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BOLSAS
O Ibovespa: -0,15% Pontos: 
91.699,05 Máxima de +0,77% 
: 92.552 pontos Mínima de 
-0,6% : 91.288 pontos Volume: 
R$ 14,67 bilhões Variação em 
2019: 4,34% Variação no mês: 
4,34% Dow Jones: +0,58% (às 
18h33) Pontos: 23.568,56 
Nasdaq: +1,17% (às 18h33) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7343 Venda: R$ 3,7348 
Variação: +0,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,26% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7056 Venda: R$ 
3,7062 Variação: -1,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,6930 
Venda: R$ 3,8770 Variação: 
+0,44% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,18% ao ano. 
- Hot money, ,82% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.289,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: estável.

ro) Cotação: R$ 3,7415 Variação: 
+0,54% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1471 Venda: US$ 1,1472 
Variação: +0,68% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2840 Venda: R$ 
4,2860 Variação: +1,11% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8800 Ven-
da: R$ 4,4570 Variação: +1,07%

Pontos: 6.817,51 Ibovespa 
Futuro: -0,24% Pontos: 92.250 
Máxima (pontos): 93.095 Míni-
ma (pontos): 91.800 Global 40 
Cotação: 851,596 centavos de 
dólar Variação: +1,11%

“Televisão NÃO é 
vida real. Na vida 
real, as pessoas 
têm que deixar o 
barzinho ou a boate 
e ir trabalhar”.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft

O presidente Jair Bol-
sonaro disse que a 
transparência será 

marca de seu governo e 
reforçou a missão aos novos 
dirigentes de bancos estatais 
que assumiram ontem (7) o 
comando do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica e do BN-
DES. Segundo ele, essa tarefa 
terá que abranger inclusive 
atos do passado promovidos 
pelos “amigos do rei” dentro 
destas instituições.

“Transparência acima de 
tudo. Todos os nossos atos 
terão que ser abertos para o 
público. E o que aconteceu 
no passado também. Não 
podemos admitir qualquer 

Presidente Bolsonaro quer 
transparência em atos dos 
governos atual e anteriores

cláusula de confi dencialida-
de pretérita. Esses atos e 
ações tornar-se-ão públicos”, 
afi rmou. Bolsonaro destacou 
que a escolha dos três novos 
presidentes de bancos foi feita 
exclusivamente pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Segundo ele, essa liberdade 
dada a todos os ministros de 
seu governo inaugura um novo 
modelo de gestão.

“Há pouco, o que mais se 
ouvia era uma verdadeira briga 
para defi nir qual partido fi caria 
com esta ou aquela diretoria 
de banco”, afi rmou o presi-
dente, destacando que essa 
era uma sinalização clara de 
que a economia não iria bem. O 

presidente voltou a alertar sua 
equipe da responsabilidade de 
sua administração e reiterou: 
“Nós não podemos errar”.

Ao retomar a orientação para 
que todo seu governo trabalhe 
com transparência, Bolsonaro 
aproveitou o discurso de posse 
na solenidade, que ocorreu 
no Palácio do Planalto, para 
anunciar a democratização de 
verbas publicitárias. O assun-
to, segundo ele, foi tratado com 
a equipe econômica. “Nenhum 
órgão de imprensa terá direito 
a mais ou menos daquilo que 
nós viermos a gastar com nossa 
imprensa. Queremos que cada 
vez uma imprensa mais fortes 
e isenta. A imprensa livre é a 

Bolsonaro destacou que a escolha dos três novos presidentes de bancos foi feita

exclusivamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

garantia da nossa democracia. 
Vamos acreditar em vocês, mas 
estas verbas não serão mais 
privilegiadas para a empresa 
A, B ou C”, disse.

O recado também foi trans-
mitido para as organizações 
não governamentais (ONGs) 
que, de acordo com Bolsonaro, 
terão o repasse de recursos 

submetido a um “rígido 
controle, para que possamos 
fazer com que recursos públi-
cos sejam melhor utilizados” 
(ABr).

Ao empossar ontem (7), no 
Palácio do Planalto, os novos pre-
sidentes do Banco Brasil, Rubem 
Novaes, do BNDES, Joaquim 
Levy, e da Caixa Econômica, 
Pedro Guimarães, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
afi rmou que a tarefa dos novos 
dirigentes será “fazer a coisa 
funcionar direito” e eliminar 
associações “perversas” como 
ocorreram nos últimos anos.

Segundo ele, essas associações 
corromperam a economia brasi-
leira e paralisaram o mercado de 
crédito. “A Caixa foi vítima de 
saques e assaltos de recursos 
públicos”, afi rmou. “Falamos do 
que já aconteceu com o Banco 
do Brasil que recebeu aumento 
de capital e mantém mercado 
de crédito segmentado”, acres-
centou. Durante a cerimônia, 
no Palácio do Planalto, Guedes 
afi rmou que a posse dos novos 
presidentes dos bancos estatais 
marca um novo olhar sobre as 
atividades destas instituições. 

