
O presidente Jair Bolso-
naro fez ontem (22) 
sua estreia no cenário 

internacional, em um discurso 
no Fórum Econômico Mun-
dial de Davos, na Suíça, com 
um pronunciamento rápido, 
de menos de oito minutos, 
diante de líderes políticos 
estrangeiros, economistas 
e empresários. Como já era 
previsto, adotou um tom de 
“apresentação”, enumerando 
suas promessas de governo 
e explicando o projeto de 
Brasil que pretende construir 
durante seu mandato.

“Confesso que estou emo-
cionado e me sinto muito 
honrado em me dirigir a uma 
plateia tão seleta. Hoje em dia, 
um precisa do outro. O Brasil 
precisa de vocês. E vocês, 

Davos: em breve discurso 
Bolsonaro fala de meio 
ambiente e reformas

com toda certeza, em partes, 
precisam do Brasil”, começou 
dizendo o brasileiro. “Essa é a 
primeira viagem internacional 
que realizo após minha eleição, 
prova da importância que atri-
buo a esse fórum. Essa viagem 
também é, para mim, um mo-
mento único para mostrar o 
que o Brasil está construindo”.

Bolsonaro ressaltou que 
venceu as eleições de outubro 
com uma “campanha de menos 
de um milhão de dólares e 
poucos minutos de televisão”. 
“Assumi o Brasil com uma 
profunda crise ética, moral e 
econômica. Montei um equi-
pe de ministros qualifi cados, 
não aceitando ingerências 
políticas e partidárias que no 
passado geraram corrupção”, 
disse em uma tentativa de 

desvincular a imagem do Brasil 
no exterior após a Operação 
Lava Jato.

Focando nos investidores e 
nas empresas, Bolsonaro pro-
meteu promover privatizações, 
respeitar os contratos e realizar 
reformas que facilitem investi-
mentos e o empreendedorismo, 
além de manter negócios com 
países do mundo todo - mas 
sem dar detalhes em relação a 
ideologias. “Vamos abrir a eco-
nomia; mudar essa condição é 
uma das metas deste governo. 
Vamos entrar para o ranking 
dos 50 melhores países para 
investir”, completou.

Bolsonaro também disse que 
cuidará da preservação am-
biental no Brasil, uma questão 
que o presidente vinha sendo 
criticado pela oposição e por 

Bolsonaro enfatizou que o Brasil é “o país que mais preserva o meio ambiente”, onde a agricultura 

utiliza apenas 9% do território e cresce graças a sua tecnologia e a competência do produtor rural.

ONGs locais. “Nossa missão 
agora é avançar na compati-
bilização entre preservação 
do meio ambiente e desen-
volvimento econômico. Os 
setores que nos criticam têm, 
na verdade, muito a aprender 
conosco”, alegou.

Em vários momentos, Bol-
sonaro tentou se livras das 
críticas e dos questionamentos 
em relação às suas políticas 
ambientais. Contou ainda que 
quer investir na segurança 
pública e aumentar o turismo 
no Brasil. “Vamos resgatar 

nossos valores e abrir nossa 
economia. Defender nossa fa-
mília, os verdadeiros direitos 
humanos, uma educação que 
prepare nossa juventude para 
os desafi os futuros. Quero um 
mundo de paz, liberdade e 
democracia” (ANSA).
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BOLSAS
O Ibovespa: -0,94% Pontos: 
95.103,38 Máxima de +0,06% : 
96.070 pontos Mínima de -1,4% : 
94.662 pontos Volume: R$ 13,42 
bilhões Variação em 2019: 8,21% 
Variação no mês: 8,21% Dow 
Jones: -1,52% (às 18h29) Pon-
tos: 24.330,42 Nasdaq: -2,27% 
(às 18h29) Pontos: 6.994,86 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8049 Venda: R$ 3,8054 
Variação: +1,19% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,88 Venda: R$ 3,98 
Variação: +1,27% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7609 Venda: R$ 
3,7615 Variação: -0,24% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7670 
Venda: R$ 3,9500 Variação: 
+1,28% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.283,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,06% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,000 
Variação: +1,3%.

ro) Cotação: R$ 3,8195 Variação: 
+1,7% - Euro (às 18h29) Compra: 
US$ 1,1359 Venda: US$ 1,136 
Variação: -0,09% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3230 Venda: R$ 
4,3250 Variação: +1,17% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2430 Ven-
da: R$ 4,4870 Variação: +0,99%.

Ibovespa Futuro: -1,43% Pon-
tos: 95.170 Máxima (pontos): 
96.415 Mínima (pontos): 94.900 
Global 40 Cotação: 827,757 
centavos de dólar Variação: 
-0,3%.

