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Vendas do comércio potiguar 

caem mais 6,8% em abril 
No ano passado, em abril, houve queda de 8,4% nas vendas 

Por Redação 

 

 

As vendas do varejo potiguar registraram, em abril, a 22ª queda consecutiva. De acordo com os 

dados do IBGE divulgados na manhã desta terça-feira, 13, no quarto mês do ano houve queda de 

6,8% em relação a abril de 2016. No acumulado do primeiro quadrimestre, a queda já é de 6,1% e 

quando tomados os doze meses imediatamente anteriores, já é de 8,5%. A única notícia boa é que 

o declínio este ano segue menor que em 2016. No ano passado, em abril, houve queda de 8,4% 

nas vendas e no primeiro quadrimestre foram – 9,75%. 

“O fato de estarmos caindo menos este ano que no ano passado não é, necessariamente, um 

motivo para comemorarmos. Primeiro porque a comparação é favorável a 2017, uma vez que o 

número deste ano, em relação ao ano passado parte de uma base de comparação muito baixa (uma 

queda de 8,4% em abril/16). Segundo porque a retração deste ano é muito aguda. Foram quase 7% 

de queda no mês e no acumulado do quadrimestre mais de 6% É muito. O nosso setor tem cada 

vez mais dificuldades para manter o seu dia a dia e o reflexo disso já pode ser sentido claramente 

na queda, vertiginosa, do nosso potencial de geração de emprego e renda”, afirma o presidente da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Marcelo Queiroz. 

Por setores, os principais destaque negativos em abril foram Veículos e Autopeças (-12%) e 

Combustíveis e Lubrificantes (-4,2%). Na outra ponta, o setor de Tecidos e Vestuário (+10,8%),  
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Equipamento de Escritório e Informática (+4,5%) e Supermercados e Hipermercados (+4%), 

conseguiram emplacar desempenhos positivos. 

O presidente da Fecomércio destaca que os setores que conseguiram registrar alta de vendas no 

mês surfaram mais uma vez (a exemplo do que aconteceu em março) na onda dos recursos 

liberados das contas inativas do FGTS. 

“Estes recursos representam, para o RN, cerca de R$ 200 milhões até julho. Um dinheiro novo, 

circulando e do qual, boa parte vai mesmo para o consumo. Os segmentos que tiveram alta 

certamente estão ligados a este consumo pontual”, diz Queiroz. 
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Vendas do comércio potiguar caem mais 6,8% em 
abril 

 
As vendas do varejo potiguar registraram, em abril, a 22ª queda consecutiva. De acordo 
com os dados do IBGE divulgados na manhã desta terça-feira, 13, no quarto mês do 
ano houve queda de 6,8% em relação a abril de 2016. No acumulado do primeiro 
quadrimestre, a queda já é de 6,1% e quando tomados os doze meses imediatamente 
anteriores, já é de 8,5%. A única notícia boa é que o declínio este ano segue menor que 
em 2016. No ano passado, em abril, houve queda de 8,4% nas vendas e no primeiro 
quadrimestre foram – 9,75%. 
  
“O fato de estarmos caindo menos este ano que no ano passado não é, 
necessariamente, um motivo para comemorarmos. Primeiro porque a comparação é 
favorável a 2017, uma vez que o número deste ano, em relação ao ano passado parte 
de uma base de comparação muito baixa (uma queda de 8,4% em abril/16). Segundo 
porque a retração deste ano é muito aguda. Foram quase 7% de queda no mês e no 
acumulado do quadrimestre mais de 6% É muito. O nosso setor tem cada vez mais 
dificuldades para manter o seu dia a dia e o reflexo disso já pode ser sentido claramente 
na queda, vertiginosa, do nosso potencial de geração de emprego e renda”, afirma o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Marcelo 
Queiroz. 
  
Por setores, os principais destaque negativos em abril foram Veículos e Autopeças (-
12%) e Combustíveis e Lubrificantes (-4,2%). Na outra ponta, o setor de Tecidos e 
Vestuário (+10,8%), Equipamento de Escritório e Informática (+4,5%) e Supermercados 
e Hipermercados (+4%), conseguiram emplacar desempenhos positivos. 
  
O presidente da Fecomércio destaca que os setores que conseguiram registrar alta de 
vendas no mês surfaram mais uma vez (a exemplo do que aconteceu em março) na 
onda dos recursos liberados das contas inativas do FGTS. 
  
“Estes recursos representam, para o RN, cerca de R$ 200 milhões até julho. Um 
dinheiro novo, circulando e do qual, boa parte vai mesmo para o consumo. Os 
segmentos que tiveram alta certamente estão ligados a este consumo pontual”, diz 
Queiroz. 
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Vendas do comércio caem mais 
6,8% em abril e acumulam retração 
de 6,1% 

Única notícia boa é que o declínio este ano segue menor que em 
2016; no ano passado, em abril, houve queda de 8,4% nas vendas 
 

Divulgação 
Vendas do varejo potiguar registraram, em abril, a 22ª queda consecutiva 

Fecomércio 

As vendas do varejo potiguar registraram, em abril, a 22ª queda consecutiva. 
De acordo com os dados do IBGE divulgados na manhã desta terça-feira, 13, 
no quarto mês do ano houve queda de 6,8% em relação a abril de 2016. No 
acumulado do primeiro quadrimestre, a queda já é de 6,1% e quando tomados 
os doze meses imediatamente anteriores, já é de 8,5%. A única notícia boa é 
que o declínio este ano segue menor que em 2016. No ano passado, em abril, 
houve queda de 8,4% nas vendas e no primeiro quadrimestre foram – 9,75%. 

