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“Socialista é o cara que 
alardeia intenções e 
dispensa resultados; 
adora ser generoso com 
o dinheiro alheio; e 
prega igualdade social, 
mas se considera mais 
igual que os outros”. 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,39% Pontos: 
64.684,18 Máxima de +0,33% 
: 65.150 pontos Mínima de 
-0,52% : 64.599 pontos Volu-
me: 5,3 bilhões Variação em 
2017: 7,4% Variação no mês: 
2,84% Dow Jones: -0,15% Pon-
tos: 21.580,07 Nasdaq: -0,09% 
Pontos: 6.383,96 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1419 Venda: R$ 3,1424 
Variação: +0,49% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1250 Venda: R$ 
3,1256 Variação: -0,46% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,35% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.254,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,300 
Variação: +1,09%

Cotação: R$ 3,1470 Variação: 
+0,62% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,1663  Venda: US$ 1,1663 
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6640 Venda: R$ 
3,6660 Variação: +0,85% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6000 Ven-
da: R$ 3,8070 Variação: +0,45%.

Futuro: -0,46% Pontos: 65.060 
Máxima (pontos): 65.575 Míni-
ma (pontos): 65.010. Global 40 
Cotação: 954,737 centavos de 
dólar Variação: +0,43%.

Benefi ciadas pelo saldo 
da balança comercial, 
as contas externas do 

país registraram o melhor re-
sultado no primeiro semestre 
em dez anos. Segundo dados 
divulgados na sexta-feira 
(21), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC), o indicador 
acusou superávit de US$ 715 
milhões de janeiro a junho, 
contra défi cit de US$ 8,487 
bilhões no mesmo período 
do ano passado. Apenas em 
junho, as contas externas 
tiveram superávit de US$ 1,33 
bilhão, o melhor resultado 
para o mês desde 2004. 

O saldo representa melhora 
em relação a junho do ano pas-

     

Contas externas têm 
o melhor primeiro 
semestre em dez anos

sado, quando o indicador tinha 
anotado défi cit de US$ 2,489 
bilhões. Também chamadas de 
transações correntes, as contas 
externas medem a soma da 
balança comercial (diferença 
entre exportações e importa-
ções de bens físicos) e da conta 
de serviços (diferença entre 
exportações e importações de 
serviços). O indicador também 
é composto pela conta de renda 
(que mede a diferença entre in-
gressos e saídas de pagamentos 
de lucros, juros e dividendos 
do país) e pelas transferências 
unilaterais (como doações de 
emigrantes e de organizações 
internacionais para o Brasil). 

As contas externas medem 

a vulnerabilidade da econo-
mia a choques internacionais. 
Quanto melhor o resultado, 
menor a dependência para se 
fi nanciar por meio do merca-
do fi nanceiro, que apresenta 
alta volatilidade e pode sair 
do país a qualquer momento, 
ou por meio do investimento 
estrangeiro direto, de empre-
sas estrangeiras que abrem 
unidades no país, mas podem 
sair dependendo do ambiente 
de negócios. Segundo o Banco 
Central, as contas externas têm 
sido ajudadas pela balança co-
mercial, que totalizou US$ 34,9 
bilhões no primeiro semestre, 
benefi ciada pela melhoria nos 
preços das commodities (bens 

O saldo representa melhora em relação a junho do ano passado, quando

o indicador tinha anotado défi cit de US$ 2,489 bilhões.

primários com cotação interna-
cional) e por safras recordes 
que garantiram aumento na 
quantidade exportada.

Apesar do superávit no pri-
meiro semestre, o BC projeta 
que as transações correntes 
encerrarão o ano com défi cit 
de US$ 24 bilhões, equivalentes 

a 1,2% do PIB. A estimativa 
é inferior ao défi cit de 1,31% 
do PIB nas contas externas 
registrado em 2016. Os inves-
timentos estrangeiros diretos 
continuam a crescer neste 
ano. No primeiro semestre, as 
empresas estrangeiras aplica-
ram US$ 36,3 bilhões no Brasil, 

contra US$ 33,8 bilhões dos 
seis primeiros meses do ano 
passado. Mesmo com o cresci-
mento no primeiro semestre, 
o Banco Central projeta que 
as empresas estrangeiras 
investirão US$ 75 bilhões no 
Brasil, contra US$ 78,2 bilhões 
de 2016 (ABr).