“Um conservador 
é um homem 
com duas pernas 
perfeitamente boas 
que nunca aprendeu 
a caminhar”.
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unidos

Carga movimentada 
O Porto de Santos fechou o 

ano de 2018 com novo recorde de 
movimentação de cargas. Foram 
133,16 milhões de toneladas, 2,5% 
superior ao resultado observado 
em 2017. Os embarques ultrapas-
saram 94,34 milhões de toneladas, 
marca também recorde. O princi-
pal destaque fi cou para a expansão 
de 24,9% nos embarques de soja a 
granel, totalizando 20,58 milhões, 
encerrando o ano como a carga 
de maior movimentação no porto.  

O Banco do Brasil foi con-
siderado uma das instituições 
fi nanceiras mais sustentáveis 
do mundo e está entre as top 
‘10 Corporações Mais Sus-
tentáveis’ no ranking Global 
100 de 2019, da Corporate 
Knights. O anúncio foi feito 
ontem (22), no Fórum Mun-
dial Econômico em Davos. 
Dentre as mais de 7.500 em-
presas avaliadas, o BB fi cou 
em primeiro lugar no segmen-
to fi nanceiro e em oitavo no 
ranking mundial.

Um dos destaques do banco 
foi a alocação de R$ 193 bi-
lhões em setores da chamada 
economia verde, que tem como 
caraterísticas a baixa emissão 
de carbono, efi ciência no uso de 
recursos e busca pela inclusão 
social. O Global 100 é um índice 
que classifi ca as empresas pela 
excelência em sustentabilida-

Alocação de R$ 193 bilhões na economia verde impulsionou 

classifi cação do BB no ranking.

Arnd Wiegmann/Reuters
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O ministro Luiz Fux, vice-
-presidente do STF, disse 
ontem (22), em evento sobre 
o combate à corrupção, que 
os ministros da Corte não de-
vem ter medo de desagradar 
a população ao tomar suas 
decisões.

“O Supremo tem compro-
misso com a guarda da Cons-
tituição. E nenhum receio de 
desagradar a opinião pública, 
ou de cair em impopularidade, 
pode fazer com que um minis-
tro  abdique da sua indepen-
dência”, disse Fux, responsável 
pelo plantão do STF até 1º de 
fevereiro.

Como exemplo, o ministro 
citou a análise sobre a apli-
cação da Lei da Ficha Limpa, 
em 2010, quando seu voto 
desempatou o julgamento e 
fez com que a aplicação da le-
gislação de iniciativa popular 
fosse adiada para as eleições 
de 2012. “Naquela oportuni-
dade, não vou sonegar aos 
senhores que me assustei 
bastante com a repulsa po-
pular”, admitiu. O ministrou 
também exaltou o trabalho 
dos jornalistas, afirmando 
que “quanto maior for a li-
berdade de imprensa, maior 

Ministro Luiz Fux,

vice-presidente do STF.
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Davos - Enquanto o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, ignorou a reforma 
da Previdência no discurso de 
abertura do Fórum Econômico 
Mundial, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, tratou de 
transmitir uma mensagem forte 
aos investidores em encontro 
promovido pelo Itaú Unibanco. 
Guedes afi rmou que haverá 
consenso no Congresso para 
aprovar a proposta de emenda 
constitucional.

Investidores que estiveram 
no almoço organizado pelo 
banco brasileiro comentaram 
que a palestra de Guedes “foi 
um show”. “Durante 90 minu-
tos, ele narrou com maestria 
os planos para a economia. Foi 
animador”, disse um banqueiro, 
que também assistiu o discurso 
de Bolsonaro. 

A expectativa agora se volta 
para a entrevista que o ministro 
da Economia dará hoje (23) no 
centro de mídia do Fórum. Até 
lá, Guedes não dará entrevistas 
sobre reuniões bilaterais da 
sua agenda em Davos. A ex-
plicação do governo é que há 
uma recomendação do Fórum 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.
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Davos - Uma mistura de medo, 
interesse e certa satisfação. Foi 
assim que empresários, econo-
mistas e a elite da fi nança inter-
nacional receberam, no Fórum 
Econômico Mundial, em Davos 
o discurso do presidente de Jair 
Bolsonaro - que, em menos de 
dez minutos, tentou convencer 
o mundo de que o Brasil ‘mudou’. 
“O Brasil é um grande país. 
Merece alguém melhor”, disse o 
americano Robert Shiller, prêmio 
Nobel de Economia. “Ele me dá 
medo”, insistiu.

O americano lembrou que 
também ouviu um discurso 
moderado por parte de Donald 
Trump. “Vi Viktor Orban (pre-
sidente da Hungria) em um 
discurso e ele também parecia 
moderado e razoável”, apontou. 
Após tecer vários comentários 
surpreendentes a respeito de 
lideranças mais à direita no 
mundo, incluindo Bolsonaro, 
ainda rindo disse: “Eu tenho 
que parar de falar. Não posso 
falar sobre o Brasil de novo”.