“O fato de estarmos caindo menos este ano que no ano passado não é, 
necessariamente, um motivo para comemorarmos. Primeiro porque a 
comparação é favorável a 2017, uma vez que o número deste ano, em relação  
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ao ano passado parte de uma base de comparação muito baixa (uma queda de 
8,4% em abril/16). Segundo porque a retração deste ano é muito aguda. 
Foram quase 7% de queda no mês e no acumulado do quadrimestre mais de 
6% É muito. O nosso setor tem cada vez mais dificuldades para manter o seu 
dia a dia e o reflexo disso já pode ser sentido claramente na queda, 
vertiginosa, do nosso potencial de geração de emprego e renda”, afirma o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, 
Marcelo Queiroz. 

Por setores, os principais destaque negativos em abril foram Veículos e 
Autopeças (-12%) e Combustíveis e Lubrificantes (-4,2%). Na outra ponta, o 
setor de Tecidos e Vestuário (+10,8%), Equipamento de Escritório e 
Informática (+4,5%) e Supermercados e Hipermercados (+4%), conseguiram 
emplacar desempenhos positivos. 

O presidente da Fecomércio destaca que os setores que conseguiram registrar 
alta de vendas no mês surfaram mais uma vez (a exemplo do que aconteceu 
em março) na onda dos recursos liberados das contas inativas do FGTS. 

“Estes recursos representam, para o RN, cerca de R$ 200 milhões até julho. 
Um dinheiro novo, circulando e do qual, boa parte vai mesmo para o 
consumo. Os segmentos que tiveram alta certamente estão ligados a este 
consumo pontual”, diz Queiroz. 

Quadros complementares 

INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E 
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO 

SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: PMC – Abril 2017 

ATIVIDADES MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR ACUMULADO 
Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) 
FEV MAR ABR NO ANO 12 MESES 
COMÉRCIO VAREJISTA (2) -3,7 -3,2 1,9 -1,6 -4,6 
1 – Combustíveis e lubrificantes -8,5 -2,2 -4,2 -5,2 -7,8 
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo -0,7 -7,0 3,5 -
1,0 -2,4 
2.1 – Super e hipermercados -0,2 -8,0 4,0 -0,9 -2,3 
3 – Tecidos, vest. e calçados 3,6 11,6 10,8 6,3 -5,9 
4 – Móveis e eletrodomésticos -6,0 10,5 -0,1 2,2 -7,1 
4.1 – Móveis -25,3 -13,6 -5,0 -19,3 -14,2 
4.2 – Eletrodomésticos -8,4 8,5 0,0 0,5 -7,4 
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria -5,1 -1,7 -3,2 -3,0 -3,5 
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria -7,0 5,3 -3,2 -4,8 -12,2 
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação -14,0 -12,3 4,5 -
7,7 -9,4 
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico -7,7 -5,3 3,4 -3,1 -6,7 
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) -4,8 -1,9 -0,4 -1,8 -6,3 



 

CONTINUAÇÃO: 

 
9 – Veículos e motos, partes e peças -15,0 -5,1 -12,0 -8,8 -12,6 
10- Material de construção -2,0 9,6 -1,3 2,9 -5,2 

Comércio Varejista Ampliado – Fonte IBGE 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Janeiro 14,60% 2,80% 7,60% 6,60% 1,90% -12,4% -5,0% 
Fevereiro 13,40% -1,00% 6,20% 10,20% -5,50% -7,70% -6,9% 
Março -9,40% 7,40% 13,20% -5,20% 7,10% -10,5% -5,8% 
Abril 7,80% 1,40% 16,80% 4,40% -5,90% -8,4% -6,8% 
Maio 11,10% 6,90% 10,30% 4,90% -9,40% -11,6% 
Junho 7,80% 13,60% 2,10% -1,70% 1,20% -11,2% 
SEMESTRE 7,55% 5,18% 9,37% 3,20% -1,90% -10,3% 
Julho 6,20% 9,40% 10,10% -1,80% -3,40% -13,2% 
Agosto 9,60% 11,50% 6,30% -3,60% -5,50% -9,5% 
Setembro 3,70% 5,80% 11,20% 3,10% -11,1% -9,5% 
Outubro -0,10% 14,60% 7,30% 2,20% -9,4% -12,1% 
Novembro 1,90% 9,90% 10,00% 5,00% -12,3% -5,8% 
Dezembro 4,00% 7,50% 5,90% 2,70% -14% -4,8% 
NO ANO 5,50% 7,60% 8,80% 2,20% -5,90% -9,7% -6,1% 
Primeiro quadrimestre 2016: – 9,75% 
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Projeto Ribeira Boêmia reúne sambistas para 
celebrar aniversário 

O samba não pode parar!!! Junho também é tempo de celebrar o aniversário do Projeto 
Cultural Ribeira Boêmia.  E para comemorar essa data tão especial, teremos a honra de 
receber Serginho Meriti, compositor de vários sucessos nas vozes de Zeca Pagodinho 
(Deixa a Vida me Levar, Pedro Batuque, Gira Girou, Quando eu Contar Iá Iá), Maria Rita 
(Casa de Noca, Cria, Abre o Peito e Chora), dentre outras belíssimas composições.  
  
