Gene-
bra, Novacki fez questão de 
ressaltar as providências adota-
das para assegurar a qualidade 
dos produtos produzidos no 
Brasil. Como exemplo citou a 
modernização dos procedimen-
tos relacionados à produção 
de proteína animal e também 
a legislação do setor, como 
aconteceu com o Regulamento 
da Inspeção Industrial e Sani-
tária de Produtos de Origem 
AnimaI, que foi atualizado em 
março passado. 

Outro aspecto destacado, foi 
a criação do programa de com-
pliance do ministério, visando 
aumentar o controle sobre os 
procedimentos internos e a 

Mosquito transgênico
O programa de controle do Aedes 

aegypti com o uso de mosquitos 
geneticamente modifi cados, desen-
volvido em Piracicaba, será levado 
para Juiz de Fora. A prefeitura da 
cidade mineira assinou contrato 
com a empresa Oxitec, detentora do 
método, para iniciar o projeto em três 
bairros urbanos. Os mosquitos serão 
levados ainda na fase de pupas para 
um posto avançado. Assim que se 
tornarem adultos, os machos serão 
soltos nas casas da área tratada.

A supersafra brasileira este 

ano pode chegar a 237,2 

milhões de toneladas de grãos.

O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi participam 

do lançamento do Plano Safra 2017/2018.

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.

O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, disse ontem (11), 
durante anúncio de fi nancia-
mentos ao agronegócio, que a 
crise observada na política não 
está afetando a recuperação da 
economia. “Embora haja natu-
rais questionamentos de que a 
crise política esteja afetando a 
economia, não há evidências 
disso. Evidência é o que interes-
sa na economia, são números, 
são fatos. Muitos insistem em 
lutar contra os fatos revelados 
nos dados econômicos”.

Em seguida, Meirelles apre-
sentou uma série de dados 
para mostrar que, apesar das 
turbulências na política, os 
agentes econômicos tem recon-
quistado a confi ança, mantendo 
a economia em trajetória de 
recuperação. O principal dado 
destacado foi a recuperação na 
produção industrial de bens 
de capital, que cresceu 3,5% 
em maio em relação ao mês 
anterior, segundo os dados mais 
recentes divulgados pelo IBGE.

“É um sinal importante, sinal 
de que o item que levou o país 
à recessão, recessão que levou 
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Divulgação

O presidente Michel Temer 
rebateu ontem (11), em dis-
curso no Palácio do Planalto, 
os críticos do seu governo e 
agradeceu aos deputados que 
falaram em sua defesa na na 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara. Temer 
discursou durante a cerimônia 
de lançamento do Programa 
Nacional de Regularização 
Fundiária e entregou títulos 
de propriedade a moradores 
de áreas não regularizadas. O 
presidente exaltou o período 
que está no governo e afi rmou 
que “enquanto alguns protes-
tam, a caravana passa”.

O presidente destacou o 
caráter descentralizador do 
seu governo, citou medidas 
como a reforma do ensino 
médio e a queda dos juros, e 
comemorou, acrescentando 
que seu governo em um ano 
e um mês fez tanto pelo país 
“como não se fez nos anos 
passados”. O lançamento do 
programa de regularização 
fundiária ocorreu repleto de 
apoiadores. “Temos 13 meses 

Maia pede que deputados 
votem denúncia antes
do recesso

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, fez um 
apelo para que os deputados 
permaneçam em Brasília até 
sexta-feira (14), para que 
o Plenário possa votar pela 
admissibilidade ou não da 
denúncia contra o presidente 
Temer. Maia reconheceu, no 
entanto, que é “muito difícil” 
que isso aconteça, já que seria 
necessário um quórum mínimo 
de 342 deputados na Casa.

“Essa é uma questão que a 
Câmara precisa resolver. Faço 
um apelo aos deputados e depu-
tadas para quem permaneçam 
em Brasília. É uma denúncia 
contra o presidente da Repú-
blica, é grave, então eu espero 
que a gente consiga votar essa 
denúncia o mais breve possível”, 
disse em entrevista coletiva. 

“Do meu ponto de vista pessoal, 
não podemos deixar essa matéria 
para agosto. O Brasil precisa to-
mar uma decisão”, argumentou, 
antes de minimizar qualquer pos-
sibilidade de interferir no recesso. 
Ao fi nal, Maia explicou que votar 
a denúncia em Plenário signifi ca 
retomar a agenda de reformas. 
“Minha função não é fazer a de-
fesa do governo, é garantir que, 
após a denúncia, a agenda de 
reformas vai continuar de forma 
efetiva e permanente (AE).

Rio e São Paulo - O Levan-
tamento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA)de junho 
estima uma safra recorde de 
240,3 milhões de toneladas em 
2017, um avanço de 30,1% em 
relação à produção de 2016, 
quando totalizou 184,7 milhões 
de toneladas, informou ontem 
(11), o IBGE. A estimativa 
é ainda 0,7% maior do que a 
prevista em maio passado, com 
1,7 milhão de toneladas a mais 
de grãos.

