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“É o medo de 
perder seu 
emprego que 
restringe suas 
fraudes e corrige 
sua negligência”. 
Adam Smith (1723/1790)
Economista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,1% Pontos: 
68.355,12 Máxima de +0,82% 
: 68.846 pontos Mínima de 
+0,01% : 68.293 pontos Volu-
me: 7,37 bilhões Variação em 
2017: 13,5% Variação no mês: 
3,69% Dow Jones: +0,02% Pon-
tos: 21.998,99 Nasdaq: -0,11% 
Pontos: 6.333,01 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1740 Venda: R$ 3,1745 
Variação: -0,79% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -0,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1970 Venda: R$ 
3,1976 Variação: +0,28% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1670 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
-0,6% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,87% ao 
ano. - Capital de giro, 12,69% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.279,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,83% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,400 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3.1855 Variação: 
-0,5% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1735  Venda: US$ 1,1737  
Variação: -0,33% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7240 Venda: R$ 
3,7260 Variação: -1,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6930 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: -1,02%.

Futuro: +0,04% Pontos: 68.430 
Máxima (pontos): 68.915 Míni-
ma (pontos): 68.540. Global 40 
Cotação: 930,475 centavos de 
dólar Variação: -1,22%.

O Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária 
(VBP) de 2017 está 

estimado em R$ 535,4 bi-
lhões, segundo novo estudo 
da Secretaria de Política 
Agrícola do Ministério da 
Agricultura, divulgado ontem 
(15). O valor, calculado com 
base nas informações de ju-
lho, é 4,5% maior do obtido 
no mesmo mês em 2016, de 
R$ 512,5 bilhões. O resultado 
das lavouras corresponde 
a R$ 367,9 bilhões, o que 
representa um aumento de 

     

Agricultura estima em
R$ 535,4 bilhões valor bruto 
da produção agropecuária

10,2% em relação a 2016. Já 
a pecuária, com R$ 167,5 bi-
lhões, teve um recuo de 6,3% 
em relação ao ano passado.

O valor fi nal de 2017 deve 
ser próximo a esta estimativa 
já que o ano agrícola está quase 
encerrado para a maior parte 
das lavouras. Na agricultura, o 
destaque este ano é para a sa-
fra recorde de grãos, estimada 
em 238,2 milhões de toneladas 
pela Conab, e de 242,1 milhões 
segundo o IBGE. O VPB, na 
análise do ministério, deve-se 
mais à produtividade do que 

aos preços ou aumento de área 
plantada.

Entre os produtos com 
resultados mais favoráveis, 
destacam-se o algodão, com 
aumento real de 75,6%, cana 
de açúcar (46,4%), laranja 
(25,2%), milho (19,3%) e soja 
(2,3%). O valor da produção 
de soja, de R$ 115,6 bilhões, 
corresponde a 31,4% do VBP 
total, mas, segundo o estudo, 
houve anos em que a parti-
cipação foi maior, como em 
2015 e 2016. Banana, batata-
-inglesa, cacau, cebola, feijão 

O valor, calculado com base nas informações de julho, é 4,5% maior do obtido

no mesmo mês em 2016.

e maçã vêm apresentando 
desempenho menos favorável 
na comparação com o ano pas-
sado, com preços menores na 
comparação com 2016. 

Em alguns, como café e 

trigo, há uma combinação de 
preços mais baixos e quanti-
dades também menores. Na 
pecuária, carne bovina, frango 
e ovos registraram queda de 
preços, o que resulta em uma 

redução do faturamento des-
sas atividades. Suínos e leite 
são os principais destaques. 
Eles têm se benefi ciado de 
aumento de preços ao pro-
dutor (ABr).

Renovação do Fies 
Estudantes matriculados em insti-

tuições particulares de ensino supe-
rior já podem renovar os contratos do 
Fies. O prazo para o aditamento vai 
até 31 de outubro e pode ser feito pelo 
(http://sisfi esportal.mec.gov.br/). Já 
o prazo para transferência de curso 
ou instituição de ensino e o pedido 
de dilatação do fi nanciamento devem 
ser feitos até 30 de setembro. Os con-
tratos do Fies devem ser renovados 
a cada semestre.

Neymar, embaixador 
da Boa Vontade

O jogador de futebol do Paris 
Saint Germain, Neymar Jr., foi 
anunciado ontem (15) como em-
baixador da Boa Vontade da Ong 
Handicap International. O anúncio 
foi feito na sede das Nações Unidas 
em Genebra, com a participação 
do diretor-geral da ONU, Michael 
Moller, e do diretor da Handicap, 
Manuel Patrouillard. 

A Handicap International é uma 
ONG global que trabalha em prol 
de pessoas com defi ciên cia e po-
pulações vulneráveis em situações 
de pobreza e exclusão e vítimas 
de confl ito e desastres em vários 
países do mundo. Neymar disse 
ser “uma felicidade muito grande” 
participar da iniciativa. “Claro que 
a forma prática [ainda] vai ser 
conversada, mas eu estou não só 
disposto a dar minha imagem, que 
eu sei do que é capaz, e ajudar. A 
forma prática a gente vai começar 
a colocar, [pois] o que for preciso 
pra fazer pra ajudar é sempre bem-
-vindo” (ONU News).