  
Além de Meriti, contaremos com o contagiante de show de abertura de Debinha Ramos 
e Roda de Bambas. Ingressos antecipados à venda, no valor promocional de R$ 20, nas 
lojas Le Postiche do Midway e Natal Shopping. Mesas gratuitas em número limitado, 
ocupadas por ordem de chegada.  
Estacionamento gratuito, com vagas limitadas. 
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Caicó vai ter festejos de 
São João 
 
O prefeito de Caicó, Batata Araújo, lançou nesta segunda-feira (12), durante 
evento no Centro Administrativo, a programação oficial do São João na Ilha 
de Sant’Ana. O evento contou com a participação do secretariado, artistas e 
artesãos locais, além dos parceiros do Sistema S – SESC, SEBRAE, SENAI 
E SENAC. 

O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, com 
uma programação bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival 
gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas locais. 
“Pensamos um evento simples, mas importantíssimo para resgatar a tradição 
junina da nossa cidade. Serão quatro dias para celebrar o São João em 
família, contando com o apoio imprescindível dos parceiros”, disse o prefeito. 
“Mesmo diante da crise, trabalhamos de forma criativa e econômica”, lembrou 
o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Diego Vale. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/heitorgregorio/wp-content/uploads/2017/06/z-11-e1497371181919.jpg
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Inscrições para o Festival Gastronômico 

começam em Caicó 
 

 
Dentro da programação do São João na Ilha de Sant’Ana, em Caicó, acontece o Festival 
Gastronômico e o concurso Chef Arretado. As inscrições começam nesta terça-feira (13), na 
secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, no Centro Administrativo. O 
evento acontece com apoio da Unidade Móvel do SENAI, de 23 a 25 de junho, das 17 horas 
às 22 horas.  
Qualquer pessoa pode participar da disputa, que não será apenas para cozinheiros 
profissionais. As receitas inscritas na disputa deverão conter: queijo, macaxeira e rapadura. 
O participante poderá se inscrever em três categorias: prato principal, petisco e sobremesa. 
O júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do Rio Grande do Norte. 
A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e mini cursos promovidos 
pelo SENAI e SENAC. O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, 
com uma programação bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival 
gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas locais, sendo uma 
realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria com o SESC, SEBRAE, SENAI E 
SENAC. 

 
 

http://caico.rn.gov.br/post.php?codigo=3650
http://caico.rn.gov.br/post.php?codigo=3650
http://www.submit.10envolve.com.br/uploads/cf7dcde1605dfe49d1fcf1180ae074e9e9d03385/b795ff2b729b002fd3e39567240b1a4b.jpg
http://www.submit.10envolve.com.br/uploads/cf7dcde1605dfe49d1fcf1180ae074e9e9d03385/b795ff2b729b002fd3e39567240b1a4b.jpg
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Inscrições para o Festival Gastronômico 
começam em Caicó 
 
Dentro da programação do São João na Ilha de Sant’Ana, em Caicó, acontece 
o Festival Gastronômico e o concurso Chef Arretado. As inscrições começam 
nesta terça-feira (13), na secretaria municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, no Centro Administrativo. O evento acontece com apoio da 
Unidade Móvel do SENAI, de 23 a 25 de junho, das 17 horas às 22 horas. 
 
Qualquer pessoa pode participar da disputa, que não será apenas para cozinheiros 
profissionais. As receitas inscritas na disputa deverão conter: queijo, macaxeira e 
rapadura. O participante poderá se inscrever em três categorias: prato principal, petisco 
e sobremesa. O júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do Rio 
Grande do Norte. 
 
A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e mini cursos 
promovidos pelo SENAI e SENAC. O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 
a 25 de junho, com uma programação bem diversificada, destacando feira de 
artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com 
artistas locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria com 
o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
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Inscrições para o Festival 
Gastronômico começam em Caicó 
 

Dentro da programação do São João na Ilha de Sant’Ana, em Caicó, acontece o 

Festival Gastronômico e o concurso Chef Arretado. As inscrições começam nesta 

terça-feira (13), na secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

no Centro Administrativo. O evento acontece com apoio da Unidade Móvel do 

SENAI, de 23 a 25 de junho, das 17 horas às 22 horas. 

Qualquer pessoa pode participar da disputa, que não será apenas para cozinheiros 

profissionais. As receitas inscritas na disputa deverão conter: queijo, macaxeira e 

rapadura. O participante poderá se inscrever em três categorias: prato principal, 

petisco e sobremesa. O júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos 

do Rio Grande do Norte. 

A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e mini cursos 

promovidos pelo SENAI e SENAC. O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 

22 a 25 de junho, com uma programação bem diversificada, destacando feira de 

artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com 

artistas locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria 

com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
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Inscrições para o Festival 

Gastronômico começam em 

Caicó 

 

Dentro da programação do São João na Ilha de Sant’Ana, em Caicó, 

acontece o Festival Gastronômico e o concurso Chef Arretado. As 

inscrições começam nesta terça-feira (13), na secretaria municipal de  

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/06/PRATOS-2-696x703.jpg
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Desenvolvimento Econômico e Turismo, no Centro Administrativo. O 

evento acontece com apoio da Unidade Móvel do SENAI, de 23 a 25 de 

junho, das 17 horas às 22 horas. 

