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VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY DATA: 10.06.17 
 

Roupas, cosméticos e calçados são os presentes 
favoritos para o Dia dos Namorados 

Para a escolha, 49,1% dos natalenses farão a busca em shoppings centers, segundo a pesquisa 

da Fecomércio/RN. O Natal Shopping já prepara as opções 

 A data do ano dedicada aos apaixonados está chegando e, 

com o Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda-feira, 12, o comércio se prepara com 

opções especiais e promoções para presentear o amor. Segundo o Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 

(IPDC/Fecomércio RN), 54,9% dos natalenses pretendem presentear neste Dia dos Namorados. 

O valor médio dos presentes será de R$ 119,97, valor 2,6% maior do que o apontado pela mesma 

pesquisa realizada em 2016, quando os consumidores pretendiam gastar R$ 116,93. As operações do 

Natal Shopping se preparam com opções que agradam aos consumidores mais exigentes e que cabem 

em todos os bolsos, para agradar os apaixonados. 

Já segundo o levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), as vendas para o Dia dos Namorados devem 

injetar R$ 11,5 bilhões na economia em todo o país e os presentes mais procurados são roupas (30%), 

perfumes, cosméticos e maquiagem (18%), calçados (11%) e acessórios (9%), seguidos das 

tradicionais flores (7%), bombons e chocolates (5%), e dos jantares românticos comuns à data (4%). 

 

http://www.kallynakelly.com.br/comercio/roupas-cosmeticos-e-calcados-sao-os-presentes-favoritos-para-o-dia-dos-namorados/
http://www.kallynakelly.com.br/comercio/roupas-cosmeticos-e-calcados-sao-os-presentes-favoritos-para-o-dia-dos-namorados/
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2017/06/12.NATAL-SHOPPING.jpg
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2017/06/13.NATAL-SHOPPING.jpg
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2017/06/13.NATAL-SHOPPING.jpg
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A mesma pesquisa aponta também os presentes mais desejados, que não divergem muito daqueles 

mais procurados por quem vai presentear: roupas (23%), perfumes (15%), calçados (10%) e acessórios 

(9%). Para fazer a melhor escolha, 49,1% dos natalenses garantiram que farão a busca em lojas de 

shoppings centers, segundo a pesquisa da Fecomércio/RN. Dentre os critérios de peso para a escolha 

do presente, estão qualidade dos produtos (46,9%); preço (30,3%); marca (11%); e atendimento 

(10,7%). 

O Boticário, por exemplo, oferece para a ocasião grandes sucessos da perfumaria feminina, para o 

cuidado com o corpo e make, além das opções para eles, que incluem os kits e combos das linhas 

masculinas. Os presentes são oferecidos em diversas faixas de preços que vão de R$ 29,90 até R$ 

179,00, ou seja, cabem em qualquer orçamento Além do Boticário, marcas como MAC e Quem Disse, 

Berenice? também têm boas opções para a data. 

A marca John John é outra que apresenta boas opções de moda masculina e feminina para os 

apaixonados. Além da variedade e bom gosto dos produtos, a loja está com desconto progressivo: se a 

compra for de duas peças, o cliente garante um desconto de 20%; 30% para três peças; e 40% a partir 

de quatro peças. Dica perfeita para o casal que resolver comprar os presentes juntos – e ainda 

economizar. As marcas Cantão, FARM, Luigi Bertolli e Rio Center trazem ainda mais alternativas de 

presentes fashion para a data. 

A opção para casais que curtem cuidar da casa é a Camicado, que reúne diversas opções de 

presentes para diversos estilos, a exemplo de quadros decorativos, canecas, cafeteiras e acessórios 

para todos os cômodos do lar. Além dos presentes, a Camicado tem ainda opções para quem vai 

preparar uma refeição especial para comemorar o dia. 

Já para quem prefere sair para um programa romântico que, segundo a Fecormécio/RN, corresponde a 

38,5% dos natalenses, os restaurantes do Natal Shopping, Gustto, Vinhedos, Camarões e todas as 

operações da praça de alimentações estarão em clima especial para a data. E se a pedida é uma 

sessão especial no cinema, o Festival Varilux de Cinema Francês está em cartaz e nada mais 

romântico do que ter um pouquinho da França na noite dos apaixonados. 

 Amor de Cinema 

E por falar em cinema, segue até a segunda-feira, 12, a promoção “Amor de Cinema”. A cada R$ 100 

em compras, o cliente pode trocar suas notas fiscais por cupons, e assim concorrer a um ano de 

cinema grátis na Cinépolis Natal Shopping, e ainda participar de sorteios diários no valor de R$ 1.000 

em compras no mall. São válidas para participar da promoção todas as compras no período entre 1º e 

12 de junho e os sorteios serão realizados entre os dias 02 e 13 de junho. Três casais serão sorteados 

para usufruir um ano de cinema grátis, com direito, inclusive, ao acesso às salas VIP e MacroXE. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias 

para São João na Ilha de Sant’Ana 
 
 

 
 
Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião 
com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do 
SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros 
nos eventos juninos que contam com uma vasta programação de festival de 
quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 
SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na 
Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura. 
 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e 
detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele 
anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado 
com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 
Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 
concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas 
estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/06/batata_fe.jpg
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Prefeitura de Caicó firma 

parcerias para São João na 

Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de 

reunião com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a 

diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos 

que contam com uma vasta programação de festival de quadrilhas, 

festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João 

na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação 

de Cultura. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/06/BATATA-FECOM%C3%89RCIO-696x450.jpg
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Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva 

e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. 

Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e 

planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 

artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para 

participar do concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores 

quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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“Reforma Legal” pretende conscientizar empresas e 

consumidores sobre atendimento às normas técnicas no setor de 

materiais de construção 

 

Empresários do varejo de materiais de construção e representantes do Procon e do 

Ipem RN se reuniram na manhã desta quinta, 8, na sede da Fecomércio RN para o 

lançamento do projeto “Reforma Legal”, uma iniciativa da Associação Nacional dos 

Comerciantes de Materiais de Construção (Amanaco), em parceria com Centro 

Cerâmico do Brasil (CCB) e as instituições estaduais. O objetivo é conscientizar 

empresas e consumidores sobre a importância do cumprimento das normas técnicas 

nos produtos comercializados pelo setor. 

Os empresários puderam esclarecer dúvidas sobre as normas técnicas e certificados 

exigidos no segmento de materiais de construção. 
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“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, pois 

estamos lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem maior que são 

os clientes”, afirmou o membro da Câmara do Comércio de Materiais de Construção 

da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Luiz Lacerda. 

Durante o evento, o gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, 

Marcelo Dias Caridade, realizou uma palestra explicando como funciona todo o 

processo de legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A nossa função 

é de aprimorar cada vez mais os produtos, avaliando com bastante critério para 

garantir o selo de comercialização, trazendo qualidade e garantia aos consumidores”, 

ressaltou Marcelo Dias. 

O evento contou ainda com as presenças do vice-presidente da Fecomércio e 

presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz, Márcio Macêdo; 

diretor da Fecomércio, Marcantoni Gadelha; do presidente do Sindicato da Indústria 

de Cerâmica para Construção do RN, Vargas Soliz Pessoa; do diretor da Federação 

das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Carlos Vinícius Aragão. 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.06.17 EDITORIA: GERAIS 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 11.06.17 EDITORIA: CIDADES 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

SESC 
VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 09.06.17 
 

Estudante de Extremoz participa de 
competição paralímpica no SESC 

Renner Luís Santos Lima, de 15 anos, participará neste sábado, 10, 
da Paracopa Sesc, em Natal, e competirá na modalidade bocha 
paraolímpica 
 

Cedida 
Estudante Renner Luís 

Redação 

O estudante de Extremoz Renner Luís Santos Lima, 15 anos, participará neste 
sábado, 10, da Paracopa Sesc, em Natal. Aluno do Centro Infantil Estrela do 
Mar, o adolescente competirá na modalidade bocha paralímpica, esporte que  
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tem como principal característica oportunizar a prática por pessoas que 
apresentam algum grau de comprometimento motor. 

Renner treina desde o início do ano letivo com o professor de Educação Física 
do município, João Paulo Vicente. O aluno tem comprometimento nos 4 
membros superiores e inferiores devido a uma paralisia cerebral. Segundo o 
professor, depois que o estudante iniciou a prática esportiva, melhorou 
consideravelmente a autoestima e a interação com os colegas. 

“Quando ele começou os treinamentos comigo ele passou a ter uma maior 
interação; participa mais das aulas, sendo que antes só pedia para ir ao 
banheiro e beber água”, lembra o professor. Ainda segundo ele, o desempenho 
de Renner no esporte está cada vez melhor. “Inclusive já estamos preparando-
o para participar do campeonato regional em Caruaru, em setembro, e se tudo 
der certo queremos levá-lo também para as paralimpíadas escolares em São 
Paulo”. 

A Prefeitura de Extremoz tem apoiado no traslado do estudante para os 
treinos na escola, nas quartas-feiras, e aos sábados na Unifacex, por meio de 
uma parceria com a Associação Paradesportiva do Rio Grande do Norte 
(APARN). Segundo o professor, a Secretaria de Educação de Extremoz já está 
realizando o processo para compra de um kit bocha, material necessário para 
a prática do esporte. 

“Nós estamos apresentando à sociedade a importância do esporte para 
inclusão do indivíduo. Quando a gente coloca pessoas como Renner em 
atividades esportivas, o esporte tem esse poder de transformar a vida deles”, 
ressalta João Paulo. 
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Prefeitura de Caicó firma 

parcerias para São João na 

Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de 

reunião com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a 

diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos 

que contam com uma vasta programação de festival de quadrilhas, 

festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João 

na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação 

de Cultura. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/06/BATATA-FECOM%C3%89RCIO-696x450.jpg
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Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva 

e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. 

Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e 

planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 

artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para 

participar do concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores 

quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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“Reforma Legal” pretende conscientizar empresas e 

consumidores sobre atendimento às normas técnicas no setor de 

materiais de construção 

 

Empresários do varejo de materiais de construção e representantes do Procon e do 

Ipem RN se reuniram na manhã desta quinta, 8, na sede da Fecomércio RN para o 

lançamento do projeto “Reforma Legal”, uma iniciativa da Associação Nacional dos 

Comerciantes de Materiais de Construção (Amanaco), em parceria com Centro 

Cerâmico do Brasil (CCB) e as instituições estaduais. O objetivo é conscientizar 

empresas e consumidores sobre a importância do cumprimento das normas técnicas 

nos produtos comercializados pelo setor. 

Os empresários puderam esclarecer dúvidas sobre as normas técnicas e certificados 

exigidos no segmento de materiais de construção. 
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“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, pois 

estamos lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem maior que são 

os clientes”, afirmou o membro da Câmara do Comércio de Materiais de Construção 

da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Luiz Lacerda. 

