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“Os comunistas 
sempre souberam 
chacoalhar as árvores 
para apanhar no chão 
os frutos. O que não 
sabem é plantá-las...” 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,4% Pontos: 
65.436,17 Máxima de +0,68% : 
65.624 pontos Mínima estável: 
65.178 pontos Volume: 6,19 
bilhões Variação em 2017: 
8,65% Variação no mês: 4,03% 
Dow Jones: +0,39% Pontos: 
21.637,74 Nasdaq: +0,61% 
Pontos: 6.312,47 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1845 Venda: R$ 3,1850 
Variação: -0,75% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,79% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1893 Venda: R$ 
3,1899 Variação: -0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1370 
Venda: R$ 3,3300 Variação: 
-0,8% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,61% 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$ 1.227,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,84% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,000 
Variação: -0,32%.

Cotação: R$ 3,1930 Variação: 
-0,93% - Euro (17h45) Compra: 
US$ 1,1468 Venda: US$ 1,147 
Variação: +0,62% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6510 Venda: R$ 
3,6530 Variação: -0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5800 Ven-
da: R$ 3,8070 Variação: -0,26%.

turo: +0,38% Pontos: 66.015 
Máxima (pontos): 66.180 Míni-
ma (pontos): 65.660. Global 40 
Cotação: 948,103 centavos de 
dólar Variação: +0,2%.

A Petrobras foi a maior 
cliente do Banco Na-
cional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social 
(BNDES) no período de 2001 
a 2016, mostra o “Livro Ver-
de - Nossa história tal como 
ela é”, lançado na sexta-feira 
(14), pelo presidente da ins-
tituição, Paulo Rabello de 
Castro. No período, foram 
contratados R$ 128,5 bilhões 
pela petroleira.

Nas posições seguintes 
aparecem a Embraer (R$ 85,9 
bilhões), Odebrecht (R$ 51,7 
bilhões), Norte Energia (R$ 
34,9 bilhões) e Votorantim 
(R$ 31,9 bilhões). A Oi, opera-
dora de telecomunicação em 
recuperação judicial, ocupa 
a sétima colocação (R$ 31,4 
bilhões). Já o grupo J&F, dos 

     

Petrobras foi a maior cliente do BNDES 
de 2001 a 2016; J&F a 19ª colocada

empresários Joesley e Wesley 
Batista, fi cou na 19ª posição da 
lista (R$ 14,9 bilhões).

“Nosso objetivo é uma grande 
prestação de contas a respeito 
das dúvidas que ao longo do 
recente processo político foram 
suscitadas, levando em conta 
a atuação do BNDES”, disse 
Rabello de Castro. O livro tem 
mais de 200 páginas e uma 
série de informações sobre 
as atividades da instituição 
no período de 2001 a 2016. O 
presidente destacou que no 
atual processo político o banco 
acaba “fatalmente sendo indi-
retamente citado, mencionado 
ou lembrado”. 

Paulo Rabello de Castro 
confi rmou o nome de Carlos 
Thadeu de Freitas Gomes para 
a área fi nanceira. Também 

afi rmou que nesta segunda-
-feira (17), deve ser anun-
ciado o novo diretor da área 
de planejamento e pesquisa. 
Gomes substituirá Claudio 
Coutinho, que deixou o ban-
co na semana passada após 
posicionamento dado sobre a 
Taxa de Longo Prazo (TLP). 
Outro executivo que deixou o 
BNDES foi Vinicius Carrasco, 
da área de planejamento e 
pesquisa

“Perdemos dois excelentes 
colaboradores”, afi rmou Ra-
bello. Os dois estavam direta-
mente envolvidos nas discus-
sões sobre a taxa que está em 
discussão no Congresso para 
substituir a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) e que será 
usada nos fi nanciamentos do 
banco (AE).

No atual processo político o BNDES acaba “fatalmente sendo indiretamente citado,

mencionado ou lembrado”.

Os números mostram a 

ascensão comercial do setor.

São Paulo - O mercado de 
automóveis está aquecendo aos 
poucos e já projeta um cenário 
positivo para o futuro, para 
isso, basta observar os resul-
tados animadores divulgados 
recentemente com relação às 
vendas de usados do primeiro 
semestre. No balanço da eco-
nomia, onde vários setores tem 
demonstrado fragilidade nas 
vendas, o mercado de veículos 
vem retomando o crescimento 
gradativamente. 

Na comparação com o pri-
meiro semestre de 2016 as 
negociações de carros usados 
aumentaram 9,78%, esse nú-
mero foi divulgado no levanta-
mento da Fenabrave, e o cres-
cimento nas vendas de carros 
novos foi de apenas 3,65% no 
primeiro semestre de 2017. Foi 
registrada a comercialização de 
5,25 milhões de veículos comer-
ciais leves, picapes e furgões, 
caminhões e ônibus usados no 
país nos primeiros seis meses 
de 2017. No mesmo período 
do ano passado, o volume de 
vendas foi de 4,78 milhões de 
unidades. 