Qualquer pessoa pode participar da disputa, que não será apenas para 

cozinheiros profissionais. As receitas inscritas na disputa deverão 

conter: queijo, macaxeira e rapadura. O participante poderá se 

inscrever em três categorias: prato principal, petisco e sobremesa. O 

júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do Rio 

Grande do Norte. 

A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e 

mini cursos promovidos pelo SENAI e SENAC. O São João na Ilha de 

Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, com uma programação 

bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival 

gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas 

locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em 

parceria com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
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Inscrições para o Festival 

Gastronômico começam em 

Caicó 

 

Dentro da programação do São João na Ilha de Sant’Ana, em Caicó, 

acontece o Festival Gastronômico e o concurso Chef Arretado. As 

inscrições começam nesta terça-feira (13), na secretaria municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, no Centro Administrativo. O  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/PRATOS-2.jpg
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evento acontece com apoio da Unidade Móvel do SENAI, de 23 a 25 de 

junho, das 17 horas às 22 horas. 

Qualquer pessoa pode participar da disputa, que não será apenas para 

cozinheiros profissionais. As receitas inscritas na disputa deverão 

conter: queijo, macaxeira e rapadura. O participante poderá se 

inscrever em três categorias: prato principal, petisco e sobremesa. O 

júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do Rio 

Grande do Norte. 

A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e 

mini cursos promovidos pelo SENAI e SENAC. O São João na Ilha de 

Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, com uma programação 

bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival 

gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas 

locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em 

parceria com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
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Inscrições para o Festival 
Gastronômico começam em Caicó 

 

Dentro da programação do São João na Ilha de Sant’Ana, em Caicó, acontece o 

Festival Gastronômico e o concurso Chef Arretado. As inscrições começam nesta 

terça-feira (13), na secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

no Centro Administrativo. O evento acontece com apoio da Unidade Móvel do 

SENAI, de 23 a 25 de junho, das 17 horas às 22 horas. 

Qualquer pessoa pode participar da disputa, que não será apenas para cozinheiros 

profissionais. As receitas inscritas na disputa deverão conter: queijo, macaxeira e 

rapadura. 

O participante poderá se inscrever em três categorias: prato principal, petisco e 

sobremesa. O júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do Rio 

Grande do Norte. 

A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e mini cursos 

promovidos pelo SENAI e SENAC. O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 

22 a 25 de junho, com uma programação bem diversificada, destacando feira de 

artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, simpósio e apresentações com 

artistas locais, sendo uma realização da prefeitura municipal de Caicó em parceria 

com o SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/PRATOS-2.jpg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/PRATOS-2.jpg
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A 1ª sentença pela 
‘ganância desmedida’ 
Réu em outros 9 processos, Cabral é condenado a 14 anos de prisão 
por corrupção e lavagem de dinheiro 

Sete meses depois de ser preso, o ex-governador Sérgio Cabral, réu em dez 
processos criminais, recebeu ontem a primeira condenação na Lava-Jato. Pelo desvio de 

R$ 2,7 milhões das obras do Comperj, o juiz Sergio Moro fixou a pena em 14 anos e dois 
meses de prisão, além da devolução do dinheiro com juros e correção. O juiz ressaltou a 
“ganância desmedida” e a prática sistemática de crimes de corrupção por parte de Cabral, 
associando os desvios de recursos públicos à “situação quase falimentar” do Estado do Rio 
e aos sacrifícios impostos à população. A mulher de Cabral, Adriana Ancelmo, foi absolvida 
nesse processo do Comperj, mas o juiz indicou que ela pode ser condenada em outros nos 

quais é ré. -SÃO PAULO- Réu em dez processos que investigam esquemas de corrupção no 
Estado do Rio, o exgovernador Sérgio Cabral foi condenado ontem pela primeira vez: 14 
anos e dois meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Ao assinar 
a sentença, o juiz Sergio Moro destacou a “ganância desmedida” de Cabral, o que resultou, 

ainda segundo o magistrado, na situação de falência do estado e no “sofrimento da 
população e de servidores públicos”. Cerca de 200 mil funcionários ativos, aposentados e 
pensionistas estão sem receber salários há dois meses. Cabral está preso desde novembro 

de 2016. 
 

THEO MARQUES/FOTOARENA/27-4-

2017Veredicto. O ex-governador Sérgio Cabral, quando prestou depoimento em 

Curitiba: propinas nas obras do Comperj 
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“Não se pode ignorar a situação quase falimentar do governo do Rio de Janeiro, com 
sofrimento da população e dos servidores públicos, e que ela, embora resultante de uma 
série de fatores, tem também sua origem na cobrança sistemática de propinas pelo ex-
governador e seus associados, com impactos na eficiência da administração pública e nos 
custos dos orçamentos públicos”, escreveu Moro na sentença. 

 

Em seguida, o juiz afirmou que Cabral traiu a confiança do eleitorado fluminense: 
“(...) Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato e a sagrada 
confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio. Ademais, as aludidas 
circunstâncias da cobrança da vantagem indevida, que se inserem em um contexto maior 

de cobrança de propina sobre toda obra realizada no Rio de Janeiro, indicam ganância 
desmedida, o que também merece reprovação especial. Agiu, portanto, com culpabilidade 
extremada”. 