Durante o evento, o gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, 

Marcelo Dias Caridade, realizou uma palestra explicando como funciona todo o 

processo de legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A nossa função 

é de aprimorar cada vez mais os produtos, avaliando com bastante critério para 

garantir o selo de comercialização, trazendo qualidade e garantia aos consumidores”, 

ressaltou Marcelo Dias. 

O evento contou ainda com as presenças do vice-presidente da Fecomércio e 

presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz, Márcio Macêdo; 

diretor da Fecomércio, Marcantoni Gadelha; do presidente do Sindicato da Indústria 

de Cerâmica para Construção do RN, Vargas Soliz Pessoa; do diretor da Federação 

das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Carlos Vinícius Aragão. 
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG DO FSILVA  DATA: 09.06.17 
 

Prefeitura de Caicó firma 

parcerias para São João na 

Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de 

reunião com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a 

diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos 

que contam com uma vasta programação de festival de quadrilhas, 

festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João 

na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/06/BATATA-FECOM%C3%89RCIO-696x450.jpg


 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação 

de Cultura. 
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Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva 

e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. 

Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e 

planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 

artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para 

participar do concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores 

quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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“Reforma Legal” pretende conscientizar empresas e 

consumidores sobre atendimento às normas técnicas no setor de 

materiais de construção 

 

Empresários do varejo de materiais de construção e representantes do Procon e do 

Ipem RN se reuniram na manhã desta quinta, 8, na sede da Fecomércio RN para o 

lançamento do projeto “Reforma Legal”, uma iniciativa da Associação Nacional dos 

Comerciantes de Materiais de Construção (Amanaco), em parceria com Centro 

Cerâmico do Brasil (CCB) e as instituições estaduais. O objetivo é conscientizar 

empresas e consumidores sobre a importância do cumprimento das normas técnicas 

nos produtos comercializados pelo setor. 

Os empresários puderam esclarecer dúvidas sobre as normas técnicas e certificados 

exigidos no segmento de materiais de construção. 
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“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, pois 

estamos lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem maior que são 

os clientes”, afirmou o membro da Câmara do Comércio de Materiais de Construção 

da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Luiz Lacerda. 

Durante o evento, o gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, 

Marcelo Dias Caridade, realizou uma palestra explicando como funciona todo o 

processo de legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A nossa função 

é de aprimorar cada vez mais os produtos, avaliando com bastante critério para 

garantir o selo de comercialização, trazendo qualidade e garantia aos consumidores”, 

ressaltou Marcelo Dias. 

O evento contou ainda com as presenças do vice-presidente da Fecomércio e 

presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz, Márcio Macêdo; 

diretor da Fecomércio, Marcantoni Gadelha; do presidente do Sindicato da Indústria 

de Cerâmica para Construção do RN, Vargas Soliz Pessoa; do diretor da Federação 

das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Carlos Vinícius Aragão. 
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Denúncia contra Temer 
incluirá relato de Funaro 
Operador prestou depoimento à PF Procurador-geral da República, 
Janot vai apresentar peça ao STF com acusações ao presidente no 
inquérito sobre corrupção e obstrução de Justiça 

A denúncia contra o presidente Temer, que responde a inquérito no STF por corrupção 
passiva, organização criminosa e obstrução de Justiça, deve ser reforçada pelo depoimento 
do doleiro Lúcio Funaro, homem de confiança de Eduardo Cunha e preso pela Lava-Jato. À 
PF, o operador contou que Geddel Vieira Lima procurou sua mulher para descobrir a real 
intenção de fazer delação premiada. Disposto a chegar a dezembro de 2018 à frente do 
governo federal, o presidente Michel Temer desarmou a bomba da cassação de seu 

mandato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, agora, ainda em campo minado, terá que 
atuar em várias frentes para tentar escapar das crises de cada dia. São muitas. O primeiro 
desafio será reagrupar a base aliada para garantir um núcleo de apoio que impeça a 
continuidade da denúncia criminal que a Procuradoria-Geral da República deve fazer contra 
ele em até 10 dias. 

 

Desde o fim da semana, o governo se concentra em conter a debandada do PSDB, 

cuja Executiva deve se reunir amanhã para decidir se mantém ou não a aliança. O Planalto 
acredita que ainda pode manter parte do apoio tucano, apesar das inúmeras denúncias 
que pesam sobre o presidente. Para governistas, basta que os ministros do PSDB 
mantenham seus cargos para que Temer obtenha os votos suficientes no Congresso para 
rejeitar uma denúncia criminal. 

 

Na segunda parte do plano, o Planalto pretende mostrar capacidade de reação e 
aprovar as reformas trabalhista e da Previdência; blindar a equipe econômica do fogo 
cerrado; e se esquivar das revelações de delatores, que já falaram ou que negociam a 
redução de suas penas. 

 
Não será tarefa fácil. A Procuradoria-Geral da República deverá incluir na denúncia 

contra o presidente e o ex-assessor Rocha Loures, preso na Papuda, trechos do 

depoimento que o operador financeiro Lúcio Bolonha Funaro prestou, há duas semanas, à 
Polícia Federal. 

 
 

Ao ser interrogado por um dos delegados do caso, Funaro contou que o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima, um dos principais aliados de Temer, vinha fazendo sondagens sobre a 
disposição dele para fazer acordo de delação. Não à toa, o Planalto já pensa em atuar 
diretamente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, trocando nomes para 

garantir que o colegiado dê um parecer contrário à aceitação dessa denúncia — e, claro, 
dos vários pedidos de impeachment que já chegaram à Câmara. 
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PGR vai reforçar 
denúncia com 
depoimento de Funaro 
e perícia da gravação 
com Joesley 
Doleiro disse à PF que Geddel procurou saber recentemente se ele 
iria fazer delação 

Para investigadores, o caso Temer é um dos mais bem documentados, com os crimes registrados 
em cada etapa 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deverá apresentar denúncia contra o 

presidente Michel Temer e o exassessor Rocha Loures até a segunda-feira da próxima 
semana. O texto ainda está sendo alinhavado, mas a tendência é que o procurador-geral 
mantenha as acusações de corrupção, organização criminosa e obstrução à Justiça, que já 
pesam contra Temer. A denúncia deve aumentar a pressão sobre o governo que tem o 
presidente e dois terços dos ministros investigados por corrupção. 