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, afi rmou ontem 
(15) que, no que depender 
dela, o Brasil dará um basta à 
onda de corrupção no país. “Eu 
gosto e confi o no Brasil e não 
quero me mudar do Brasil. Nas 
condições em que o país está, 
precisa ser mudado”, disse a 
ministra, ao encerrar, no fi m da 
manhã de ontem, o encontro 
Mitos & Fatos, promovido pela 
rádio Jovem Pan, em São Paulo.

Abordada por uma jornalista 
quando saía do evento, Cár-
men disse que “não tem nada 
pautado”, no âmbito do STF, 
impondo risco de reversão da 
decisão que possibilitou levar 
condenados em segunda ins-
tância à prisão. Pouco antes, 
a ministra se encontrou com o 
juiz Sérgio Moro, que, ao abrir 
o evento, manifestou preocupa-
ção com os rumos de medidas 
que possam não dar sequência 
aos trabalhos do MPF.

Em sua palestra, Cármen 
afi rmou que a única forma de 
viver sem o caos é preservar 
os princípios éticos. “Todo 
ato de desonestidade é uma 

Produtos exportados movimentaram portos de todo o país.

O volume de exportações 
brasileiras aumentou 12,5% 
entre julho de 2016 e julho 
deste ano, segundo dados dos 
Indicadores de Comércio Ex-
terior, divulgados ontem (15), 
no Rio de Janeiro, pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Em junho, a alta havia sido de 
15,6%. No entanto, os preços 
dos produtos exportados só 
cresceram 0,7% no período.

O volume das commodities 
(mercadorias com preços fi xa-
dos em dólar) teve expansão 
de 19,6%, enquanto as não 
commodities acusaram uma 
alta de apenas 5,7%. Entre 
as atividades econômicas, o 
principal destaque fi cou com 
a indústria extrativa, com 
crescimento de 49,7% no 
volume exportado. O setor 

Moro criticou a reforma 

política, ao dizer que a 

proposta “não é uma reforma 

política de verdade”.

O juiz federal Sergio Moro 
defendeu ontem (15) que os 
parlamentares têm um papel 
importante para evitar que as 
ações de combate à corrupção 
retrocedam. Ele destacou que 
não basta a ação da Justiça 
criminal para acabar com a 
corrupção sistêmica e que 
toda a sociedade tem de estar 
engajada. As declarações foram 
dadas ao discursar no encontro 
Mitos&Fatos, promovido pela 
rádio Jovem Pan, em São Paulo.

“Para o avanço de medidas 
anticorrupção é necessário ter 
vontade política que vem, em 
parte dos agentes políticos e 
em parte da sociedade civil, que 
vota e também reclama”, disse 
o magistrado, que chegou a ser 
aplaudido de pé pela plateia, 
por seus trabalhos na condução 
da Operação Jato, que investiga 
desvios de recursos da Petro-
bras. Ele advertiu, no entanto, 
que o movimento social deve 
ser suprapartidário para que 
alcance o seu objetivo.

Moro fez um balanço positivo 
da Lava Jato ao lembrar a con-
denação de quatro diretores de 
alto escalão da Petrobras, dez 
representantes da classe polí-
tica e a recuperação aos cofres 
públicos de pelo menos US$ 
98 milhões, até agora. Na sua 
opinião, o STF deu um passo 
relevante contra a impunidade 
ao aprovar medida que permite 
a aplicação de pena após con-
denação em segunda instância 
e que, apesar de discussões em 
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Um possível aumento do dé-
fi cit da meta fi scal do governo 
federal só terá acolhida no 
Congresso “se for inevitável”, 
afirmou ontem (15) o pre-
sidente do Senado, Eunício 
Oliveira, após reunião com as 
lideranças partidárias. Para ele, 
cabe ao Poder Executivo e sua 
equipe econômica explicarem 
ao Legislativo e à população 
brasileira a real necessidade 
de aumento do défi cit primário 
deste ano, que está previsto em 
R$ 139 bilhões.

Eunício disse que partici-
pou de várias reuniões com o 
presidente Temer, e ministros 
da equipe econômica sobre 
o tema. Informou que deixou 
claro ao presidente e seus 
ministros que não concorda 
com criação de novos impostos 
nem aumento da taxação de 
pessoas físicas. O ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
apresentou várias planilhas 
para explicar as difi culdades 
econômicas do governo e para 
justificar a necessidade de 
aumento do défi cit deste ano, 
segundo o presidente do Sena-
do. “Se for inevitável, teremos 
de fazer a menor possível”, 
afi rmou Eunício.