 
Cabral foi condenado por receber R$ 2,7 milhões em propinas das obras de 

terraplanagem do Complexo Petroquímico de Itaboraí, o Comperj, com base em provas e 
depoimentos de delações de executivos da construtora Andrade Gutierrez. Eles afirmaram 
ter feito acertos de propina em reuniões nos salões do Palácio Guanabara, sede oficial do 
governo. Nas alegações finais, a defesa do exgovernador disse que ele deixou a população 
do Rio em um “momento extraordinário”. CONFISCO DE R$ 6,6 MILHÕES Também foram 

condenados o ex-secretário de Governo Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho (dez 
anos e oito meses de prisão) e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, o Carlinhos, (12 
anos), apontado como “homem da mala” do ex-governador. 

 
Moro manteve a prisão cautelar de Cabral e Carlinhos em Benfica, e de Wilson Carlos, 

que continua na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Para o juiz, a medida é 

necessária para prevenir o recebimento do saldo da propina em acertos de corrupção, 
impedir ou dificultar nofiscado vas formas de ocultação e dissimulação dos valores 
recebidos, que não foram recuperados. 

 
A decisão determinou o confisco do patrimônio dos condenados de valores 

equivalentes a R$ 6,6 milhões, o que corresponde ao valor recebido de propina (R$ 2,7 
milhões) corrigido monetariamente pelo IGP-M (FGV) desde outubro de 2008 e acrescido 

de 0,5% de juros ao mês. Moro lembrou que o dinheiro foi usado na compra de bens de 
difícil localização e sequestro judicial, o que o impede de determinar agora o que deve ser 
conem bens. A quebra de sigilo fiscal revelou que Cabral gastou R$ 150 mil somente em 
ternos italianos da grife Ermenegildo Zegna. 

 
Na decisão, Moro escreveu que os valores recebidos como propinas não foram 

recuperados e que há indícios de que Cabral e Wilson Carlos esvaziaram suas contas antes 

dos bloqueios. 
 
No depoimento ao juiz, Cabral, que só respondeu perguntas de seus advogados, disse 

que os itens de luxo comprados por ele e pela mulher foram pagos com recursos próprios 
e que, em determinados casos, esse dinheiro era proveniente de caixa dois. Segundo ele, 
seriam sobras de campanhas eleitorais que ele usava para fins pessoais. 

 
O álibi, para Moro, é inaceitável. “Não é viável admitir álibi de que as aquisições 

foram feitas com recursos próprios ou com sobras de campanha com base somente na 
palavra do acusado Sérgio Cabral, quando ausente qualquer outra mínima prova”, afirmou 
Moro. 

 
 



 

VEÍCULO: O GLOBO  DATA: 14.06.17 EDITORIA: PRIMEIRA PÁGINA 
 

Em busca _ de apoio, 
Temer negocia dívida 
de estados 
Sob pressão, presidente leva BNDES a apressar revisão de R$ 50 bi 

Segundo uma fonte próxima aos governadores, Temer “tem muito a pedir e pouco a oferecer” 

A governadores, promessa de liberar medida aprovada há 6 meses no Congresso 

BETO BARATA/PREstratégia. O presidente Michel Temer recebe governadores para um 
jantar no Palácio da Alvorada, com a presença ainda de ministros e de Paulo 

Rabello de Castro, do BNDES 
 

Em busca de apoio político às vésperas de ser denunciado ao STF no inquérito aberto 
após a delação dos donos da JBS, o presidente Temer apresentou a 20 governadores e 
vices, no Alvorada, proposta do BNDES para apressar a renegociação de R$ 50 bilhões em 

dívidas dos estados. Aprovada há seis meses, a medida não tinha saído do papel. O 
BNDES receberá os pedidos dos governadores até julho. O governo também pretende  
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corrigir a tabela do IR e aumentar o Bolsa Família. -BRASÍLIA E RIO- Em busca de apoio 
em meio à crise política, o presidente Michel Temer reuniu ontem 20 governadores e vice-
governadores em um jantar no Palácio da Alvorada. O encontro foi intermediado pelo 
presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, que enviou ofício aos estados com a 
promessa de tratar da repactuação das dívidas dos governos regionais com a instituição. 
Essa renegociação havia sido aprovada pelo Congresso há seis meses, mas ainda não saiu 

do papel por falta de regulamentação. No total, os valores envolvidos somam R$ 50 
bilhões. 

 
Numa demonstração clara de mudança na condução do BNDES, Paulo Rabello, que 

substituiu Maria Silvia Bastos Marques no comando do banco, informou que pretende criar 
um núcleo destinado a destravar o processo de repactuação. Será dado um prazo até 31 
de julho para que os governadores procurem o BNDES a fim de iniciar a renegociação das 

dívidas. O critério será a ordem de chegada. 
 
— Nós temos um novo presidente do BNDES — disse Temer na abertura do jantar. — 

Há dívidas lá que são garantidas pela União, têm um determinado tratamento, e dívidas 
não garantidas pela União, que têm outro tratamento. O Paulo Rabello de Castro já fez um 
levantamento. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e 
que também não seja prejudicial para o BNDES e para a União. 

 
Integrantes do BNDES explicaram que, do total de R$ 50 bilhões, R$ 20 bilhões são 

dívidas dos estados que poderão ser alongadas por um prazo de 20 anos (com carência de 
quatro anos) assim que houver a regulamentação da lei complementar 156, que também 
alongou os débitos estaduais com a União. Ainda falta editar uma resolução do Senado, 

outra do Conselho Monetário Nacional e uma portaria do Tesouro Nacional. 