Os produtores rurais brasilei-
ros devem cultivar 61,0 milhões 
de hectares na safra agrícola de 
2017, uma elevação de 7,0% em 
relação à área colhida em 2016, 
que totalizou 57,1 milhões de 
hectares. Em comparação à es-
timativa de maio, a área cresceu 
0,2%, o equivalente a 117,4 mil 
hectares a mais. A produção 
nacional de soja será 19,5% 
maior este ano em comparação 
com a obtida em 2016, segundo 
o LSPA. A área colhida com a 
oleaginosa aumentou em 2,3%.

Montadora volta a 
produzir 5 dias da 
semana

São Paulo - Com o aumen-
to da venda de veículos nos 
últimos meses, a fábrica da 
Volkswagen localizada em 
Taubaté, vai voltar a produzir, 
a partir de agosto, em todos 
os cinco dias úteis da semana. 
A decisão interrompe período 
iniciado em maio em que, para 
adequar a produção a uma 
demanda menor, a empresa 
operou com as jornadas de 
trabalho reduzidas, o que não 
permitia que a fábrica produ-
zisse todos os dias.

“As expectativas para o merca-
do como um todo estão melho-
res. Olhando para os resultados 
de maio e junho, a previsão para 
o ano de 2017 cresceu de um 
a dois pontos porcentuais em 
relação ao que esperávamos 
no início deste ano”, afi rmou o 
presidente da Volkswagen no 
Brasil, David Powels. 

Segundo ele, a projeção da em-
presa para o mercado de veículos 
este ano é de expansão de 4% a 
5%. Para 2018, espera-se avanço 
de 5% a 8%. Com isso, Powels 
disse esperar que a ociosidade 
da montadora seja reduzida, mas 
sem falar quanto (AE).

IBGE e Conab elevam suas 
estimativas para a safra de grãos

agrícolas do País, responsáveis 
por 93,5% da estimativa da 
produção brasileira em 2017 e 
87,8% da área a ser colhida. A 
safra de soja será 0,8% supe-
rior ao previsto anteriormente, 
enquanto que o milho cresceu 
0,7%. A produção de milho de 
primeira safra encolheu 0,4%, 
mas a segunda safra aumentou 
1,3%.

A Conab também divulgou 
ontem (11) sua 10ª estimativa 
revelando que a safra brasileira 
de grãos 2016/17 pode alcançar 
237,2 milhões de toneladas - o 
que corresponde a um aumento 
de 27,1%. Conforme relatório, 
o resultado deve-se às condi-
ções climáticas favoráveis e 
ao aumento da produtividade 
média de todas as culturas, com 
destaque para soja e milho, que 
tiveram alto nível de aplicação 
tecnológica. A produtividade 
da soja subiu de 2.870 kg/ha 
para 3.362 kg/ha na atual safra 
e a do milho total, de 4.178 kg/
ha para 5.522 kg/ha (AE).

O milho deve registrar um 
salto de 53,5% na produção em 
2017, com aumento de 17,7% 
na área. Já o arroz terá cresci-
mento de 14,9% na produção, e 
elevação de 3,6% na área a ser 
colhida. O arroz, o milho e a soja 
são os três principais produtos 

Para Meirelles, crise política 
não afeta economia

a uma queda da confiança 
e consequentemente a uma 
queda do investimento, agora 
começam a crescer”, disse Mei-
relles. Citou outros dados que 
indicam recuperação futura da 
economia, como o aumento das 
encomendas de papelão ondu-
lado, utilizado em embalagens, 
que cresceu 13,8% em junho, 
comparado ao mês anterior, 
segundo o ministro.

O ministro disse esperar que 
o desemprego volte a cair a 
partir do segundo semestre. 
“É o último indicador a reagir”, 
afi rmou (ABr).

Temer rebate críticos: “enquanto 
alguns protestam, a caravana passa”

de governo. E é incrível que ao 
longo de tanto tempo não se 
tivesse cuidado dessa matéria, 
que é uma coisa singela. Que 
é pegar quem está no campo 
e dizer ‘olha, você não tem 
o título de propriedade, nós 
vamos te dar’”.

Temer reafi rmou que o que 
está sendo feito é uma injustiça 
contra ele e contra o Brasil. E 
acusou seus adversários de 
quererem paralisar o país. Mais 

cedo, em discurso durante a 
solenidade do anúncio de fi -
nanciamentos ao agronegócio, 
Temer disse que “qualquer que 
seja o resultado” sobre a denún-
cia de corrupção passiva contra 
ele, a decisão será respeitada. 
“Não é hora de dúvida, de 
receios, a hora é de respostas 
rápidas”, acrescentou, ao co-
mentar a votação na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara (ABr).

Venda de carnes brasileira 
ao exterior deve subir 3%

relação dos fi scais com os pro-
dutores. Novacki disse ainda 
que a intenção é estimular as 
empresas do setor a criarem 
suas regras de compliance. “O 
Agronegócio é setor prioritário 
da economia brasileira do país 
e um dos protagonistas no 
comercio internacional, com 
potencial de crescimento”. O 
secretário reiterou a meta de 
atingir 10% de participação 
no mercado global em cinco 
anos. “É ousada, mas possí-
vel”, frisou. Hoje, o Brasil tem 
quase 7% da fatia do mercado 
de produtos agropecuários do 
mundo (Mapa).