Um banqueiro alemão, que 
não quis ser identifi cado, re-
clamou da falta de informações. 
“Ele deu manchetes. Mas nós 
queremos detalhes”, insistiu. 
“Talvez não haveria como 

Economista Robert Shiller.
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Brasília - A procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, disse ontem (22), que 
“a corrupção é causa de morte 
social”. “Ela (a corrupção) fere 
a integridade do tecido social, 
ela deteriora a confi ança nas 
relações humanas e das pessoas 
em relação às autoridades go-
vernamentais”, disse a chefe do 
Ministério Público Federal, na  
abertura do 3.º Fórum Jurídico 
sobre Combate à Corrupção, 
em Brasília.

Raquel fez um alerta dra-
mático. “Ela (a corrupção) 
mistura a coisa pública e a coisa 
privada”, seguiu. “A corrupção 
inibe o crescimento econômico, 
difi culta o desenvolvimento, 
perpetua ciclo de pobreza, 
desestabiliza governos, mina a 
confi ança nas instituições e na 
própria democracia”.

Anfi triã do evento, a pro-
curadora-geral disse que nas 
eleições de outubro de 2018 
a população expressou sua 
intolerância à corrupção, que, 
de acordo com ela, é pauta 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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Banco do Brasil entre as top ‘10 Corporações 
Mais Sustentáveis’ no ranking Global

presas de 21 países diferentes 
com base em dados públicos e 
por meio do contato direto com 
empresas com ações negocia-
das em bolsas de valores, com 
receita bruta anual superior 
a US$ 1 bilhão e questionário 
específi co, onde as empresas 
selecionadas são convidadas 
a complementar suas infor-
mações.

São as seguintes as 10 cor-
porações mais sustentáveis no 
ranking Global 100 de 2019: 1. 
Chr Hansen Holding – Dina-
marca; 2. Kering – França; 3. 
Nestle Corporation – Finlândia; 
4. Orsted – Dinamarca; 5. Gla-
xoSmithKline – Reino Unido; 
6. Prologis – Estados Unidos; 
7. Umicore – Bélgica; 8. Banco 
do Brasil – Brasil; 9. Shinhan 
Financial Group – Coreia do 
Sul; e 10. Taiwan Semiconduc-
tor – Taiwan (ABr).

de, considerando as dimensões 
econômica, social e ambiental. 

A metodologia de avaliação é 
baseada em 21 indicadores de 
desempenho como: práticas de 
governança corporativa; racio-
nalização de recursos naturais, 
resíduos e emissões; gestão de 

fornecedores; boas práticas 
com funcionários; capacidade 
de inovação; receita obtida 
de produtos ou serviços com 
benefícios sociais ambientais, 
entre outros.

Para determinar o ranking, 
foram analisadas 7.536 em-

Guedes: haverá consenso 
para aprovar Previdência

para Guedes não falar antes da 
coletiva ofi cial. 

Sobre Guedes, Bolsonaro 
disse que a equipe econômica 
colocará o Brasil no ranking 
dos 50 melhores países para 
se fazer negócios no mundo. 
No encontro do Itaú, para 
rebater a preocupação dos 
investidores com o risco de o 
Congresso travar a aprovação 
da reforma, Guedes colocou 
suas fi chas numa frente ampla 
de governadores para apoiá-
-lo (AE).

‘O Brasil merece alguém 
melhor’, diz economista

pedir mais dele”, ironizou. O 
presidente da Iberdrola, José 
Ignacio Galán, acredita que 
o discurso serviu para deixar 
claro “o que o governo pensa”. 
“Sinto pelos jornalistas, que 
não têm muitas manchetes”, 
disse. “Ele deu uma visão bas-
tante técnica. Também falou 
de como quer as contas do 
país estabilizadas e, acima de 
tudo, que quer transformar o 
Brasil numa das 50 melhores 
lugares para se fazer negócios. 
Isso é fundamental para atrair 
parceiros”, afi rmou.

Ricardo Marino, chairman 
do Itaú na América Latina, 
acredita que o discurso serviu 
para “educar” aqueles que não 
conhecem o Brasil (AE).

Ministro do STF ‘não deve 
recear’ opinião pública

será o combate à corrupção”.
“Foi a imprensa que inau-

gurou a estratégia de, em 
vez de focar nos corruptos, 
focar nos corruptores, quan-
do produz o noticiário. Que 
haja parceria legítima entre 
a imprensa e as instituições 
de combate a corrupção”, 
disse. As declarações foram 
dadas em evento organizado 
na Escola de Magistratura 
Federal, em Brasília, sobre 
o combate à corrupção em 
um estado democrático de 
direito, do qual também par-
ticipou a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
para quem a “corrupção é uma 
morte social” (ABr).

Raquel Dodge: “A corrupção é 
causa de morte social”

prioritária da sociedade brasi-
leira. Raquel afi rmou que “os 
brasileiros buscam respostas 
mais efi cientes e efi cazes para 
combater a corrupção de ver-
bas públicas no País”. 

“Nas últimas eleições, a po-
pulação brasileira deu uma res-
posta, manifestou-se nas urnas 
de uma forma que expressou 
claramente a sua intolerância 
à corrupção e o seu anseio de 
construirmos uma sociedade 
mais íntegra e mais honesta”, 
afi rmou (AE).