 
Outros R$ 30 bilhões são empréstimos que só poderão ser negociados se houver aval 

do Tesouro. Esse valor é relativo a operações diversas, contratadas ou em curso, às quais 
a atual lei 156 não se aplica. Paulo Rabello se reuniu ontem de manhã com a equipe 
técnica do BNDES para elaborar a pré-proposta, que foi levada ao jantar no Alvorada. 

 
A discussão em torno da regulamentação para alongar as dívidas dos estados com o 

banco estava marcada para ocorrer hoje na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE). No entanto, o Palácio do Planalto viu no tema uma oportunidade para se 
aproximar dos governadores em um momento de fragilidade política. Por isso, puxou o 
jantar para si e derrubou a reunião com Eunício. Antes do encontro no Alvorada, no 
entanto, interlocutores dos estados avaliavam que a margem de manobra do presidente 
não é grande: 

 

— A repactuação é importante, mas ela tem efeitos limitados porque dá fôlego aos 
estados pequenos. Os grandes precisam de bilhões. Acho que Temer tem muito a pedir e 
pouco a oferecer — disse uma fonte ligada aos governadores. 

 
Integrantes da equipe econômica garantiram que não haverá dinheiro novo do BNDES 

para os estados, apenas recursos já previstos e de acordo com o limite de endividamento 

de cada ente. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, e a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, foram convidados para o 
jantar, bem como outros auxiliares mais próximos a Temer, como Moreira Franco 
(Secretaria-Geral da Presidência), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Antonio Imbassahy 
(Secretaria de Governo), além dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal. 

 

— O objetivo do jantar é discutir temas econômicos, como destravar os investimentos 
e gerar empregos. Isso passa por uma melhora no fluxo financeiro dos estados — disse 
Imbassahy. 
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Já Moreira Franco assegurou que as conversas com os governadores não 
comprometem o ajuste fiscal: 

 
— O governo está fazendo um esforço, por meio da equipe econômica, para reanimar 

a economia e manter a saúde financeira dos estados e municípios, mas isso não significa 
nenhuma perda na manutenção do compromisso de manter um ambiente com absoluta 

austeridade fiscal, tanto da União quanto dos estados. 
 
Segundo o governo federal, caso todos os R$ 20 bilhões em débitos já acertados 

sejam renegociados, haverá uma redução no serviço da dívida dos estados de R$ 6 bilhões 

nos próximos três anos. Serão R$ 2,3 bilhões este ano, R$ 2 bilhões em 2018 e R$ 1,7 
bilhão em 2019. 

 

O Rio de Janeiro, que tem saldo devedor de R$ 7,6 bilhões com o BNDES e passa por 
grave crise fiscal, seria um dos maiores beneficiados. A dívida total do estado, incluindo 
União, bancos públicos e outras instituições, é de R$ 110 bilhões. Como houve queda na 
arrecadação nos últimos anos, o governo tem atrasado salários dos servidores e deixado 
de honrar vários contratos de financiamento. Segundo a Secretaria estadual de Fazenda, 
só este ano, a União já bloqueou R$ 1,5 bilhão do Rio por atraso no pagamento das 
parcelas devidas à União ou de empréstimos nos quais o governo federal é avalista. 

 
Alinhado com o governo, o presidente do BNDES tem ido regularmente a Brasília, 

onde se reúne com políticos. Na semana passada, ele jantou com um grupo de 
parlamentares da base aliada, para rediscutir o papel do banco com deputados e 
senadores. No encontro, contou uma fonte, Paulo Rabello disse que os empréstimos 

estavam paralisados porque os funcionários do banco estavam sendo tratados como 

suspeitos em operações irregulares e por isso, ninguém tinha coragem para assinar 
processos de liberação de recursos. 

 
— Ele nos disse que não fará generalizações e que os casos serão pinçados e tratados 

individualmente — disse um parlamentar. USO DE PRECATÓRIOS LIBERARIA RECURSOS A 
ALIADOS Outra pauta que os estados querem tratar com o governo federal é a 
securitização de créditos da dívida ativa — no total de R$ 60,5 bilhões, estes reforçariam 

os cofres estaduais. Mas integrantes da equipe econômica admitem que essa demanda 
será difícil de atender. 

 
Embora já exista no Congresso um projeto de lei prevendo essa securitização, um 

parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) afirma que a venda de créditos 
tributários do governo a terceiros fere o Código Tributário Nacional (CTN). Técnicos do 
governo federal explicam que não seria possível repassar o direito de receber um imposto. 

Além disso, esses créditos teriam de ser vendidos com um desconto para serem atraentes 
aos compradores, o que poderia provocar perdas aos cofres públicos. 

 
— Uma lei que está no Congresso não pode alterar o CTN. Vai ser difícil os estados 

conseguirem avançar nessa área — disse o técnico. 
 

