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BOLSAS
O Ibovespa: +1,76% Pontos: 
78.596,06 Máxima de +1,81% 
: 78.637 pontos Mínima de 
+0,01% : 77.244 pontos Volu-
me: 16,64 bilhões Variação em 
2018: 2,87% Variação no mês: 
2,4% Dow Jones: +0,72% Pon-
tos: 24.813,69 Nasdaq: +0,69% 
Pontos: 7.606,46 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7404 Venda: R$ 3,7409 
Variação: -0,53% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,81 Venda: R$ 3,91 
Variação: -0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7418 Venda: R$ 
3,7424 Variação: +0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6730 
Venda: R$ 3,8830 Variação: 
-0,87% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,81% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.297,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,100 
Variação: -0,26%.

Cotação: R$ 3,7525 Variação: 
-0,6% - Euro Compra: US$ 1,1696 
(às 17h32) Venda: US$ 1,1697 (às 
17h32) Variação: +0,33% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,3740 
Venda: R$ 4,3760 Variação: 
-0,16% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,3170 Venda: R$ 4,5570 
Variação: -0,28%.

Futuro: +1,11% Pontos: 78.580 
Máxima (pontos): 78.760 Míni-
ma (pontos): 77.930. Global 40 
Cotação: 773,290 centavos de 
dólar Variação: estável.

“O matrimônio 
é um mar, 
para o qual até 
agora ainda não 
se encontrou 
nenhuma bússola”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

e torre de eletricidade, as 
investigações e o processo 
continuam, e o governo em-
penhará seus meios para que 
essas pessoas sejam levadas 
à Justiça” (ABr).

O ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança 
Institucional, Sergio 

Etchegoyen, disse ontem (4) 
que estão superadas as ques-
tões relativas à segurança, 
defesa e ao abastecimento 
provocadas pela paralisa-
ção dos caminhoneiros. O 
foco do governo, a partir 
de agora, será a fi scalização 
para garantir a implementa-
ção das medidas acordadas 
com a categoria, como o 
desconto no preço do óleo 
diesel. O governo agora vai 
dar prioridade às conversas 
com o Congresso, em busca 
de fazer avançar no Parla-
mento as medidas acertadas 
com os caminhoneiros que 

 Governo: abastecimento 
está normalizado e foco 
agora é na fi scalização

dependem de aprovação do 
Legislativo. 

“Concluímos que as questões 
pelas quais o grupo trabalhava, 
abastecimento e temas relati-
vos à defesa e segurança estão 
superadas. Já temos o abaste-
cimento normalizado em todo 
o país e não há mais ameaça 
à segurança institucional, às 
estradas. A partir de agora, o 
grupo se reorganiza para dar 
o protagonismo à fi scalização 
do que foi acordado, às ques-
tões de preço de petróleo, de 
diesel, fretes. E o trato polí-
tico junto ao Congresso para 
fazer avançar as decisões que 
dependem do Parlamento”, 
afi rmou, em entrevista, após 
a reunião do Grupo de Acom-

panhamento da Normalização 
do Abastecimento .

Etchegoyen acrescentou 
que a fi scalização será feita 
com “toda a energia que a 
situação exige”. Confi rmou 
que o governo não vai pror-
rogar o emprego das Forças 
Armadas, que atuaram para 
liberar estradas durante a pa-
ralisação dos caminhoneiros, 
no contexto da Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO). Ontem 
foi encerrada a vigência do 
decreto que autorizou o uso 
das Forças Armadas.

Sobre o desconto no diesel, 
Sergio Etchegoyen informou 
que a BR Distribuidora, subsi-
diária da Petrobras que atual 
atua principalmente na distri-

Ministro Sérgio Etchegoyen, em entrevista no Palácio do Planalto: “Já temos o abastecimento 

normalizado em todo o país e não há mais ameaça à segurança institucional, às estradas”.

buição e comercialização de 
combustíveis, se antecipou e 
já aplicou o desconto em todo 
o seu estoque. Disse ainda que 
será dado prosseguimento aos 
processos já iniciados, rela-

cionados à violência contra 
caminhoneiros e às sabota-
gens. “Os processos de vio-
lência contra caminhoneiros, 
pessoas em geral, as ações de 
sabotagem contra linha férrea 

Preço da gasolina 
O preço da gasolina nas refi na-

rias da Petrobras passará a ser R$ 
1,9976 a partir de hoje (5) – uma 
redução de 0,68% em relação aos 
R$ 2,0113 vigente desde o último 
dia 2. A redução é registrada de-
pois de duas altas consecutivas do 
produto. No sábado, a estatal tinha 
elevado o preço da gasolina em 
2,25%, após um aumento de 0,74% 
anunciado na quarta-feira (30).

Estados Unidos 
pedem suspensão da 
Venezuela da OEA

O secretário de Estado dos 
Estados Unidos, Mike Pompeo, 
pediu ontem (4) a suspensão da 
Venezuela da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). 
“Essa suspensão não seria um 
objetivo em si mesmo. Mas iria 
mostrar que a OEA sustenta suas 
palavras com ação e iria mandar 
um sinal poderoso ao regime de 
[Nicolás] Maduro: só eleições 
reais vão permitir que seu go-
verno seja incluído na família 
das nações”, disse Pompeo, ao 
participar da assembleia geral 
anual da organização, realizada 
neste ano em Washington.