 

Os crimes atribuídos a Temer já foram descritos no pedido que deu origem a abertura 

de inquérito contra ele e Loures no Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, deverão ser 
reforçados pelo resultado do material apreendido no início da fase pública da Operação 
Patmos e pelo depoimento de Lúcio Bolonha Funaro, entre outras provas obtidas ao longo 
dos últimos dias. A denúncia deverá conter ainda o resultado da perícia sobre a gravação 
da conversa entre Temer e Joesley Batista, um dos donos da JBS, na noite de 7 de março, 
no Palácio do Jaburu. 

 

Neste contexto, ganham peso as declarações de Funaro sobre o assédio do ex-
ministro Geddel Vieira Lima que, até deixar o governo, era um dos dois mais próximos de 
Temer. No depoimento à PF na semana passada, Funaro disse que o ex-ministro teria 
ligado algumas vezes para a mulher dele recentemente. Geddel queria saber se Funaro iria 
mesmo fazer delação. Para investigadores, a confissão de Funaro confirma um dos 
principais trechos da comprometedora conversa de Temer com Joesley, no porão do 

Jaburu. 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

Na conversa, Temer indicou Loures para substituir Geddel com liberdade para tratar 
de “tudo” com um dos donos da JBS. O presidente fez a indicação depois de ouvir do 
empresário que, com o ex-ministro fora de circulação, precisava de um novo interlocutor 
para tratar dos interesses dele no governo. Dias depois, o roteiro traçado na conversa com 
Temer é cumprido à risca. Loures sai a campo para negociar cargos e decisões 
estratégicas com Batista. As conversas foram devidamente gravadas. 

 
Depois dos acertos iniciais com Batista, Loures foi filmado recebendo uma mala com 

R$ 500 mil de Ricardo Saud, executivo da JBS e um dos operadores da propina da 
empresa. O dinheiro seria a primeira parcela de um suborno que, ao longo de 25 anos, 

superaria R$ 600 milhões pelas contas da Polícia Federal. Os pagamentos estariam 
condicionados ao atendimento de interesses da JBS e ao sucesso dos negócios escusos da 
empresa com o governo. 

 
Em relação à gravação da conversa de Joesley e Temer, os peritos disseram 

inicialmente que a análise se arrastaria por mais de um mês. Mas, logo depois, 
informaram aos investigadores que o trabalho poderia ser concluído antes do prazo. Com 
isso, Janot estaria livre para incluir o laudo na denúncia. O trabalho do Instituto Nacional 
de Criminalística está sendo mantido em sigilo. Mas investigadores já emitiram sinais de 
que a perícia reafirmará que não houve adulteração do conteúdo da conversa. O próprio 

presidente já confirmou os trechos centrais da conversa. 
 
Para o procurador-geral, ao tratar do diálogo publicamente, Temer acabou ratificando, 

de forma extra-judicial, a conversa com o empresário. Para investigadores, as provas 
recolhidas até o momento são fortes e isso explicaria a reação do presidente, que não quis 

responder a nenhuma das 82 perguntas encaminhadas a ele pela Polícia Federal. Para 

eles, foi inacreditável que Temer tenha deixado todas as questões em aberto. Pela lei, o 
investigado não é obrigado falar. Mas o silêncio indica ausência de argumentos para dirimir 
dúvidas e afastar suspeitas. 

 
Para investigadores, o caso Temer é um dos mais bem documentados da Lava-Jato. 

Os supostos crimes estariam registrados em cada uma de suas etapas: a gravação da 
conversa de Temer com Batista, a indicação de Loures como interlocutor, as negociações 

do ex-assessor com o empresário, o recebimento da primeira parcela da propina e, depois, 
a confirmação pública do conteúdo dos diálogos. 
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Governo tenta manter 
agenda de reformas 
para ter apoio do 
mercado e sobreviver à 
turbulência 
Previdência, porém, só deve voltar à pauta no segundo semestre e já 
se fala em flexibilizações 

Planalto ainda enfrenta ameaça de desembarque do PSDB da base aliada e temor de delação 
premiada de Rocha Loures 

Apesar da absolvição do presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

a expectativa no Congresso é de que a crise política, econômica e institucional se agrave. 
Para tentar atravessar esse cenário de instabilidade, além de se empenhar para barrar a 
autorização, pela Câmara, de eventual pedido de abertura de processo contra ele no 
Supremo Tribunal Federal (STF), Temer aposta na aprovação das reformas da Previdência 
e trabalhista. Sem apoio popular, o peemedebista tenta se sustentar em dois pilares: base 
congressual e mercado financeiro. 

 

— A meta é manter a agenda de reformas na Câmara e no Senado. O governo tem 
base para tanto — diz o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. 

 
A Executiva do PSDB marcou para amanhã uma reunião para definir se desembarca 

do governo. Os tucanos que defendem o rompimento ressaltam que o partido continuaria 
apoiando as pautas “de interesse do país” no Congresso. Mesmo assim, integrantes da 
base aliada afirmam que a saída do PSDB, principal aliado do Planalto, seria péssima, 

porque representaria o enfraquecimento da coalizão governista. 
 