Genebra - A Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
já não descarta a prisão do 
ex-presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, e examina 
informações preliminares que 
poderiam resultar em uma 
detenção. A decisão será 
tomada com base nas provas 
e documentos que o MP da 
Espanha enviará ao Brasil. Na 
semana que vem, uma reunião 
de procuradores espanhóis e 
brasileiros poderá determinar 
os detalhes da cooperação e, 
se as informações preliminares 
forem confi rmadas, a tendência 
é de que ele possa ser detido 
preventivamente.

O ex-cartola brasileiro foi 
acusado na Espanha de ser o 
“principal estafador” (articula-
dor) de um esquema de desvio 
de dinheiro de jogos da seleção 
brasileira. Outras quatro pesso-
as implicadas no mesmo esque-
ma estão em prisão em Madri, 
sem direito à fi ança. Um deles é 
Sandro Rosell, ex-presidente do 
Barcelona. Mas, por enquanto, o 
alerta da Interpol não foi dado. 
Fontes próximas ao caso expli-
cam que a demora tem ocorrido 
do lado espanhol.

Uma vez que a ordem de 
prisão seja dada, o MP Federal 
vai solicitar que o processo 

Mendoza - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou que é natural que as 
entidades da indústria se ma-
nifestem contra o aumento de 
impostos e que, para o governo, 
o ajuste fi scal é defi nitivo e, por 
isso, ainda será preciso que 
o Congresso aprove medidas 
fundamentais, como a reforma 
da Previdência, assim que as 
condições ‘estiverem maduras’. 

O ministro reiterou que o 
governo quer votar a reforma 
da Previdência. “A nossa ex-
pectativa é que, resolvidas as 
questões políticas, a reforma da 
Previdência seja pautada. Seja 
agosto ou setembro, o fato é que 
ela será colocada em votação”, 
destacou. Meirelles disse ainda 
que as medidas adotadas visam 
manter a trajetória da retomada 
da economia e do crescimento 
para que o País possa voltar a 
gerar emprego. “Temos uma 
expectativa que uma série de 
receitas irão se consolidar ago-
ra, algumas delas nas próximas 
semanas”, acrescentou. 

Entre as receitas esperadas, 
Meirelles citou recursos prove-
nientes de depósitos judiciais 

Aplicações no Tesouro 
Direto atingiram recorde

A venda de títulos públicos 
a pessoas físicas pela internet 
atingiu recorde em junho. 
Segundo números divulgados 
pelo Tesouro Nacional, as ven-
das somaram R$ 1,452 bilhão, 
o maior montante registrado 
para meses de junho desde a 
criação do programa, em 2002. 
O recorde mensal absoluto foi 
registrado em março, quando 
as vendas totalizaram R$ 2,648 
bilhões. Em junho, os títulos 
mais procurados pelos inves-
tidores foram os vinculados à 
taxa Selic, que concentraram 
44,3% das vendas.

Os papéis corrigidos pela 
infl ação ofi cial pelo IPCA re-
presentaram 37,4% do total. 
Os títulos prefi xados, com juros 
defi nidos no momento da emis-
são, corresponderam a 18,3%. 
Os investimentos de menor 
valor continuaram a liderar a 
preferência dos aplicadores no 
Tesouro Direto. As vendas abai-
xo de R$ 5 mil concentraram 
77,8% do volume aplicado no 
mês. O número de investidores 
ativos subiu 14.655, alcançan-
do 507.654, alta de 65,5% nos 
últimos 12 meses.

Com o resultado de junho, 
o estoque de títulos públicos 
aplicados no Tesouro Direto 
subiu 2,3% em relação a maio, 
alcançando R$ 46,7 bilhões 
(ABr).