Ainda para agradar aos aliados, o governo conseguiu aprovar ontem na Câmara dos 
Deputados a tramitação de um projeto de lei que permite ao governo usar recursos de 
precatórios para fechar suas contas. Isso vai ajudar a equipe econômica a flexibilizar o 
contingenciamento de quase R$ 40 bilhões que visa a garantir o cumprimento da meta 
fiscal do ano e, assim, autorizar mais gastos para pastas comandadas por aliados. Quando 
o projeto passar pelo Senado, o governo espera conseguir um reforço de R$ 8,6 bilhões 
para os cofres públicos. 
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Cunha vai depor em 
inquérito que investiga 
Michel Temer 
Joesley prestou esclarecimentos sobre contas destinadas a Lula e 
Dilma 

Preso, o deputado cassado Eduardo Cunha será ouvido no inquérito que investiga o 
presidente Temer. Já Joesley Batista, dono da JBS, depôs anteontem ao MP sobre envio de 
US$ 150 milhões para Lula e Dilma na Suíça. -BRASÍLIA E SÃO PAULO- O ex-deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso na Lava-Jato desde outubro do ano passado, vai prestar 
depoimento hoje no inquérito que investiga o presidente Michel Temer por corrupção 
passiva, obstrução à Justiça e participação em investigação criminosa. Cunha é investigado 
no mesmo inquérito, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O depoimento foi 

agendado para as 11h, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. 

 

HEULER ANDREY/AFP/20-10-2016Em Curitiba. Cunha será ouvido hoje pela PF, mas deve 

manter silêncio sobre Temer; defesa tenta adiar depoimento 
 

Em pedido encaminhado ao STF, a defesa de Cunha pede acesso a todo o material do 

inquérito “e a qualquer outro dado investigatório não contido nos autos eletrônicos deste  
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inquérito policial, com pelo menos 48 horas de antecedência de sua oitiva”. Se o pedido for 
concedido pelo relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, o depoimento será adiado. 
Segundo a defesa, o investigado não teve pleno conhecimento de todo o material, em 
especial os áudios ambientais e as ligações telefônicas. CUNHA PODE IMPLICAR TEMER Se 
tiver que depor, Cunha deve manter a estratégia de negar as acusações. Segundo pessoas 
próximas ao ex-deputado, ele não descarta a possibilidade de implicar Temer. Contudo, 
avalia que o momento ainda não chegou e que o mais prudente agora seria negar as 

acusações de que Joesley Batista, o dono da JBS, teria comprado seu silêncio na cadeia 
por meio de repasses de propina. 

 
Segundo o Ministério Público, Joesley afirmou em depoimento anterior que mantinha 

pagamentos a intermediários de Cunha para que não revelasse nada que prejudicasse o 
governo Temer. Em conversa com o presidente no Palácio do Jaburu, Joesley contou que 

estava tentando manter bom relacionamento com Cunha. Na gravação, Temer aparece 
dizendo que era preciso “manter isso”. O doleiro Lúcio Funaro, que também está preso, 
seria um desses intermediários. O teor da conversa gravada entre Temer e Joesley está 
sendo periciado pelo Polícia Federal (PF) e faz parte do inquérito. 

 
Cunha teria ficado irritado ao tomar conhecimento de que Funaro contratou o 

advogado Figueiredo Basto, um dos mais procurados pelos delatores da Lava-Jato. Atual 

advogado de Cunha, Rodrigo Sanchez é contrário às delações premiadas. 
 
A PF tem até a próxima segunda-feira para concluir o inquérito. Os responsáveis pela 

investigação solicitaram prazo maior, mas Fachin concedeu apenas cinco dias. A 
Procuradoria-Geral da República deve oferecer denúncia contra o presidente a partir das 

investigações feitas pela PF. O procurador-geral Rodrigo Janot não precisa, no entanto, 
esperar o inquérito ser concluído para apresentar a denúncia ao STF. 

 
Joesley Batista desembarcou domingo passado no Brasil para prestar esclarecimentos 

a procuradores da Lava-Jato. Ele e o executivo Ricardo Saud, da JBS, prestaram 
depoimento segunda-feira, na Procuradoria da República no Distrito Federal, em 
investigação instaurada a partir das delações do grupo. Eles foram chamados para explicar 
informações prestadas nos termos de colaboração fechado com a Lava-Jato que envolvem 

contas no exterior com recursos de propina supostamente destinados aos ex-presidentes 
Lula e Dilma Rousseff. 

 
Na delação, Joesley narrou que manteve duas contas no exterior por onde passaram 

cerca de US$ 150 milhões, dos quais US$ 70 milhões teriam sido movimentados em nome 
de Lula e US$ 80 milhões, de Dilma. Essa parte da colaboração foi desmembrada e 
encaminhada para a Procuradoria da República no Distrito Federal, que abriu um 

Procedimento Investigatório Criminal. 
 
Segundo informações divulgadas na noite de ontem pela JBS, Joesley passou os 

últimos dias na China, e não nos Estados Unidos, como se supunha em função dos imóveis 
que ele tem em Nova York. 

 
“Ele se ausentou do Brasil nos últimos dias para proteger a integridade de sua família, 

que sofreu reiteradas ameaças desde que ele se dispôs a colaborar com o Ministério 
Público”, escreveu a assessoria de Joesley, em nota. Segundo o comunicado, o empresário 
participou ontem de encontros de trabalho em São Paulo. “NÃO ESTAVA NA 5ª AVENIDA” 
Na nota, a empresa disse que ele não revelou que estava na China “por razões de 
segurança”, e viajou ao exterior “com autorização da Justiça brasileira”. 
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Ainda de acordo com a assessoria , ele não estava “passeando na Quinta Avenida, em 

Nova York, ao contrário do que chegou a ser noticiado e caluniosamente dito até pelo 
presidente da República”. Nos últimos dias, o setor jurídico do grupo J&F, que detém a 

JBS, vem dando continuidade a investigações internas para oferecer à PGR dados 
complementares à delação dos executivos da empresa. 