Pompeo lembrou que o vice-
-presidente norte-americano 
Mike Pence, já havia pedido a 
suspensão da Venezuela da OEA 
no mês passado com base no 
descumprimento da Carta Demo-
crática Interamericana. Além da 
suspensão, o secretário de Estado 
pediu que os países membros da 
OEA apliquem pressão adicional 
ao regime do presidente Nicolás 
Maduro, incluindo sanções e mais 
isolamento diplomático (ABr).

Esraa Albuti, diretora executiva 

da Ernst & Young, mostra sua 

carteira de habilitação em Riad.

A Arábia Saudita começou a 
entregar as primeiras carteiras 
de motorista para mulheres, 
que, a partir do próximo dia 24, 
terão permissão para dirigir no 
país. As entregas acontecem 
dias após a princesa Hayfa Bint 
Abdullah Al Saud, no volante de 
um automóvel, ilustrar a capa da 
revista feminina “Vogue Arabia”. 

A fotografi a gerou diversas 
reações no reino. Alguns apoia-
ram a representação, enquanto 
outros denunciaram a prisão de 
diversas ativistas pelos direi-
tos das mulheres nas últimas 
semanas. A autorização para 
dirigir faz parte de uma série 
de aberturas promovidas pelo 
príncipe herdeiro Mohammad 
bin Salman, que adota uma 
política diferente da de seu pai, 
o rei Salman. 

Além da possibilidade de 
ter habilitação, as mulheres 
poderão se alistar no Exército 

O faturamento da indústria 
aumentou 1,5% em abril na 
comparação com março, infor-
mou a Confederação Nacional da 
Indústria ontem (4), por meio do 
relatório Indicadores Industriais. 
O dado é referente à série livre 
de infl uências sazonais. Com 
esse resultado, o indicador de 
faturamento industrial fechou 
o quadrimenstre (de janeiro a 
abril) com alta de 6,9% na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado. Em termos reais, 
o faturamento atual é 12,2% su-
perior ao registrado há 12 meses.

“Os Indicadores Industriais de 
abril indicam que a indústria re-
tomou sua recuperação, embora 
esse processo seja lento e ainda 
esteja longe de ser concluído”, 
diz um trecho do relatório. As 
horas trabalhadas na produção 
também aumentaram 2,2% em 
abril, após uma sequência de 
duas quedas consecutivas, em 
fevereiro e março. A utilização 
da capacidade instalada fi cou 
praticamente estável em 78%, 
com leve recuo de 0,1 ponto per-
centual em abril na comparação 
com março. Conforme a CNI, a 
utilização média da capacidade 
instalada no primeiro quadri-
mestre é 1,2 ponto percentual 

O faturamento atual é 12,2% 

superior ao registrado

há 12 meses.

A produção de petróleo 
da camada pré-sal avançou 
novamente no mês de abril, 
registrando recorde de 1,785 
milhão de barris de óleo equi-
valente por dia (MMboe/d). O 
crescimento foi de 2,3% em 
relação a março, que foi de 
1,745 (Mmboe/d) e também 
sobre fevereiro, que havia 
registrado o recorde anterior, 
de 1,763 (Mmboe/d). Barris de 
óleo equivalente representam a 
produção conjunta de petróleo 
e gás natural.

As informações foram divul-
gadas ontem (4) pela assessoria 
da ANP. Segundo a nota, foram 
produzidos 1,423 milhão de 
barris de petróleo por dia e 
58 milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural por meio 
de 86 poços. A produção no 
pré-sal correspondeu a 54,4% 
do total produzido no Brasil.

Em abril, a produção de petró-
leo e gás do país – nas camadas 
pré-sal, pós-sal e em terra – fi cou 
em 3,281 milhões de barris de 
óleo equivalente por dia. 

Foram produzidos 2,597 
milhões de barris de petróleo 
por dia (bbl/d), um aumento 
de 1,5% na comparação com 
o mês de março e de 2,3%, se 
comparada com abril de 2017. 
A produção de gás natural to-

Foram produzidos 1,423 milhão 

de barris de petróleo por dia.

Belo Horizonte - A disputa 
pelas duas vagas mineiras no 
Senado na eleição deste ano, 
poderá ser uma reedição do 
segundo turno da campanha 
presidencial de 2014 e colocar, 
quatro anos depois, a presiden-
te cassada Dilma Rousseff e o 
senador Aécio Neves novamen-
te em campos opostos de uma 
disputa eleitoral. Nenhum dos 
dois, nem seus partidos e in-
terlocutores, entretanto, bate 
o martelo sobre uma eventual 
candidatura.