Sessão Plenária do Mercosul, Estados Associados,

México e convidados especiais.

Dyogo Oliveira: a queda se 

deve à recuperação mais

lenta da economia.

O governo precisará fazer o 
contingenciamento extra de 
R$ 5,9 bilhões no Orçamento 
previsto para 2017, para ter 
condições de se adequar às 
novas estimativas das receitas 
previstas para 2017 que, se-
gundo o relatório de receitas 
e despesas divulgado sexta-
-feira (21) pelo Ministério do 
Planejamento, vão apresentar 
recuo de R$ 5,8 bilhões.

A expectativa total de ar-
recadação caiu de R$ 1,386 
trilhão para R$ 1.380 trilhão. 
De acordo com o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
a queda nas receitas primárias 
se deve a fatores como “recupe-
ração mais lenta da economia 
e frustração de algumas recei-
tas”. No total, a arrecadação 
deverá apresentar perdas que 
totalizam R$ 34,5 bilhões. 

Parte do saldo negativo foi 
compensado com a aprovação 
da lei que trata dos precatórios 
federais – que resultarão em um 
acréscimo de R$ 10,197 bilhões 
à receita – e o aumento das 
alíquotas de PIS/Confi ns inci-
dente sobre combustíveis, que 

Crescimento do PIB
O governo federal manteve em 

0,5% a estimativa de alta do Produto 
Interno Bruto (PIB). A previsão 
consta do Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas, lançado a cada 
dois meses. A previsão do mercado 
é de que o crescimento fi que em 
0,34%. Em 2016, o PIB teve queda 
de 3,6%. O relatório apresenta os 
parâmetros ofi ciais da economia 
e as previsões de arrecadação, de 
gastos e de cortes no Orçamento.

O Brasil assumiu formal-
mente a Presidência rotativa 
do Mercosul ao fi m da Cúpula 
entre os mandatários dos paí-
ses que formam o bloco na 
sexta-feira (21). Agora, Michel 
Temer será o líder do grupo até 
dezembro. Temer se compro-
meteu com os avanços para 
fechar um acordo comercial 
com a União Europeia e disse 
que a reunião de Mendoza será 
lembrada como o momento em 
que o bloco econômico “voltou” 
a suas funções originais. 

De acordo com ele, a “negocia-
ção externa é prioridade” do pe-
ríodo em que o país comandará 
o bloco. Temer ainda aproveitou 
para reforçar que vai manter os 
esforços para chegar a um acor-
do com a Aliança do Pacífi co, 
considerados “fundamentais 
para integrar a América do Sul”. 
Também usou seu tempo para 
expressar sua preocupação com 
a crise política na Venezuela, 
mas adotou um tom moderado 
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Reprodução

Ex-presidente da CBF,

Ricardo Teixeira.

M
ar

co
s 

D
´P

au
la

Aumento terá 
refl exo na cadeia de 
abastecimento

São Paulo - A Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras) criticou na sexta-feira 
(21), a decisão do governo de 
aumentar impostos cobrados 
na comercialização de com-
bustíveis para melhorar a 
arrecadação e reduzir o rombo 
das contas públicas. Em nota 
assinada pelo presidente da 
entidade, João Sanzovo Neto, 
a Abras diz que o reajuste nos 
preços dos combustíveis terá 
refl exo em toda a cadeia de 
abastecimento e representa 
mais um obstáculo a quem quer 
“empreender e crescer”.

A associação avalia ainda que 
recorrer aos contribuintes para 
aumentar a arrecadação não é 
a melhor saída para cumprir a 
meta fi scal num País com uma 
das maiores cargas tributárias 
do mundo. “O País ainda sofre 
os efeitos da crise econômica 
e acreditamos que o caminho 
para a retomada do cresci-
mento não inclui nenhuma 
tributação a mais”, afi rma a 
entidade ao comentar o anún-
cio, feito ontem pelo governo, 
de aumento do PIS/Cofi ns sobre 
os combustíveis (AE).

