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BOLSAS
O Ibovespa: -2,5% Pontos: 
85.914,71 Máxima de +0,31% 
: 88.384 pontos Mínima de 
-2,5% : 85.915 pontos Volume: 
R$ 12,29 bilhões Variação em 
2018: 12,45% Variação no mês: 
-4,01% Dow Jones: +0,18% 
(às 18h50) Pontos: 24.432,12 
Nasdaq: +0,39% (às 18h50) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9213 Venda: R$ 3,9223 
Variação: +0,69% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,00 Venda: R$ 4,10 
Variação: +1,07% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9104 Venda: R$ 
3,9110 Variação: +0,37% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8830 
Venda: R$ 4,0670 Variação: 
+0,99% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,000 
Variação: +0,5%

Cotação: R$ 3,9205 Variação: 
+0,27% - Euro (às 18h50) Compra: 
US$ 1,1355 Venda: US$ 1,1355 
Variação: -0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4510 Venda: R$ 
4,4530 Variação: +0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3830 Ven-
da: R$ 4,6200 Variação: +0,28%

Pontos: 6.996,48 Ibovespa 
Futuro: -2,41% Pontos: 85.875 
Máxima (pontos): 88.355 Míni-
ma (pontos): 85.870 Global 40 
Cotação: 809,408 centavos de 
dólar Variação: -0,54%

“O cara só é 
sinceramente ateu 
quando está muito 
bem de saúde”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

O desembargador Sou-
za Ribeiro, do TRF3, 
derrubou a liminar 

da 24ª Vara Cível da Justiça 
Federal de São Paulo que 
impedia, temporariamente, o 
processo de transferência da 
Embraer para a Boeing. Para 
o magistrado, a ação popular 
foi “precipitada, infundada e 
carente de demonstração de 
qualquer vício de legalidade 
da operação negocial em 
andamento”.

No entendimento do de-
sembargador, a negociação 
ocorre “entre duas empresas 
privadas, que operam se-

Justiça derruba liminar 
que suspendia fusão da 
Embraer com a Boeing

gundo os princípios da livre 
iniciativa e liberdade negocial, 
não se vislumbrando afetação 
a interesses públicos e nem 
restrições advindas de normas 
jurídicas em geral, constitucio-
nais ou legais, de forma que 
se mostra incabível qualquer 
interferência do Poder Judici-
ário em tais ajustes que destoe 
do controle da legitimidade dos 
atos praticados”.

O desembargador destacou 
ainda que por ser uma opera-
ção muito complexa, a nego-
ciação já está cercada de um 
acompanhamento rigoroso por 
parte de vários órgãos públicos 

como o Cade e CVM, o que 
implica em “incontáveis regras 
de compliance e da legislação 
comercial, tanto observando 
normas de direito interno 
como as normas de órgãos 
internacionais”.

Ele também observou o fato 
de haver a ação de classe es-
pecial (golden share) na qual é 
estabelecido que a União tem o 
poder de veto na operação, caso 
se identifi que a possibilidade 
de algum dano ou prejuízo aos 
interesses públicos, no exercí-
cio de seu poder discricionário. 
O magistrado citou ainda o 
precedente do STJ em torno 

Na Base Aérea de Brasília, o KC-390, avião para transporte tático/logístico

e reabastecimento em voo, desenvolvido pela Embraer.

da Doutrina Chenery, em que 
fi cou evidenciado que o Poder 
Judiciário não tem a expertise 
técnica necessária para avaliar 
as consequências econômicas 
e políticas de uma decisão que 
tange ao mérito administrativo.

Ele argumentou ainda que a 

invasão do Judiciário na auto-
nomia privada das partes causa 
insegurança jurídica, o que gera 
refl exos no mercado nacional e 
internacional, lembrando que 
no dia do anúncio da liminar, 
na semana passada, as ações 
da Embraer caíram quase 3%, 

resultando em “prejuízo de 
milhões e milhões à referida 
companhia”. A ação popular 
contra a negociação havia sido 
articulada por um grupo de 
parlamentares do PT como 
Paulo Pimenta (RS) e Carlos 
Zarattini (SP) (ABr).