Os veículos com até três anos 
de uso, conhecidos como carro 
usado seminovo cresceu 23,7% 

Ministro da Indústria e 

Comércio, Marcos Pereira.

O ministro da Indústria e 
Comércio, Marcos Pereira, 
disse que a aprovação da re-
forma trabalhista foi um passo 
importante para construção 
de um ambiente de confi ança 
de investidores nacionais e 
internacionais. “Não obstante 
essa questão da crise política, 
os investidores estão vendo 
com muito bons olhos”, disse. 
Segundo ele, há uma aposta na 
economia brasileira e a nova 
legislação ajuda a dar mais 
segurança jurídica. “A maior 
reclamação, entrave ao desen-
volvimento do país, chama-se 
burocracia”.

Marcos Pereira se reuniu 
com o prefeito João Doria para 
discutir a participação do Brasil 
no Fórum Econômico Mundial, 
em março de 2018, em São Paulo, 
na edição latino-americana do 
evento. “Nós vamos apresen-
tar conjuntamente – governo 
municipal, estadual e federal –, 
em Davos, na Suíça, opções de 
investimentos para os grandes 
fundos e os investidores privados 
no país”, disse Doria. O fórum de 
Davos, como também é conhe-
cido, ocorre no mês de janeiro.

O ministro informou que a 
pasta está elaborando um pro-
grama com o Fórum Econômico 

Acordo para evitar 
bitributação

Argentina e o Brasil deverão 
assinar protocolo que atualiza 
acordo para evitar a bitributação 
de produtos e a evasão fi scal 
entre os dois países, na próxima 
Cúpula do Mercosul, que ocorre 
no próximo dia 21, em Mendoza. 
O anúncio foi feito em declaração 
dada à imprensa pelo ministro das 
Relações Exteriores e Culto da 
República Argentina, embaixador 
Jorge Faurie, que esteve no Brasil 
em reunião de trabalho com o 
ministro Aloysio Nunes Ferreira.

“É uma coisa muito importan-
te para os interesses dos dois 
países, para facilitar operações. 
Queremos concretizar coopera-
ções técnicas e similares”, disse 
Faurie. “O Brasil é o primeiro 
destino das exportações ar-
gentinas e, portanto, estamos 
interessados em que fl ua bem, 
as importações e exportações”, 
acrescentou. A Argentina é o 
terceiro destino das exportações 
brasileiras e o Brasil é o principal 
mercado para as exportações 
argentinas (ABr).

Líder do PMDB na Câmara, 

deputado Baleia Rossi.

O líder do PMDB na Câmara, 
deputado Baleia Rossi (PMDB-
-SP), afi rmou que o recesso 
parlamentar não deve ter im-
pacto na votação da denúncia 
contra o presidente Temer. A 
partir desta terça-feira (18), o 
Congresso entrará em recesso 
e retomará suas atividades na 
primeira semana de agosto. 
O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, marcou a votação 
da denúncia em plenário para 
o dia 2 de agosto. Rossi está 
confi ante de que até esta data 
a base governista agregará o 
número mínimo necessário de 
votos para vencer no plenário.

“Acho que nós tivemos uma 
vitória muito importante na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça, com 41 deputados votando 
contra a denúncia. E agora,  
acho que o resultado da CCJ vai 
se refl etir no plenário, com uma 
vitória também importante do 
governo no plenário. Acho que 
o recesso não interfere”, disse. 
A oposição adiantou que não se 
esforçará para garantir o regis-
tro da presença em plenário. Já, 
o líder do PMDB garante que a 
base estará presente.

“Não achamos que um as-
sunto dessa importância pode 
fi car parado na Câmara. Nós 

Contas inativas
A Caixa Econômica Federal pagou 

mais de R$ 41,8 bilhões para 24,8 
milhões trabalhadores benefi ciados 
pela Lei 13.446/2017. O valor pago, 
até o dia 12 de julho, equivale a 96% 
do total disponível para saque (R$ 
43,6 bilhões). O número de trabalha-
dores que sacaram os recursos das 
contas inativas do FGTS representa 
82% das 30,2 milhões de pessoas 
benefi ciadas pela medida.
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Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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Rio - O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, minimizou 
na sexta-feira (14), em entre-
vista coletiva, a retração de 
0,51% da atividade econômica 
em maio em ante abril, medida 
pelo Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central (IBC-
-Br). Segundo ele, o indicador 
tem metodologia diferente 
da usada no cálculo do PIB, 
medido pelo IBGE. De acor-
do com Meirelles, há vários 
indicadores diferentes, alguns 
com dados bastante positivos, 
outros “às vezes mostrando 
alguma acomodação, com 
alguma queda mensal”. 