Parlamentares tucanos avaliam que não será fácil para Temer o pós-TSE. Vários deles 

consideram que o único foco do presidente será conquistar votos contra a perda do 
mandato. 

 

— Acho que Temer terá que costurar votos contra o impeachment e tentar manter o 
calendário de reformas. O esforço deverá ser o mesmo — avalia o secretário-geral do 

PSDB, deputado Silvio Torres (SP). 
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Com tantas turbulências, o Planalto se contentará apenas com a aprovação da 
reforma trabalhista neste semestre, e tentará reagrupar votos para a da Previdência após 
o recesso parlamentar. Ainda assim, já se fala na base aliada de novas flexibilizações ao 
texto, como a restrição à idade mínima, para conseguir algum resultado. 

 
Outra preocupação imediata de Temer é com seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. 

Em reunião com o PTB na última quarta-feira, o ministro Moreira Franco (Secretaria Geral) 
explicitou aos aliados, sem citar especificamente o temor de uma delação premiada por 
parte de Loures, que o governo está acompanhando com cautela a situação. A expectativa 
é que, até setembro, quando haverá a troca no comando da PGR, a temperatura vá 

continuar alta para Temer, já que se espera a revelação de fatos novos por parte de 
Rodrigo Janot. 

 

De atuação independente, embora filiado a um partido da base aliada, o senador 
Armando Monteiro (PTB-PE) diz estar preocupado com a deterioração das condições de 
governabilidade: 

 
— As perspectivas são cada vez mais sombrias, cada vez diminui mais a autoridade 

política do governo. Não vejo possibilidade de reversão desse cenário, mas, ao mesmo 
tempo, a saída da crise não é fácil por causa da rigidez do presidencialismo. 

 
Apesar do pessimismo quanto ao cenário, parlamentares da base do governo 

consideram possível preservar a pauta de votações. 
 
— Vamos focar nas reformas, mesmo com a saída do PSDB. Turbulência sempre há e 

já está contratada — disse o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), na 

última quinta-feira, quando a tendência de absolvição no TSE já estava delineada. 
 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), diz que a instabilidade do 

governo não terá impacto nas votações: 
 
— Todo mundo sabe que temos no Brasil uma crise econômica e política, mas aqui é 

um poder. A República e a democracia estão alicerçadas em três poderes: o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário. A minha responsabilidade é de conduzir o Poder Legislativo. 
 
Já a oposição tenta ganhar tempo, apostando no agravamento da crise política. A 

aposta é que a impopularidade das reformas trabalhista e da Previdência aumente as 
adesões à campanha pela antecipação das eleições diretas. 

 
— A bandeira contra as reformas hoje tem mais apelo do que a das diretas, mobiliza 

mais gente, então queremos atrelar uma coisa à outra — disse o líder do PT. (Colaboraram 
Cristiane Jungblut e Eduardo Barretto) 
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Petistas acusam TSE de 
proteger Temer na 
absolvição 
Gleisi critica decisão; Lula diz que ‘país nunca precisou tanto do PT’ 

Em evento com a presença de Lula ontem em São Paulo, petistas acusaram o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de proteger o presidente Michel Temer e disseram que, se a chapa 
Dilma-Temer tivesse sido julgada com Dilma Rousseff ainda presidente, o resultado teria 
sido diferente. 

 

EDILSON DANTASDois pesos. Se fosse contra Dilma, TSE tomaria outra decisão, diz 
Gleisi 
 

Durante posse de Luiz Marinho como presidente do PT paulista, na Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp), Lula não comentou a decisão do TSE: 

 

— Quem sou eu para dar palpite numa decisão judicial? 
 
Mas tanto Marinho quanto a nova presidente nacional do partido, a senadora Gleisi 

Hoffmann (PR), e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad criticaram a votação que 
absolveu Temer. 
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— Para mim, o julgamento de ontem não era o da chapa porque não era a Dilma que 
estava sendo julgada. Quem estava sendo julgado ali era o Michel Temer. O TSE mudou a 
sua interpretação para manter Temer no governo. Se fosse a Dilma, não tenho dúvida que 
eles iam retirá-la da Presidência. Infelizmente, nós temos a participação do poder 
Judiciário no processo político no país e isso é muito ruim para instabilidade das nossas 
instituições — afirmou Gleisi. Haddad fez coro: — É importante sublinhar que certamente 

se não tivesse ocorrido o impeachment (de Dilma), o resultado seria outro. 
 
Lula disse que “o Brasil está precisando do PT”. 
 

— Nunca o Brasil precisou tanto do PT como está precisando agora. Nós sabemos 
como fazer a economia crescer, como criar emprego — disse o petista, pedindo que seus 
correligionários mostrem à população as realizações das administrações do partido. — 

Porque quando a gente chegar lá, a gente vai ter que desfazer o que eles estão fazendo. 
 
Segundo Lula, os delatores falam aos investigadores que pagaram propina a políticos 

por meio de doações eleitorais para escaparem de punição: 
 
— Os nossos deputados não podem aceitar a ideia de que tudo é propina. Tinha uma 

lei neste país que dizia como se fazia campanha. Não conheço ninguém que vendeu uma 

casa para ser candidato. Todo mundo vai pedir para quem tem dinheiro. 
 
