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“O comunismo 
é bom para sair 
da miséria, mas 
incompetente para 
levar à riqueza.” 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1% Pontos: 
65.010,57 Máxima de +0,31% 
: 65.873 pontos Mínima de 
-1,03% : 64.992 pontos Volu-
me: 6,89 bilhões Variação em 
2017: 7,94% Variação no mês: 
3,36% Dow Jones: +0,45% Pon-
tos: 21.711,01 Nasdaq: +0,16% 
Pontos: 6.422,75 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1433 Venda: R$ 3,1438 
Variação: -0,8% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,7% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1651 Venda: R$ 
3,1657 Variação: +0,32% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
-0,78% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,21% ao 
ano. - Capital de giro, 13,56% ao 
ano. - Hot money, 1,51% 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: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,800 
Variação: -1,33%.

Cotação: R$ 3.144,00 Variação: 
-0,99% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1724 Venda: US$ 1,1724 
Variação: +0,66% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6830 Venda: R$ 
3,6850 Variação: -0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6300 Ven-
da: R$ 3,8200 Variação: -0,52%.

Futuro: -0,99% Pontos: 65.295 
Máxima (pontos): 66.225 Míni-
ma (pontos): 65.265. Global 40 
Cotação: 959,287 centavos de 
dólar Variação: -0,21%.

A produção e o emprego 
na indústria brasileira 
voltaram a cair em ju-

nho, segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O indicador de evolução da 
produção fi cou em 47,7 pon-
tos e o de número de empre-
gados no setor foi 47,6 pontos 
no mês passado. Os dados da 
Sondagem Industrial foram 
divulgados ontem (26) pela 
entidade. Os indicadores da 
pesquisa variam de zero a 100 
pontos. Quando estão abaixo 
de 50 pontos revelam queda, 
e acima de 50, crescimento.

A utilização da capacidade 
instalada também recuou para 
65% e está 3 pontos percen-

     

CNI: queda na produção 
confi rma difi culdade para 
recuperação da economia

tuais abaixo da média histórica 
de 68% registrada desde 2011 
para os meses de junho. Com a 
elevada ociosidade no parque 
industrial, a disposição para in-
vestir continua baixa. O índice 
de intenção de investimento 
fi cou em 46,6 pontos.

Para a CNI, a combinação dos 
resultados efetivos dos últimos 
meses com os de expectativa 
sugere que a indústria caminha 
em direção à recuperação, mas 
que essa trajetória é de difi -
culdades. “Apesar do quadro 
negativo, as perspectivas dos 
empresários são positivas e 
indicam uma melhora do cená-
rio no curto prazo”, informou a 
entidade, em nota.

Os indicadores de expecta-
tivas da Sondagem Industrial 
mostram que a indústria espera 
o aumento da demanda, das 
exportações e da compra de 
matérias-primas nos próximos 
seis meses. Mas o indicador 
de expectativa em relação ao 
número de empregados conti-
nua em 48,8 pontos. “Ou seja, 
mesmo com a perspectiva de 
recuperação, a indústria deve 
manter as demissões nos pró-
ximos seis meses”.

A pesquisa aponta que os 
principais problemas enfren-
tados pelos empresários no 
segundo trimestre do ano são 
a falta de demanda, a inadim-
plência dos clientes, as taxas 

Para a CNI, a indústria caminha em direção à recuperação,

mas que essa trajetória é de difi culdades.

de juros elevadas e a falta de 
capital de giro. Mas, a elevada 
carga tributária, com 45,2% das 
menções, lidera o ranking dos 
principais obstáculos à ativi-
dade industrial. As condições 

de acesso ao crédito também 
estão melhorando lentamente, 
mas continuam mais difícil que 
o usual, observou a CNI.

A Sondagem Industrial de 
junho foi feita com 2.281 em-

presas de todo o país. Dessas, 
940 são pequenas, 828 são 
médias e 513 são de grande 
porte. A pesquisa completa 
está disponível na página da 
CNI (ABr).

Palmito em Cananéia
Policiais militares ambientais 

acharam um acampamento onde 
funcionava uma fábrica clandestina 
de palmito em pleno Parque Estadual 
Lagamar, em Cananéia, no litoral 
sul do Estado. No local, foram en-
contrados 760 unidades de palmito 
in natura, que ainda seriam proces-
sadas. Cada palmito corresponde à 
derrubada de uma palmeira da espé-
cie juçara, típica da Mata Atlântica e 
ameaçada de extinção. 

Ex-presidente da Caixa,

Jorge Hereda.

Brasília - O ex-presidente 
da Caixa, Jorge Hereda, disse 
ontem (26), em depoimento à 
Justiça Federal, ter sido pres-
sionado pelo ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha por 
não acelerar investimentos do 
banco em determinadas empre-
sas. Hereda afi rmou que, em 
reunião com Cunha na Câmara, 
em 2014, o então deputado avi-
sou que o convocaria a depor na 
CPI da Petrobras se projetos de 
seu interesse não recebessem 
fi nanciamento com celeridade, 
antes dos referentes à estatal.