O papa Francisco fez um ape-
lo a favor do reconhecimento 
dos direitos humanos, cuja 
declaração universal comple-
tou ontem (10) 70 anos. De 
acordo com o líder católico, 
apenas parte da humanidade 
tem seus direitos reconhecidos. 
“Enquanto uma parte da huma-
nidade vive na opulência, uma 
outra vê a própria dignidade 
desconhecida, desprezada ou 
espezinhada, com seus direitos 
fundamentais ignorados ou 
violados”, disse Francisco. 

A mensagem foi enviada 
aos participantes da Confe-
rência Internacional sobre os 
Direitos Humanos, realizada 
pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana, em Roma, e ques-
tiona se a dignidade de cada 
um é ‘reconhecida, respeitada, 
protegida e promovida em toda 
circunstância’.

Papa lembrou os 70 anos

da Declaração dos

Direitos Humanos.

Polícia e MP vão 
apurar denúncias 
contra João de Deus

A Polícia Civil e o Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
criarão forças-tarefas especiais 
para apurar as denúncias de 
abuso sexual envolvendo o 
médium João Teixeira de Faria, 
conhecido internacionalmente 
como João de Deus. A assesso-
ria de imprensa confi rmou que 
a instituição já havia instaura-
do inquéritos para investigar 
acusações apresentadas por 
frequentadoras da Casa Dom 
Inácio de Loyola, em Abadiânia 
(GO), mas que as denúncias 
se avolumaram depois que o 
caso se tornou público, sendo 
divulgado na imprensa. 

Já o MP goiano pretende 
atuar em conjunto com pro-
motores de outras unidades 
da federação onde residam 
mulheres que afirmem ter 
sido vítimas de abusos sexuais 
supostamente cometidos pelo 
médium. As primeiras denun-
ciantes devem começar a ser 
ouvidas hoje (11). O escândalo 
envolvendo João de Deus veio à 
tona na última sexta-feira (7), 
quando o programa Conversa 
com Bial, da TV Globo, veiculou 
o relato de várias mulheres que 
afi rmam terem sido vítimas do 
médium. 

Segundo os relatos, João de 
Deus as teria levado para cômo-
dos isolados do centro espírita e 
as molestado, acariciando seus 
corpos (ABr).

O futuro ministro da Justiça, 
Sergio Moro, disse ontem (10) 
que não cabe a ele dar explica-
ções sobre relatório do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), a respeito 
de movimentação fi nanceira 
atípica de um ex-assessor do 
deputado estadual e senador 
eleito Flávio Bolsonaro (PSL-
-SP), fi lho do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro.

“O que existia no passado de 
ministro da Justiça opinando 
sobre casos concretos é ina-
propriado. Estes fatos têm que 
ser esclarecidos. O presidente 
já apresentou alguns esclare-
cimentos. Tem outras pessoas 
que precisam prestar os seus 
esclarecimentos. E os fatos, 
se não forem esclarecidos, têm 
que ser apurados. Eu não tenho 
como assumir esse papel”, disse 
Moro, após ser questionado 
sobre o relatório.

Jair Bolsonaro disse que os 
R$ 24 mil pagos em cheque pelo 
ex-assessor Fabrício José de 
Queiroz à futura primeira-dama 
Michelle Bolsonaro referem-se 
à quitação de uma dívida pes-
soal. “Emprestei dinheiro para 
ele em outras oportunidades. 
Nessa última agora, ele estava 
com um problema fi nanceiro e 
uma dívida que ele tinha comigo 

Futuro ministro da Justiça, 

Sergio Moro.