De acordo com o ex-presidente, não havia outra alternativa: 
 
— Quem tem dinheiro são os empresários. Você vai lá, pede e ele dá. Se ele oferecer 

por fora, se o deputado for honesto, fala: “não quero, só quero por dentro”. A palavra por 

dentro ganhou importância. 
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Firme com a toga e 
afável para os amigos 
Herman Benjamin Para os mais próximos, um intelectual agradável. 
No trabalho, a fama é de duro e formal com advogados que batem à 
sua porta 

Raciocínio rápido e capacidade de entremear fundamentos jurídicos a expressões de 
efeito são habilidades lapidadas há muito pelo ministro Antonio Herman de Vasconcellos e 
Benjamin. Aos 59 anos, o paraibano nascido em Catolé do Rocha, cidade de 30 mil 

habitantes na Paraíba, exercitou os dotes ao longo do julgamento da ação que poderia ter 
cassado o mandato do presidente Michel Temer. 

 

 
AILTON FREITAS/6-6-2017Meio ambiente. Benjamin tem livros publicados sobre direito 
ambiental 
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Falou em “muralha da China” ou “chinese wall” para enfatizar o quanto o caso 
Odebrecht, no início da ação, era blindado e pouco conhecido. Explicou o caixa dois do tipo 
“barriga de aluguel” e classificou a investigação da chapa presidencial vencedora em 2014 
como um “milagre” com prova “oceânica”. Discreto, mas vaidoso intelectualmente, 
Herman estendeu expediente e varou fins de semana a para montar seu extenso voto na 
ação mais importante da história do TSE. 

 
Os últimos dez anos como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não lhe 

tiraram a verve de promotor. No MP de São Paulo, onde atuou entre 1982 e 2006, é 
apontado como juiz duro. No trato pessoal, afável e bem-humorado. 

 
Mesmo diante da pressão do julgamento combinada com uma gripe forte, Herman 

encontrou tempo para achar graça de uma espécie de meme sobre o Dia dos Namorados, 

segundo uma pessoa próxima. A mensagem sugeria algo como ter, na data comemorativa, 
uma companhia como Herman, que valoriza as “preliminares” — numa brincadeira com as 
nove questões de ordem discutidas exaustivamente pelo TSE antes de iniciar o julgamento 
do mérito. 

 
Avesso a badalações, o círculo de amigos íntimos não é extenso. O adversário 

contumaz de plenário, ministro Gilmar Mendes, quis se colocar, em certo momento do 

julgamento, numa situação de proximidade com Herman, ao dizer que voaram juntos de 
monomotor para Águas de São Pedro (SP). Era a lembrança de mais de 30 anos de um 
voo para a capital paulista que teve muita turbulência. 

 
GOSTO PELA REALIDADE 

 

Histórias de sufocos em aviões pequenos durante viagens de trabalho, Herman gosta 
de contar. Chefe do hoje ministro durante os quatro anos como procurador-geral de 
Justiça de São Paulo, Luiz Antonio Marrey conta que, certa vez, o então promotor voara ao 
Monte Roraima a serviço quando problemas na aeronave levaram o piloto a ligar para a 
própria mãe meio que se despedindo. Passado o pânico, o avião pousou a salvo. 

 
—É um episódio engraçado mas que demonstra uma característica forte do Herman 

Benjamin, de não ficar somente nos tapetes vermelhos. Ele sempre foi de sair do gabinete, 
de ver a realidade — diz Marrey. 

 
Herman deixou Catolé do Rocha entre o fim da infância e início da adolescência. Não 

seguiu a carreira do pai, médico. Formou-se em direito na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Fez mestrado em Illinois (EUA), onde também foi professor visitante, assim como 
em instituições do Texas e na Bélgica. Tornou-se uma referência no direito do consumidor 

e principalmente no direito ambiental, hoje reconhecido internacionalmente na área. Tem 
nove livros publicados e convites frequentes para palestras. 

 
Uma coleção extensa de gravatas na cor verde, uma referência ao meio ambiente, é 

motivo de comentários de colegas de STJ. Gosta de colecionar tapetes e artesanatos 
trazidos das muitas viagens internacionais , mas apesar do passaporte abarrotado de 

carimbos, Herman costuma seguir, de carro, para locais próximos recomendados por 
amigos. 

 
Gosta da companhia dos sobrinhos nas aventuras a quatro rodas. O ministro tem 

duas irmãs, que cuidam mais de perto da mãe, de idade avançada. O pai morreu em 
2011. O velório contou com a presença de pessoas próximas a família Benjamin, como o 
cantor e compositor Chico César, também de Catolé do Rocha. 

 
Benjamin tem hábitos naturebas. Não come carne vermelha, prioriza os orgânicos, 

prefere chá a café e flerta com a homeopatia. Toma vinho moderadamente. É vigilante em 

relação à balança e preza por cabelos bem pintados e cortados e cuida da pele. 
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VAGA NO STF 
 
Disciplinado e detalhista, o ministro preparou minuciosamente os capítulos finais da 

atuação no TSE. Projetou trechos de leis e da ação em telão no plenário da Corte e 
escancarou contradições do ministro Gilmar Mendes usando o voto do próprio colega, que 
defendeu a necessidade de ir fundo nas investigações quando a inquilina do Palácio do 

Planalto era Dilma Rousseff. 
 
Advogados veem o ministro com reservas e queixas. Reclamam de atendê-los em pé 

e somente se o processo em questão já tiver sido pautado para julgamento. Critério que 

adotou para repelir a romaria de advogados à porta do gabinete. Desde que assumiu a 
ação de cassação da chapa Dilma-Temer, especula-se que almeja chegar ao Supremo 
Tribunal Federal. 
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Pedidos de 
investigações contra 
Lula são enviados pelo 
STF a Moro 
Petições são sobre envolvimento em suposto esquema de propinas e 
caixa 2 

O juiz Sergio Moro recebeu cinco pedidos de investigação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposto envolvimento no 
esquema de propinas e caixa 2 citado nas delações da Odebrecht. As petições foram 

encaminhadas na última quinta-feira pelo relator dos processos da Operação Lava-Jato, o 
ministro Edson Fachin. 