“O senhor Eduardo Cunha 
reclamava do andamento dos 
projetos. Mas que a gente 
andava muito rápido com a 
Petrobras. E disse que, se a 
gente aprovasse os da Petro-
bras antes dos outros, ele iria 
me convocar para a CPI da 
Petrobras. Eu disse que não era 
presidente da Petrobras, era 
presidente da Caixa”, declarou.

Hereda depôs como testemu-
nha em ação penal que apura 
suposto esquema de cobrança 
de propina de empresas, em 
troca da liberação de aportes 
do banco. Cunha e o também 
ex-presidente da Câmara Hen-

Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil,

Aloysio Nunes.

Um grupo de 13 países da 
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) instou ontem 
(26), ao presidente venezuela-
no Nicolás Maduro, que suspen-
da o processo da Assembleia 
Nacional Constituinte, cuja 
eleição está marcada para o 
próximo domingo (30). Nesta 
data, os venezuelanos estão 
convocados a ir às urnas para 
eleger os mais de 500 membros 
de uma Constituinte que redi-
girá uma nova Constituição e 
poderá até reordenar o Estado. 

“Instamos o governo da Ve-
nezuela a suspender o pro-
cesso da Assembleia Nacional 
Constituinte que implicaria no 
desmantelamento defi nitivo da 
institucionalidade democrática 
e seria contrário à vontade po-
pular expressa na consulta de 
16 de julho”, afi rma o texto, que 
não será submetido à votação. A 
declaração foi lida na OEA pelo 
embaixador panamenho, Jesús 

País rejeita integração 
com multinacionais da 
agricultura

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse ontem (26) 
que Brasil precisa ter tecnolo-
gias próprias, públicas, para de-
senvolver a agropecuária. “Não 
queremos, não desejamos e não 
vamos aceitar ser integrados a 
multinacionais da agricultura”, 
afi rmou o ministro na cerimônia 
de posse dos novos diretores 
executivos da Embrapa na sede 
do ministério. “Claro que não 
posso barrar o que a iniciativa 
privada faz. O que podemos 
fazer, como governo, é a mesma 
coisa que eles fazem: pesquisar, 
investir, correr atrás”, disse 
Maggi em discurso. 

Segundo o ministro, o papel 
da Embrapa é desenvolver 
novas tecnologias que, como 
tecnologias públicas, são de 
baixo custo para o produtor, 
em comparação com tecnolo-
gias internacionais. “Eu, como 
agricultor, como ministro, não 
desejo que nenhum agricultor, 
nem o país, fi que subordinado 
a uma única tecnologia, ou a 
meia dúzia de empresas. O Brasil 
precisa reagir, precisa fazer o 
seu papel nessa área”, enfatizou. 
Criada em 26 de abril de 1973, 
a Embrapa é uma empresa de 
inovação tecnológica focada 
na geração de conhecimento e 
tecnologia para a agropecuária 
brasileira, reconhecida nacional 
e internacionalmente (ABr). 

A taxa de desemprego na Região Metropolitana 
de São Paulo fi cou relativamente estável com 
leve queda de 18,8% em maio para 18,6% em 
junho. Os dados são da pesquisa da Fundação 
Seade e Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O 
total de desempregados em junho foi estimado 
em 2,07 milhões de pessoas, 42 mil a menos do 
que em maio. 

Houve 0,6% de redução no nível de ocu-
pação, com eliminação de 59 mil postos de 
trabalho. Na população economicamente 
ativa também houve queda, porque 101 mil 
pessoas deixaram o mercado de trabalho. 

Entre os setores, houve decréscimo de 
1,3% na indústria de transformação, com 
eliminação de 18 mil postos de trabalho, 
no comércio e reparação de veículos auto-
motores e motocicletas, com queda 56 mil 
postos, em percentual de 3,4%.

A construção acusou leve baixa de 4 mil 
postos, ou 0,7%, e os serviços tiveram relativa 
estabilidade, com alta de 0,4% e criação de 19 
mil postos de trabalho.

O índice de desemprego aberto, ou seja, pes-
soas que buscaram trabalho nos últimos 30 dias 
e não trabalharam nos últimos sete dias, variou 
de 15,9% para 15,6% (ABr).
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Reprodução

Os aliados do governo inten-
sifi cam as articulações para 
conseguir o maior número de 
votos pelo arquivamento da 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer na Câmara. 
Ontem (26), o vice-líder do 
governo, deputado Darcísio 
Perondi (PMDB-RS), disse que 
o deputado da base governista 
que votar contra o presidente 
Temer estará fora da base.