Vestibular da USP
Mais candidatos terão a oportu-

nidade de tentar uma vaga para es-
tudar na USP. Ontem (10), a Fuvest 
divulgou a lista de convocados que 
farão a segunda fase do vestibular. 
São 35.371 candidatos – incluindo 
3.193 treineiros, a quantidade de 
convocados é 62,3% maior do 
que em 2018. Para conferir se o 
nome está na lista, acesse (https://
app.fuvest.br/concurso?hash_
identifi cacao=8f60f5f5).

São Paulo  - O investimento 
de empresas chinesas no Bra-
sil somou US$ 55 bilhões nos 
últimos dez anos, de acordo 
com levantamento do Conse-
lho Empresarial Brasil-China 
(CEBC). O estudo considera 
investimento de empresas 
entre 2007 e 2017 em cerca 
de 115 empreendimentos con-
fi rmados, já realizados ou que 
estão em andamento. Apenas 
em 2017, foram confi rmados 27 
projetos de empresas chinesas 
no Brasil. O total dos investi-
mentos chega a US$ 8,8 bilhões. 

O montante superou os US$ 
8,4 bilhões do ano anterior e 
atingiu o maior nível desde 
2010. Em 2016, eram apenas 
12 projetos confi rmados de 
empresas chinesas no País. 
Para o Cônsul comercial da 
China em São Paulo, He Jun, o 
crescimento dos investimentos 
chineses foi consequência de 
uma combinação de crescente 
interesse de empresários da 
China em diversifi car negócios, 

O maior volume de investimentos chineses no Brasil

em 2017 foi para o setor elétrico.

São Paulo - O governador 
eleito de São Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou na manhã 
de ontem (10), os nomes de 
mais dois secretários que irão 
compor seu primeiro escalão. 
São eles: Aildo Rodrigues Fer-
reira, que comandará a pasta 
de Esportes, e coronel Nivaldo 
César Restivo, que assumirá a 
Administração Penitenciária. 
Com essas escolhas, só falta 
Doria anunciar o futuro se-
cretário estadual da Fazenda 
- convidado para assumir a 
vaga, o ex-ministro Henrique 
Meirelles deve ser apresentado 
hoje (11).

Com a indicação de Aildo, 
que é presidente municipal 
do PRB e foi coordenador da 
campanha do deputado Celso 
Russomanno à Prefeitura em 
2016, Doria contempla mais 
um partido que o apoiou na 
eleição. Além do PRB, já foram 
indicados como secretários 
representantes do PSD (Gil-
berto Kassab), DEM (Rodrigo 
Garcia), PP (Alexandre Baldy) 
e o próprio PSDB (Célia Leão 
e Marcos Penido). Advogado 
e geógrafo, Aildo já foi chefe 
de gabinete da secretaria que 
agora vai comandar.

“Não há partilha política aqui, 
todos sabem disso. Nenhum 
partido é dono de rigorosamen-
te nada. Aqui é gestão profi ssio-
nalizada, gestão focada. Quem 
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Frente ampla ‘um 
pouco à direita’ 

São Paulo - O ex-ministro 
das Relações Exteriores Celso 
Amorim defendeu, durante 
conferência internacional da 
Fundação Perseu Abramo on-
tem (10), a formação de uma 
frente ampla “deslocada um 
pouco para a direita” para fazer 
oposição ao presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, como forma de 
sobrevivência dos partidos de 
esquerda no Brasil.

“No momento, o País exige 
uma frente ampla democrática 
em que a linha divisória vai 
ter que se deslocar um pouco 
para a direita porque, se não, 
nós não sobreviveremos”, dis-
se o ex-chanceler ao lado de 
representantes de partidos de 
esquerda de Espanha, Portugal 
e Uruguai, em São Paulo. 

Na opinião de Celso Amorim, 
faltou ao PT entender o que 
ele chamou de fenômeno que 
elegeu Jair Bolsonaro e aliados 
nos governos estaduais e no 
Congresso. Para ele, a exemplo 
do presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, o apoio de 
setores econômicos e de líderes 
religiosos permitiu a eleição do 
candidato do PSL na disputa 
com um discurso não racional e 
um apelo à “autoridade”. “Não é 
para fazer o mesmo, mas temos 
que entender isso” (AE).