Os senadores Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) e Lindbergh 
Farias (PT-RJ), que também 
participaram da reunião de 
líderes, criticaram uma possível 
mudança na meta fi scal. Para 
Lindbergh, o atual governo está 
desmoralizando todos os argu-

Eunício Oliveira:  aumento do 

défi cit da meta fi scal só

“se for inevitável”.
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São Paulo - O número de veí-
culos novos que foram adquiri-
dos por meio de fi nanciamento 
subiu 3,2% em julho ante igual 
mês do ano passado, para 148,9 
mil unidades, informou ontem 
(15) a B3, empresa resultante 
da fusão entre BM&FBovespa 
e Cetip. Trata-se do terceiro 
avanço seguido nesse tipo de 
comparação. Já em relação a 
junho, no entanto, as vendas 
fi nanceiras tiveram queda de 
0,7%.

Apesar de registrar três 
crescimentos seguidos na 
comparação interanual, os fi -
nanciamentos ainda amargam 
recuo no acumulado do ano. 
Foram 994,2 mil unidades 
fi nanciadas de janeiro a julho 
deste ano, baixa de 2,9% em re-
lação a igual intervalo de 2016. 
O desempenho negativo dos 
fi nanciamentos no acumulado 
do ano contrasta com o cresci-
mento, no mesmo período, do 
mercado como um todo, que 
inclui as vendas à vista. 

As vendas totais de veículos 
novos, financiadas ou não, 
tiveram expansão de 3,4% no 
período de janeiro a junho de 
2017 ante igual intervalo de 
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Volume de exportações brasileiras 
cresceu 12,5% em julho, aponta a FGV

agropecuário exportou 26% a 
mais em volume no período. Já 
a indústria da transformação 
teve a alta mais modesta entre 
os três setores: 3,1%.

Já entre as categorias de uso, 
os bens de consumo duráveis 
tiveram aumento de 52,5% e 
os bens intermediários (insu-

mos para o setor produtivo) 
de 5,3%. Os bens de consumo 
semiduráveis tiveram uma 
variação quase nula (0,1%), 
enquanto os bens de consumo 
não duráveis fi caram estáveis. 
Já os bens de capital (máquinas 
e equipamentos) registraram 
queda de 7% (ABr).

Cármen Lúcia: Brasil ‘dará 
um basta’ à corrupção

Presidente do STF, ministra 

Carmen Lúcia.
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forma de fazer com que o 
outro se sinta injustiçado, e 
não podemos deixar que isso 
prospere”, disse a ministra. Ela 
destacou a responsabilidade 
de cada cidadão nesse proces-
so de valores éticos, dizendo 
que, quando uma pessoa fura 
fi la ou pisa na grama, mesmo 
havendo uma placa que diz 
que isso é proibido, está cola-
borando para que se adote um 
comportamento contrário aos 
princípios desejados (ABr).

Moro: “vontade política” 
para que medidas 

anticorrupção avancem

torno da presunção de inocên-
cia, os autores de crimes devem 
ser responsabilizados, desde 
que existam provas. 

Ele disse ser favorável ao 
fi nanciamento público de cam-
panha que, se for bem elabo-
rado, poderia, em sua opinião, 
evitar o beneficiamento de 
políticos que estão no poder: 
“Há uma tendência de quem 
está dentro querer fi car e não 
deixar entrar quem está de 
fora”. Moro criticou a reforma 
política em andamento no Con-
gresso, ao dizer que a proposta 
“não é uma reforma política de 
verdade” (ABr).

Governo ‘terá de explicar’ 
defi cit e líderes criticam 

mudança na meta

mentos usados contra a presi-
dente Dilma Rousseff durante o 
processo de impeachment. Ela 
foi bastante criticada por alte-
rar a meta fi scal. Entretanto, o 
senador disse que a oposição 
aceita discutir o assunto, mas 
não pretende “dar um cheque 
em branco para Temer”.

Já Caiado aproveitou para 
criticar a pauta de votações do 
Senado. Para ele, os senadores 
deveriam dar mais atenção 
para os anseios da sociedade 
e discutir e votar temas como 
segurança pública e reforma po-
lítica. “Precisamos de uma pauta 
compatível com o momento. O 
Senado  não é uma Casa só para 
sabatinar autoridades, é muito 
maior que isso. Estamos total-
mente divorciados da realidade, 
daquilo que passa o país”, disse 
Caiado (Ag.Senado).

Financiamentos de 
veículos novos

cresceu 3,2% em julho

2016, com o emplacamento 
de 1,204 milhão de unidades. 
Segundo representantes do se-
tor, as vendas fi nanciadas ainda 
caem porque os bancos seguem 
rigorosos na hora de avaliar a 
concessão de crédito para um 
cliente. A cada dez pedidos de 
fi nanciamento, apenas três têm 
sido aprovados. 

Em soma que considera so-
mente os veículos leves, que 
representam mais da metade 
do mercado, as vendas fi nancia-
das avançaram 4,1% em julho 
ante igual mês do ano passado, 
para 94,1 mil unidades. Já em 
relação a junho, houve recuo 
de 0,2%. No acumulado do ano, 
os fi nanciamentos de veículos 
leves caíram 0,7%, para 607,8 
mil unidades (AE).