“O deputado tem que decidir 
se é governo ou não é governo”, 
disse Perondi ao afi rmar que 
não há espaço para dúvidas. 
“Estamos numa guerra ideoló-
gica e numa guerra de política 
econômica. Uma fracassada e 
outra que está recuperando o 
país, e quem está vacilando tem 
que decidir logo de que lado vai 
fi car”, alertou.

Pela sétima vez seguida, o 
Banco Central (BC) baixou 
os juros básicos da economia. 
Por unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reduziu ontem (26) a taxa 
Selic em 1 ponto percentual, 
de 10,25% ao ano para 9,25% 
ao ano. A decisão era esperada 
pelos analistas fi nanceiros.

Com a redução de hoje, a 
Selic chega ao menor nível 
desde outubro de 2013, quando 
estava em 9% ao ano. Essa é a 
primeira vez em que os juros 
básicos da economia retornam 
a um dígito em quase quatro 
anos. Desde novembro de 2013, 
quando o Copom elevou a taxa 
para 10% ao ano, a taxa estava 
em dois dígitos.

De outubro de 2012 a abril 
de 2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano, no menor nível 
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Grupo de 13 países da OEA pede que 
Maduro suspenda a Constituinte

na crise da Venezuela, com 
exceção do Uruguai, que não 
explicou, por enquanto, por-
que não assinou. A declaração 
tem como principal objetivo 
defi nir a posição destas nações 
perante a Constituinte e mos-
trar que mantêm sua vontade 
de continuar se ocupando da 
crise venezuelana, segundo 
disseram  fontes diplomáticas.

“Fazemos um chamado ur-
gente ao respeito absoluto aos 
direitos humanos e à ordem 
constitucional, incluindo a 
separação de poderes. Neste 
sentido, condenamos o ataque 
à Assembleia Nacional e outros 
atos de violência e declaramos 
nossa disposição de apoiar 
iniciativas para atender as 
necessidades econômicas, 
sociais e humanitárias mais ur-
gentes do país, especialmente 
o fornecimento de alimentos 
e remédios”, diz o documento 
(Agência EFE).

Sierra, e é assinada por Brasil, 
Argentina, Canadá, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguai e Peru. 

Estes 13 países pertencem 
ao grupo de 14 nações que 
promovem a mediação da OEA 

Juros básicos da economia voltam a 
um dígito depois de quatro anos

A Selic chega ao 

menor nível desde 

outubro de 2013.

mento do Banco Central para 
manter sob controle a infl ação 
ofi cial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), o IPCA 
registrou defl ação de 0,23% 

em junho, a primeira 
variação negativa do 

índice em 11 anos.
Nos 12 meses 
terminados 
em abril, o 
IPCA acumu-

la 3%, a menor taxa em 12 
meses desde abril de 2007. Para 
este ano, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) estabelece 
meta de infl ação de 4,5%, com 
margem de tolerância de 1,5 
ponto. A infl ação, portanto, não 
poderá superar 6% neste ano 
ou fi car abaixo de 3% (ABr).

da história. A Selic passou a 
ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano 
em julho de 2015. Somente 
em outubro do ano passado, o 
Copom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia por causa 
da queda da infl ação.

A Selic é o principal instru-

Ex-presidente da Caixa 
foi pressionado a 

liberar fi nanciamentos

rique Eduardo Alves, ambos 
atualmente presos, estão entre 
os réus.

Hereda não especificou 
em nome de quais empresas 
Cunha teria falado. Contou 
que o convite para a reunião 
partiu de Alves, que também 
estava presente à reunião. A 
convocação, segundo Hereda, 
não ocorreu, mas foram feitos 
requerimentos. “Não fui, mas 
se o senhor procurar lá pode 
ser que o senhor encontre 
os pedidos de convocação”. 
O depoimento foi feito por 
videoconferência à 10ª Vara 
em Brasília, na qual tramita a 
ação (AE).

Deputado da base 'que votar contra 
Temer' estará fora do governo

estarão se posicionando contra 
as propostas “reformistas” do 
governo e “contra o Brasil”. 
O peemedebista disse que os 
deputados da base que vota-
rem contra a orientação dos 
seus partidos devem sair das 
legendas ou então “devem ser 
saídos”. Ele quer fi delidade 
dos deputados às orientações 
partidárias.

Em tom de ameaça, o vice-
-líder disse que aliados que vo-
tarem contra Temer perderão 
cargos. "Tem um deputado de 
um estado aí que indicou todos 
os técnicos do Dnit e está di-
zendo que vai votar contra. Se 
ele mantiver a posição, no outro 
dia perderá todos os cargos, 
igualmente a outros deputados 
em situação semelhante", sen-
tenciou Perondi (ABr).

Vice-líder do governo, 

deputado Darcísio Perondi, 

(PMDB-RS).
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De acordo com o Perondi, 
os parlamentares que votarem 
contra o presidente Temer 

São Paulo tem 2 milhões de desempregados