“As instituições fi nanceiras 
são como lubrifi cantes para o 
crescimento econômico que 
depende de crédito”, alertou. 
Guedes reforçou a mensagem de 

O presidente do Banco Brasil 
(BB), Rubem Novaes, afi rmou 
ontem (7) que as instituições 
têm a responsabilidade de re-
verter o quadro que o país viveu 
nos últimos anos. Na cerimônia 
em que tomou posse, no Palá-
cio do Planalto, ele disse que 
os dirigentes das instituições 
devem restabelecer a confi ança 
da população e de empresários 
do setor privado para que a 
economia e a credibilidade no 
país sejam fortalecidas.

“O país passou por grandes 
desgraças: mensalão, petrolão, 
crise da segurança, recessão 
terrível. Parecia que o povo 
brasileiro estava desesperan-
çado. Nossos mais promissores 
jovens e empresários falavam 
em deixar o país”, lamentou 
Novaes, referindo-se a crises 
que ocorreram no país, geradas 
por denúncias de pagamento 
de propina a agentes públicos 
nos últimos anos.

O economista, que estudou 
na mesma Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos, 
pela qual o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, concluiu 
seu doutorado, atuou ao longo 

Presidente do Banco do Brasil, 

Rubem Novaes.

O novo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Paulo Gui-
marães, anunciou ontem (7) 
que a instituição deverá vender 
participações em áreas como 
seguros e loterias, reforçar o 
fi nanciamento imobiliário via 
mercado de capitais e investir 
em microcrédito a juros mais 
baixos. Guimarães tomou pos-
se no Palácio do Planalto, em 
cerimônia da qual participaram 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Ele disse que seguirá a de-
terminação do governo de “não 
errar” e que buscará reduzir 
um passivo de R$ 40 bilhões da 
Caixa registrado sob a rubrica 
de “instrumentos híbridos de 
capital e dívida”. Segundo 
Guimarães, isso se dará com 
a “venda de participações em 
empresas controladas, seguros, 
cartões, asset (gestão de ati-
vos) e loterias, que já começam 
agora, pelo menos duas neste 
ano”.

Destacou que o banco públi-
co buscará reforçar sua atuação 
no mercado de crédito imobili-
ário por meio de operações de 
securitização – venda de títulos 
no mercado fi nanceiro – da or-
dem de R$ 50 bilhões a R$ 100 
bilhões. “É fundamental dis-
cutir a parte imobiliária. Hoje 
temos problemas de funding. 
Via mercado de capitais, vamos 

Presidente da Caixa,

Pedro Guimarães.

Vendas do Natal 
ainda abaixo de 2013

Segundo o Indicador Serasa 
Experian as vendas no período 
cresceram, mas ainda estão abai-
xo do patamar de 2013. Apesar da 
alta acumulada dos dois últimos 
anos (2018 e 2017), de 9,6%, os 
três anos seguidos (2016/15/14) 
acumularam queda de 11,7%. 
Assim, as vendas de Natal ainda 
estão num patamar 3,2% menor 
que 2013.

Durante a semana da data 
comemorativa (18 a 24), as ven-
das subiram 3,8% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
No fi nal de semana do Natal (21 a 
23), houve aumento de 3,6% em 
todo o país na comparação com 
o fi nal de semana equivalente ao 
do ano anterior (22 a 24). Para os 
economistas da entidade, o de-
semprego e a inadimplência ainda 
em patamares elevados aliados 
ao baixo dinamismo da economia 
impediram um desempenho mais 
positivo para as vendas de Natal 
de 2018 (Serasa Experian).

Marcelo Camargo/ABr
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Presidente do BNDES, 

Joaquim Levy.

Projeto Guri 
As inscrições para novos alunos 

do Projeto Guri – maior programa 
sociocultural brasileiro, da Secretaria 
de Cultura do Estado -  começam no 
próximo dia 28, e vai até a 22 de feve-
reiro nos polos de ensino do interior e 
litoral. São mais de 30 cursos gratui-
tos de música voltados para crianças 
e adolescentes de 6 a 18 anos. Não é 
preciso ter conhecimento prévio de 
música, nem possuir instrumentos. 
Os endereços dos polos estão no site 
(www.projetoguri.org.br).

Ministro Carlos Alberto Santos 

Cruz: governo de “portas abertas”.

Responsável pelo diálogo en-
tre o Executivo e diversos seg-
mentos da sociedade, incluindo 
empresários e entidades so-
ciais, o ministro da Secretaria 
de Governo (Segov), general 
Carlos Alberto dos Santos 
Cruz, reiterou que as “portas 
estarão abertas” para ouvir 
sugestões, críticas e colabora-
ções. Também reafi rmou que a 
imprensa terá acesso a dados 
e informações para divulgação 
para a população.

“O mais importante dessa 
conscientização é que Pre-
sidência tem a porta aberta 
para qualquer segmento social, 
para a imprensa, para que a 
população saiba aquilo que 
acontece e saiba os valores do 
que acontece”, afi rmou o ge-
neral em entrevista divulgada 
pela Presidência da República. 

Novo governo tem a ‘porta 
aberta’ para toda a sociedade
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quer instituição que quer fazer 
sua sugestão, sua colaboração 
e crítica, estará de portas 
abertas”.