Marcelo Camargo/ABr

Chineses investiram US$ 55 
bilhões no Brasil em 10 anos

do relacionamento bilateral e 
da maior demanda brasileira 
por privatização de estatais.

Em evento de lançamento 
do estudo em São Paulo, He 
Jun minimizou o impacto da 
eleição de Jair Bolsonaro nas 
relações com a China. Sem 
citar diretamente o presidente 
eleito, ele afi rmou que “du-
rante as eleições, houve vozes 
não amistosas em relação aos 
investimentos chineses”. Para 
o Cônsul, no entanto, a animo-

sidade “não é realidade”. “Os 
investimentos chineses são 
bons para o desenvolvimento 
econômico do Brasil”, concluiu.

O maior volume de investi-
mentos chineses no Brasil em 
2017 foi para o setor elétrico. 
Mais de US$ 6 bilhões foram in-
vestidos em projetos no setor. O 
estudo lembra que 2017 marcou 
um aprofundamento de novos 
investimentos chineses em 
energia, agronegócio e adição de 
projetos no setor logístico (AE).

Papa: só parte da humanidade 
tem direitos garantidos

Como exemplos, Jorge Mario 
Bergoglio citou “os fetos que 
têm o direito de vir ao mundo 
negado,aos que não tem acesso 
aos meios indispensáveis para 
uma vida digna, os que são 
excluídos do direito à educação 
adequada, os que injustamente 
são impedidos de trabalhar ou 
forçados a trabalhar como es-
cravos, os que são detidos em 
condições desumanas, os que 
sofrem tortura, e as vítimas de 
desaparecimentos forçados e 
seus familiares”.

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que delineia 
os direitos humanos básicos, 
foi adotada pela ONU em 10 
de dezembro de 1948. Foi 
esboçada principalmente pelo 
canadense John Peters Hum-
phrey, contando, também, com 
a ajuda de várias pessoas de 
todo o mundo (ANSA).

“Várias contradições nos fazem 
questionar se realmente existe 
igualdade no reconhecimento 
da dignidade de todos os seres 
humanos, como prevê a decla-
ração solenemente proclamada 
há 70 anos”, afi rmou Francisco. 

Doria anuncia mais dois 
secretários e espera Meirelles

não cumprir seus deveres será 
substituído”, disse Doria. O 
governador eleito também foi 
questionado a comentar sobre 
o fato de indicados pelo PRB 
estarem sendo investigados 
por firmarem convênios na 
área de Esportes com entida-
des suspeitas de não aplicar 
de forma correta os recursos 
públicos, por exemplo, a partir 
de contratos superfaturados.

Após a revelação de possíveis 
desvios na pasta, Aildo foi de-
mitido pelo então governador 
Geraldo Alckmin no ano de 
2016. “Até onde sei há investi-
gação, não há ainda conclusão e 
o fato de investigar não signifi ca 
que aqueles investigados sejam 
condenados. É preciso ter muito 
cuidado”, afi rmou Doria (AE).

Não cabe 'dar explicações' 
sobre relatório do Coaf

se acumulou. Não foram R$ 24 
mil, foram R$ 40 mil. Se o Coaf 
quiser retroagir um pouquinho 
mais, vai chegar aos R$ 40 mil”, 
disse a jornalistas.

O relatório do Coaf, divul-
gado pelo jornal O Estado 
de São Paulo, informa que o 
ex-assessor e policial militar 
Fabrício José Carlos de Quei-
roz teria movimentado R$ 1,2 
milhão entre janeiro de 2016 
e janeiro de 2017 – valores 
supostamente incompatíveis 
com sua renda declarada. Uma 
das transações seria um cheque 
de R$ 24 mil destinado à futura 
primeira-dama, Michelle Bolso-
naro (ABr).