 

REPRODUÇÃOPedidos. Lula, em depoimento: já são cinco os pedidos de apuração do 

STF 
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O Ministério Público Federal (MPF) tem prazo de até 15 dias para se manifestar sobre 
a possível abertura dos inquéritos contra o petista. As petições podem ser agrupadas. Ou 
seja, nem todas elas darão origem a um inquérito individual. 

 
Já estão sob a avaliação da força-tarefa da Lava-Jato do Paraná casos como o suposto 

tráfico de influência do petista nas relações com Angola, que teriam beneficiado o Grupo 

Odebrecht; os pagamentos ao ex-presidente por palestras; edição de uma MP para mudar 
regras dos acordos de leniência; benefícios a familiares, além de denúncias em relação ao 
sítio de Atibaia e ao terreno que a empresa teria comprado para o Instituto Lula. 

 

Os investigadores avaliam que, além da possibilidade de abertura de novos 
procedimentos, as delações da Odebrecht podem ajudar no andamento de ações penais 
em curso contra o petista em Curitiba, onde o ex-presidente já é réu em dois processos. 

Entre esses casos, está a ação que Lula responde sob a acusação de ter recebido 
benefícios da Odebrecht, como a cobertura vizinha à de sua propriedade, em São Bernardo 
do Campo, e o prédio para o Instituto Lula. De acordo com a Lava-Jato, os imóveis foram 
comprados pela Odebrecht em troca de contratos firmados pela empreiteira com a 
Petrobras. 

 
LULA TENTA ESCAPAR 

 
Nas petições de Fachin, o exexecutivo da Odebrecht Alexandrino Alencar mencionou a 

aquisição do terreno, por R$ 12 milhões, para o Instituto Lula por meio da DAG 
Construtora LTDA. O valor teria sido descontado do crédito de R$ 200 milhões que a 
empreiteira tinha acordado com o PT em sua planilha de propinas. 

 

Situação semelhante ocorre no caso de Atibaia, no qual o petista já foi denunciado 
pelo MPF, embora ainda não seja réu. Os delatores Emilio Odebrecht e Alexandrino Alencar 
disseram que a empresa pagou R$ 700 mil na reforma do sítio como forma de beneficiar o 
ex-presidente. 

 
Ciente da mão pesada de Moro e em meio a uma relação tensa entre o magistrado e 

os advogados do petista, o ex-presidente recorreu ao STF para que as remessas dos 

procedimentos saiam das mãos do juiz da LavaJato. Os recursos ainda não foram 
apreciados pela Corte. 

 
O advogado do petista, Cristiano Zanin Martins, disse que não há nada que justifique 

as remessas feitas a Curitiba. “Não tem nenhum fato que ocorreu naquela cidade e não há 
qualquer relação com a Petrobras ou com a Lava Jato”. 

 

Zanin afirmou ainda que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde Moro atua, 
parece disposta a receber e aceitar qualquer procedimento que posa fazer referência a 
Lula. “Desde março de 2016, aquele juízo vem praticando grosseiras violações a garantias 
fundamentais do exPresidente que não foram contidas pelas vias recursais internas e por 
isso foram levadas ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, onde aguardam julgamento. 
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Para analistas, crise se 
deve à concentração no 
setor 
Mercado de carnes do país é dominado por poucas e grandes 
empresas 

A concentração da JBS no mercado de carnes é apontada por pecuaristas, 
especialistas e integrantes do governo como a principal causa da crise no setor: um 
tropeço da empresa afeta praticamente toda a cadeia de compra e venda de gado. A 
redução do tamanho do frigorífico e, por tabela, da presença da JBS no mercado é vista 
agora como saída para o setor de proteína animal no Brasil. 

 

MICHEL FILHOPoder dominante. Unidade da JBS em Samambaia (DF): empresa 
comprava frigoríficos menores para depois fechá-los 
 

O encolhimento da empresa, que cresceu com crédito subsidiado, poderá ter um 
efeito positivo, com a inclusão de pequenos e médios frigoríficos no setor, hoje marcado 
por um oligopólio de três a quatro empresas. Essa é a visão do Ministério da Agricultura, 

que defende medidas de estímulo à entrada de novas empresas no mercado, e de alguns 

especialistas. 
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A diferença do tamanho da JBS para suas principais concorrentes é gigantesca. A 
companhia tem 36 unidades de processamento de bovinos, 30 centros de distribuição e 
três de confinamento, espalhados por 17 estados. Enquanto isso, a Marfrig tem nove 
unidades de processamento de bovinos em sete estados, e a Minerva Foods concentra 11 
unidades industriais e oito centros de distribuição. 

 

Ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o advogado Ruy 
Coutinho do Nascimento acredita que o cenário pode melhorar, principalmente em Mato 
Grosso, Rondônia e Pará. Segundo Coutinho, nesses estados a JBS vinha comprando ou 
arrendando frigoríficos de médio e pequeno portes, para depois fechá-los. 

 
— Com isso, a empresa se torna fortemente monopolista, comanda tudo, incluindo 

preços. E essa prática também atinge frigoríficos de grande porte. Em Nova Xavantina 

(MT), a JBS arrendou um frigorífico que abatia 1.500 cabeças por dia — diz Nascimento. — 
No meu entendimento, isso é abuso de poder dominante. 