“Uma economia que cai há mui-
to tempo agora começa a crescer. 
E o processo nunca é uniforme. 
É normal que haja processo de 
oscilação”, disse o ministro.

“É um item relevante, mas 
ele não é necessariamente um 
indicador do PIB. E como é 

Rio - O empresário Eike Batis-
ta e seus advogados produziram 
ao menos oito anexos da sua 
proposta de delação premiada 
que será entregue ao Ministério 
Público Federal (MPF) no Rio, 
apurou o Estado/Broadcast. 
Neste momento, os principais 
nomes citados na colaboração 
de Eike são o ex-presidente 
Lula, o ex-governador do Rio, 
Sérgio Cabral, e o ex-ministro 
da Fazenda Guido Mantega.

Eike deve detalhar lobby que 
teria sido feito por Lula em 
favor das empresas do grupo X. 

O empresário, no entanto, irá 
ponderar que o petista nunca 
fez nenhum pedido formal para 
que contribuísse nas campa-
nhas eleitorais. No caso de 
Mantega, ele pretende detalhar 
pedido do ministro para que 
fi zesse um pagamento de R$ 
5 milhões, no interesse do PT. 
Já Cabral teria cobrado propina 
de ao menos duas empresas 
de Eike, a petroleira OGX e a 

Empresário Eike Batista.
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Governo estuda mudança na lei de 
‘recuperação’ das empresas

tomada é um processo gradual, 
que o País já vem de dois meses 
consecutivos com saldo líquido 
de empregos. O ministro defen-
deu que a aprovação a reforma 
trabalhista nesta semana foi um 
passo fundamental em direção 
ao rumo certo, defendendo a 
importância de ter uma legis-
lação trabalhista atualizada. Se-
gundo ele, os próximos passos 
do governo serão no sentido de 
apresentar ao Congresso uma 
mudança na lei de recuperação 
das empresas, implementar 
uma centralização de registro 
eletrônico de duplicatas e re-
cebíveis e criar medidas que 
reduzam em mais de 40% o 
tempo de processamento de 
importação e exportação.

“Estamos trabalhando em 
algumas questões politicas, o 
mas fato concreto é que econo-
mia está retomando seu rumo”, 
declarou (AE).

mensal, é uma análise de alta 
frequência, é normal que tenha 
oscilações, inclusive por ajuste 
dos estoques. Mas isso não faz 
com que venhamos a alterar 
nossas previsões de crescimen-
to para o ano de 2017, achamos 
que são oscilações normais, 
naturais”, completou.

Meirelles lembrou que a re-

Eike já produziu 8 anexos 
de proposta de delação

OSX, braço de construção naval 
do grupo.

A defesa do fundador do 
grupo X está agora colhendo 
anexos de executivos e ex-
-executivos das empresas de 
Eike, que podem corroborar 
as suas declarações. Neste 
momento, há cinco executivos 
colaborando, segundo fontes. 
(AE).

Recesso ‘não vai impactar’ 
votação de denúncia

estaremos aqui pra votar e te-
mos certeza de que o governo 
terá no plenário uma vitória 
importante”, declarou Rossi. 
De acordo com o regimento 
da Câmara, uma sessão deli-
berativa pode ser aberta com 
o registro de pelo menos 257 
votos, mas o número é inferior 
ao mínimo necessário para 
autorizar o prosseguimento da 
denúncia. Pela Constituição, 
uma denúncia contra presi-
dente da República precisa ser 
autorizada por 342 deputados, 
o que representa dois terços 
dos 513 parlamentares da Câ-
mara (ABr).

Reforma ‘favorece’ 
confi ança de investidores

Mundial sobre a indústria 4.0. 
“É um tema importantíssimo, 
que está sendo discutido no 
mundo inteiro, a indústria da 
manufatura avançada, como 
se chama”, explicou, acrescen-
tando que o Brasil faz parte do 
Conselho do Futuro da Produ-
ção e Manufatura Avançada do 
Fórum de Davos. “Queremos 
mostrar essa nova face de São 
Paulo e do Brasil para o mundo 
e esse evento será importante 
nesse sentido”, avaliou.

Marcos acredita que as denún-
cias que pesam sobre o presiden-
te Temer devem ser resolvidas 
com celeridade. “Não é bom 
para o Brasil, que se troque em 
um mandato dois, três, quatro 
presidentes”, disse (ABr).

Cresceu a venda de carros 
usados no primeiro semestre

de acordo com a Fenauto, outra 
instituição que analisa informa-
ções do setor automobilístico.
Os números mostram a ascen-
são comercial do setor, que é 
refl exo direto da confi ança dos 
consumidores em arcarem com 
os compromissos de um fi nan-
ciamento. Em janeiro as vendas 
foram de 736 mil carros usados, 
e no mês de junho esse número 
subiu para 952 mil, segundo a 
Fenabrave. Este último dado 
já é um pouco maior do que os 
940 mil vendidos em julho de 
2016 (AE).