Brasil assume comando do 
Mercosul e mira acordos comerciais

para falar sobre o país, assim 
como havia ocorrido durante o 
discurso do presidente argenti-
no, Mauricio Macri.

“Ficaremos atentos à situação 
da Venezuela. Aqui chegamos a 
alguns pontos que nos levaram 
a um primeiro consenso de que 
é preciso haver um diálogo pra 
ter uma pacifi cação interna da 

Venezuela”, disse Temer, ao 
destacar que essa pacifi cação é 
necessária para “ajudar o povo 
venezuelano, que sofre com as 
consequências” dessa crise. Te-
mer fi nalizou seu discursando 
agradecendo ao presidente 
Macri pelo “excelente semes-
tre da Presidência argentina” 
(ANSA).

Queda da receita leva ao 
bloqueio de R$ 5,9 bilhões

aumentará em R$ 10,4 bilhões 
a receita; e o novo Refi s, que 
representará R$ 5,8 bilhões.

Entre as receitas que frustra-
ram as expectativas do governo 
está a relativa a ativos no ex-
terior, que deverá apresentar 
uma queda de R$ 9,8 bilhões, 
na comparação com o previsto. 
Outra receita que frustrou as 
expectativas foi a reoneração da 
folha de pagamento das empre-
sas, que deverão ser reduzidas 
em R$3,9 bilhões (ABr).PGR examina possível 

prisão de Ricardo Teixeira

envolvendo Ricardo Teixeira 
seja transferido da Espanha ao 
Brasil para que ele possa ser jul-
gado no País. Mas dependendo 
do grau de detalhes e conteúdo 
da informação prestada, uma 
prisão preventiva no Brasil 
pode ser decretada, com vistas 
a evitar que o dirigente possa 
agir para destruir provas.

Em uma apuração inicial, 
procuradores estimam que 
ele poderia responder por 
estelionato contra a CBF e 
apropriação indébita seguida 
de lavagem de dinheiro. Isso 
tudo sem contar ainda com 
crimes contra a ordem fi scal e 
evasão de divisas (AE).

Congresso precisa aprovar 
‘medidas fundamentais’

na Caixa e a renegociação e 
antecipação do pagamento de 
outorga do Aeroporto do Galeão. 
“E também existe um processo 
de privatização da Lotex, isso é, 
da conhecida raspadinha”, listou. 
Ele ainda fez questão de destacar 
que o controle de despesas “é 
rígido” e “não há nada que esteja 
sendo feito fora daquilo que já 
estava sendo orçado”, afi rmou.

O ministro comentou sobre 
ter sido fl agrado em vídeos 
cochilando durante o discurso 
do presidente Michel Temer 
na 50ª Cúpula do Mercosul, 
que aconteceu na sexta-feira 
(21), em Mendoza. “Trabalhei 
até tarde e às vezes o cansaço 
aparece”, justifi cou-se (AE).

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.
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PF já pode retomar 
emissão de passaportes

O Ministério da Justiça infor-
mou na sexta-feira (21) que o 
limite de empenho de recursos 
federais para emissão de passa-
portes já foi disponibilizado ao 
Departamento de Polícia Federal 
(DPF). Com isso, a PF pode 
retomar o serviço, que estava 
suspenso desde o dia 27 de junho.

A lei que libera recursos para 
a emissão de passaportes foi 
sancionada na última quarta-
-feira (19) pelo presidente 
Michel Temer, autorizando de 
crédito extra de mais de R$ 
102 milhões para o Ministério 
da Justiça.

Com orçamento insufi ciente 
para as atividades de contro-
le migratório e emissão de 
documentos de viagem, a PF 
suspendeu a emissão de novos 
passaportes na noite do dia 27 
de junho. Segundo o órgão, o 
setor atingiu o limite de gastos 
previstos na Lei Orçamentária 
da União.

De acordo com a PF, são 
realizados 11 mil atendimentos 
por dia útil para a requisição 
do documento em todo o país. 
Como a paralisação já dura 
três semanas, a demanda não 
atendida pode superar 150 mil 
pedidos (ABr).