 
Ele recomenda que tanto o Cade como os órgãos de defesa da concorrência do 

Mercosul fiquem atentos ao que vai acontecer na região. Há o risco de, em vez de haver 
mais concorrência, a concentração se manter, com a aquisição de unidades da JBS pela 
Minerva — semana passada, as empresas negociaram unidades em Uruguai, Paraguai e 

Argentina — e outros frigoríficos de grande porte. 
 
José Delchiaro, também especialista em defesa da concorrência, espera que possa ser 

restabelecida uma concorrência saudável, sem apadrinhamentos: 
 

— A JBS é um dos mais marcantes exemplos de compadrio entre Estado e 

empresários. Com a leniência apresentada, os fatos vão demonstrar o indevido 
fortalecimento de um grupo às custas de financiamentos arcados pela sociedade, em 
detrimento da concorrência, por atuar em condições privilegiadas. 
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O papel do BC 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse que o sistema financeiro é 

resiliente e robusto e informou que têm sido feitos testes de estresse, olhando a situação 
de hoje, para verificar a situação dos bancos. Ele acha que a economia brasileira tem 
todas as condições de passar bem pela crise política que o país vive. “O BC tem um papel 
a cumprir e vai seguir este caminho”, disse. 

 
Ilan completou, na sexta-feira, um ano no cargo no meio de uma situação de total 

incerteza política. Tanto que essa palavra apareceu 17 vezes na última Ata do Copom, mas 
ele diz que a instituição está “serena”. Sobre a mudança do ritmo de corte da taxa de 
juros, admite outros cenários para a política monetária: 

 
— A queda de um ponto ninguém pode dizer que é um ritmo fraco, é veloz em 

qualquer medida. Agora, a gente avalia se pode continuar na mesma velocidade. A nossa 
questão nunca é política, e sim econômica, olhando a inflação. 

 
A inflação está em 3,6% em 12 meses. Quando ele assumiu, estava em 9,3%. O 

quadro é o melhor possível neste momento para a queda de juros e o país ainda está com 
um nível de atividade muito fraco. Por isso, perguntei a Ilan se, do ponto de vista dos 
fundamentos econômicos, fazia sentido reduzir o ritmo de queda dos juros: 

 

— Nós sempre falamos que, se o governo conseguisse passar as reformas e ajustes, 
isso permitiria a inflação cair e ficar sustentável. Agora as probabilidades de ajuste e 
reformas ficaram menores e não podemos ignorar o fato porque essas reformas são 
importantes para reduzir a taxa de juros estrutural da economia. O sinal que o Banco 
Central deu é de pensar um pouco mais. Não dissemos que, com certeza, vamos tomar 

certa atitude na próxima reunião. A gente disse que isso é o mais provável, mas vamos 
olhar a situação da economia e inflação. Isso vai ser o nosso guia. Indicamos apenas o que 
é o mais provável. 

 
Ele diz, contudo, que, se não houver reformas, é normal que isso afete as 

expectativas. E que não dá para achar que a variável fiscal, que é o sustento da 
estabilidade, não terá influência. 

 
Perguntei se era possível permanecer a atual equipe, mesmo na eventualidade de 

queda do governo Temer: 

 
— O BC tem um papel a cumprir e vai seguir este caminho. A minha posição é técnica 

e de tentar contribuir. O BC tem um papel a contribuir, mesmo quando tudo está perfeito. 
Se há incerteza e volatilidade, esse papel aumenta. 

 
Ilan acha que a economia brasileira, neste momento, tem muitos pontos positivos em 

comparação a outras crises: 
 
— Temos uma situação robusta e com mais amortecedores que tinha antes. No 

passado, qualquer crise tinha a ver com balanço de pagamentos. Eram as crises gêmeas. 

Desta vez, temos um déficit (externo) de 1% do PIB, mas temos 4,3% de Investimento 
Direto Estrangeiro. Quatro vezes mais. Temos US$ 377 bilhões de reservas. O swap 
cambial saiu de US$ 110 bilhões para US$ 18 bilhões no dia 17 de maio, quando foram 
divulgadas as gravações. Obviamente, o BC deixará o câmbio flutuar. Se há risco, ele 
sobe; se não, ele cai. Mas o swap dá o conforto de não ter exageros e pânicos. No dia 18 
isso foi importante porque todos os mercados bateram no limite de alta, não havia preço, 

ninguém sabia a que preço vendia e a que preço comprava. 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

Na quinta-feira, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef ) se reuniu para avaliar 
mais uma vez o sistema bancário. E o que ele faz, segundo Ilan, é análise constante da 
solidez do sistema financeiro: 

 
— Nós vivemos um teste de estresse vivo e real nos últimos dois anos e o sistema se 

comportou muito bem. 

 

 
 

Perguntei sobre as decisões dos bancos públicos de se proteger contra o risco JBS. Ele 
disse que todas as decisões precisam ser tomadas de forma técnica e por razões técnicas. 
Seja nos bancos privados ou públicos. Ilan disse também que a MP que foi baixada dias 
atrás, e que aumenta os poderes do BC de punir os bancos, vinha sendo discutida desde 

2012 e não tem a ver com a conjuntura. Ilan Goldfajn explicou que a lei que estabelece 
essas punições para o mercado financeiro, por crimes como lavagem de dinheiro, é de 
1964. Limitava as penas a R$ 250 mil. Pela nova MP, que aliás foi criticada pela Lava-Jato 
por dar ao BC o direito de celebrar acordo de leniência, a punição pode chegar a R$ 2 
bilhões. _ oglobo.com.br/economia/miriamleitao 
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