Para conseguir essa con-
fi ança, Santos Cruz disse que 
o governo estará “completa-
mente exposto”. “A maneira 
mais efi caz de se combater a 
corrupção, além das medidas 
de gestão, além do uso da 
tecnologia no controle dos 
gastos públicos, é a divul-
gação, é a publicidade. Tem 
que divulgar tudo o máximo 
que puder”, afi rmou. Para ele, 
quanto mais informada estiver 
a população, mais mobilizada 
vai se manter. Reiterou que o 
desenvolvimento econômico, 
a melhoria na segurança pú-
blica e o combate à corrupção 
são os pilares do governo 
Bolsonaro (ABr).

A participação popular se “dá 
naturalmente”. “Aqui tem a 
parte da Secretaria de Articu-
lação Social que é por onde tem 
acesso à Presidência qualquer 
segmento da sociedade, qual-

Restabelecer a confi ança da 
população e de empresários

de todo o período de transição 
de governo ao lado da equipe 
econômica de Bolsonaro. No 
discurso de posse, Novaes 
afi rmou confi ante no apoio à 
sua gestão.

“Uma administração deve 
ser efi ciente, transparente e 
honrada. Tenho certeza [de] 
que, com a equipe que esta-
mos montando, esse objetivo 
será plenamente cumprido”, 
afi rmou. Novaes foi diretor do 
BNDES, professor da FGV e 
presidente do Sebrae (ABr).

Guedes: a tarefa será ‘fazer 
a coisa funcionar direito’

Bolsonaro, quando, por sua conta 
pessoal no Twitter, o presidente 
comemorou a abertura do que 
classifica como “caixa-preta” 
das instituições, como o BNDES. 
Operações danosas feitas no 
passado por meio desses bancos 
trouxeram fortes prejuízos para 
a população.

“Você não pode usar a des-
culpa que há transações para 
concentrar o poder. Você des-
virtua o funcionamento dessas 
instituições”, afi rmou, ao criticar 
o uso de regras de crédito para o 
que chamou de “falcatruas para 
ajudar amigos que chegam mais 
perto do poder econômico em 
Brasília” (ABr).

Novo presidente da Caixa 
anuncia venda de participações

vender de R$ 50 bilhões a R$ 
100 bilhões para exatamente 
poder a Caixa continuar ofer-
tando esse crédito”, afi rmou.

O novo presidente da Caixa 
acrescentou que pretende ex-
pandir a oferta de microcrédito 
a taxas mais baixas do que as 
hoje praticadas pelo mercado. 
“Não me conformo em ver pes-
soas tomando dinheiro a 15%, 
20% ao mês”, afi rmou.  “O Brasil 
pode ser uma referência em 
microcrédito”. Guimarães disse 
que deverá fazer uma revisão 
nas políticas de patrocínio e 
comunicação da Caixa, con-
forme orientação do governo, 
e que viajará pessoalmente aos 
estados para ouvir clientes e 
visitar comunidades carentes 
onde o banco atua (ABr).

Ao tomar posse ontem (7) 
na presidência do BNDES, 
Joaquim Levy afi rmou que a 
instituição precisa continuar 
se transformando para res-
ponder às novas condições do 
país, às expectativas da nação 
e às promessas do governo. 
“Estamos na antessala de um 
novo ciclo de investimentos 
em uma economia que será 
mais aberta, mais vibrante, 
com mais espaço para o setor 
privado e para os mercados de 
capital”, disse.

Segundo Levy, o BNDES vai 
combater o patrimonialismo 
e as distorções já verifi cadas. 
“Isso tem que mudar e con-
tinuar mudando, evitando o 
voluntarismo. A ferramenta 
para isso tem que ser a ética, 
a transparência, a responsabi-
lidade e a responsabilização”, 
acrescentou.

Mais cedo, em sua conta 
no Twitter, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que a caixa-
-preta de diversos órgãos 
começou a ser aberta. Ele 
afi rmou que “muitos contra-
tos foram desfeitos e serão 
expostos”.

O novo dirigente do banco de 
fomento disse que sua gestão 
vai continuar ajustando o ba-
lanço da instituição. “O nosso 
balanço hoje depende em uma 
proporção talvez exagerada, 
certamente menos exagerada 

BNDES ‘precisa mudar’ diante 
das novas condições do país

do que há quatro anos, mas 
ainda provavelmente exage-
rada, de recursos do Tesouro, 
e que tem que ser adequado 
para que se tenha adequado 
retorno do capital que é de 
cada um da população”.

Com experiência na admi-
nistração pública, Levy foi 
ministro da Fazenda de ja-
neiro a dezembro de 2015, no 
segundo mandato de Dilma, 
com a promessa de realizar 
um ajuste fi scal para conter 
os gastos públicos.

Engenheiro naval de forma-
ção, Levy tem doutorado em 
economia da Universidade 
de Chicago. Para assumir a 
presidência do BNDES, Levy 
deixou a Diretoria Financeira 
do Banco Mundial (ABr).
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