A situação de Aécio é mais 
complicada. Réu no STF por 
corrupção passiva e obstrução 
de Justiça, e alvo de outros 
sete inquéritos na Corte, o 
senador enfrenta difi culda-
de para encontrar apoio de 
aliados. No PSDB mineiro, 
há quem defenda que Aécio 
tente uma vaga na Câmara 
ou, numa situação extrema, 
deixe de concorrer a um cargo 
eletivo este ano.

Aécio e Dilma podem reeditar disputa,

agora por vaga no Senado.

A empresa italiana Enel 
comprou mais de 70% da distri-
buidora de energia Eletropaulo, 
em oferta pública de aquisição 
de ações (OPA) realizada 
ontem (4), na B3, a bolsa de 
valores de São Paulo. O leilão 
encerra uma disputa de quase 
três meses com a Neoenergia, 
da espanhola Iberdrola, na qual 
estava em jogo a liderança do 
mercado de distribuição de 
energia no Brasil.

Em uma OPA, uma deter-
minada empresa apresenta 
uma proposta por ações de 
uma companhia listada na 
bolsa, mas os acionistas não 
são obrigados a aceitá-la - a 
conclusão da operação estava 
condicionada ao fato de que a 
Enel garantisse o controle da 
Eletropaulo (mais de 50%).

Durante o leilão, o grupo 
italiano conseguiu uma fatia 
de aproximadamente 73% da 
empresa brasileira, com uma 
oferta de R$ 45,22 por ação (a 
da Neoenergia era de R$ 39,53). 

O custo total da negociação 
chega a R$ 5,55 bilhões, e a 
Enel ainda terá de fazer um 
aumento de capital de R$ 1,5 
bilhão. A proposta dos italianos 
já havia sido recomendada pelo 

A proposta dos italianos já 

havia sido recomendada pelo 

conselho de administração

da Eletropaulo.

Antônio Cruz/ABr
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Eleição para o Senado em MG pode 
reeditar disputa presidencial

Assim como Aécio, o outro 
senador por Minas que termi-
na o mandato neste ano, Zezé 
Perrella (MDB), não deverá 
concorrer à reeleição. De 
acordo com uma fonte ouvida 
pela reportagem, a entrada 
de Perrella no MDB não teria 
agradado a algumas alas do 
partido, e seu nome nem sequer 
foi cogitado para integrar as 
candidaturas próprias da sigla.

Já o PT diz que Dilma poderá 
se candidatar ao Senado mas 

faz a ressalva de que cabe ex-
clusivamente à ex-presidente 
confi rmar qual seria sua partici-
pação nas eleições de outubro. 
Com Dilma na campanha, de 
acordo com o cientista polí-
tico Rudá Ricci, do Instituto 
Cultiva, o embate direto entre 
a ex-presidente e o senador 
Antonio Anastasia é esperado, 
já que o pré-candidato tucano 
ao governo foi o relator do 
processo de impeachment da 
petista (AE).

Mulheres começam a receber 
habilitação na Arábia Saudita

e abrir negócios próprios sem 
a permissão do “guardião” da 
família. A abertura mais recen-
te é a adoção de uma lei que 
criminaliza o assédio sexual 
na Arábia Saudita, com penas 
de até cinco anos de prisão e 
pagamento de multa de até 300 
mil riyals (cerca de R$ 300 mil) 
(ANSA).

Produção de petróleo do 
pré-sal bate novo recorde

talizou 109 milhões de metros 
cúbicos por dia, um aumento de 
1,7% em comparação ao mês de 
março e de 6%, se comparado 
com abril de 2017.

A produção ocorreu em 7.519 
poços, sendo 727 marítimos e 
6.792 terrestres. Os campos 
operados pela Petrobras pro-
duziram 94,1% do petróleo e 
gás natural. Os três principais 
estados produtores de petró-
leo são o Rio de Janeiro, com 
1,837 milhão barris por dia, 
seguido por Espírito Santo, 
com 363.975 mil barris por dia, 
e São Paulo, com 277.655 barris 
por dia (ABr).

Faturamento da indústria 
cresce 1,5% em abril

superior à do mesmo período 
de 2017.

Já o emprego na indústria 
cresceu 0,1% em abril na com-
paração com março, na série 
dessazonalizada. Foi o oitavo 
mês consecutivo de crescimen-
to do emprego, que registra uma 
expansão de 0,7% no primeiro 
quadrimestre na comparação 
com o mesmo período de 2017. 

A massa real de salários caiu 
0,4% e o rendimento médio 
real dos trabalhadores também 
diminuiu 0,4% em abril frente 
a março, na série dessazonali-
zada (ABr).

Enel compra 70% da 
Eletropaulo e vira líder

conselho de administração 
da Eletropaulo, empresa que 
colocará a Enel na liderança 
do mercado de distribuição de 
energia no Brasil, desbancando 
a CPFL, da estatal chinesa State 
Grid of China.

Quase metade das ações da 
Eletropaulo estava nas mãos 
de pequenos investidores, mas 
o braço de participações do 
BndesPar e o grupo AES tam-
bém tinham fatias relevantes, 
de pouco menos de 20% cada 
um (ANSA).