 

Presidente usou helicóptero de 
agropecuária 
Além de jato da JBS, Temer voou em outra aeronave privada quando 
era vice 

-BRASÍLIA- O presidente da República, Michel Temer, utilizou em 2014, quando 
ocupava a Vice-Presidência, um helicóptero de empresa privada. Ele fez o deslocamento 
de ida e volta entre São Paulo e Tietê (SP), sua cidade natal, em 9 de março daquele ano. 
A informação foi divulgada pelo site do jornal “Zero Hora”, que publicou fotos de Temer 
desembarcando do helicóptero. A aeronave pertence a Juquis Agropecuária, que tem como 

dono um empreiteiro sócio de uma empresa investigada na Operação Lava-Jato, a 
Construbase Engenharia. 
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Na semana passada, o presidente se envolveu em uma polêmica ao primeiro negar 
ter voado em um jatinho da JBS, Temer no helicóptero em Tietê; Planalto chegou a dizer 
que era da FAB em 2011, e depois ter admitido que voou em uma aeronave particular sem 
que soubesse quem era o dono. Joesley Batista, proprietário da empresa, porém, disse 
que Temer ligou para agradecer por ter colocado flores no avião. 

 

O helicóptero utilizado por Temer em 2014 tem o prefixo PR-VDN e, segundo o 
registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pertence à Juquis Agropecuária 
desde janeiro de 2013. A empresa é de propriedade de Vanderlei de Natale. Ele também é 
sócio-administrador da Construbase, empreiteira que é investigada na Lava-Jato por 

participar de um consórcio sob suspeita de ter pago propina de R$ 39 milhões desviada do 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), no 
Rio de Janeiro. 

 
Temer viajou para Tietê no dia 9 de março de 2014 para participar das festas de 

comemoração dos 172 anos de emancipação política do município. O então vice-presidente 
foi o principal homenageado do evento, que teve apresentação da orquestra Bachiana 
Filarmônica, regida pelo maestro João Carlos Martins. A “Zero Hora” publicou fotos de 
Temer desembarcando do helicóptero. Segundo o jornal, ele foi e voltou na mesma 
aeronave. 

 
O GLOBO procurou o Planalto na noite de ontem para saber do voo. Depois de ter 

informado à “Zero Hora” que a viagem havia sido feita em aeronave da FAB, o Planalto 
corrigiu a informação e admitiu que Temer usou helicóptero privado. 

 

“Em 2014, o então vice-presidente viajou para o aniversário de Tietê no helicóptero 

de um amigo, Vanderlei de Natale”, informou a assessoria do presidente. A resposta 
equivocada à “Zero Hora”, segundo Planalto, teria sido provocada por confusão com outra 
viagem, em 2013, em que Temer teria usado aeronave da FAB. 
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Fachin tira Rocha 
Loures da Papuda para 
evitar risco 
Ex-assessor de Temer alega que sua vida está ameaçada; relator da 
Lava-Jato o manda para carceragem da PF 

-BRASÍLIA- O ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava-Jato no 
STF, determinou a transferência de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente 
Michel Temer, do complexo penitenciário da Papuda para a carceragem da Polícia Federal 
(PF), em Brasília, depois de o investigado alegar que sua vida estava sob risco na Papuda. 

 
Rocha Loures tinha solicitadas a transferência para a prisão domiciliar e a designação 

de uma equipe da PF para protegê-lo. Fachin considerou os fatos graves, mas não aceitou 

os pedidos. Em vez disso, determinou a transferência para a carceragem da PF. Também 

encaminhou as informações ao Ministério Público Federal (MPF) para investigação. 
 
“Os fatos narrados, ainda que não estejam desde logo embasados em elementos 

probatórios que lhes deem suporte, são graves o suficiente para que se dê ao menos 
notícia ao Ministério Público a quem incumbe, no âmbito de suas atribuições, deflagrar 
instrumentos voltados à respectiva apuração. Por essa razão, determino remessa dos 

autos ao Ministério Público Federal para manifestação”, escreveu Fachin. 
 
No pedido, Rocha Loures citou reportagem publicada em 6 de junho, pelo jornal 

“Correio Braziliense”, com o título “Quanto Vale a Vida de Rodrigo Rocha Loures?”, que, na 
sua avaliação, tem a “intenção de provocar e pressionar tanto o investigado como a sua 
família, deixando todos extremamente preocupados”. 

 
Alegou também que, em 8 de junho, o seu pai recebeu um telefonema de um 

conhecido da família dizendo que sua vida corria risco se não concordasse com uma 

delação premiada. Isso porque o interior de prisões é local “propício para se encaminhar 
‘um matador,’ um executor de sua execução”. Na opinião da defesa, os delatores da JBS, 
cujos depoimentos e provas embasaram a prisão de Rocha Loures, podem infiltrar alguém 
no sistema penitenciário. Disse também que “setores da oposição podem lançar mão de 

expediente semelhante”. A defesa pediu que o caso ficasse sob sigilo, mas Fachin não viu 
motivo e tornou sua decisão pública. 

 
 



 

VEÍCULO: O GLOBO  DATA: 14.06.17 EDITORIA: PAÍS 
 

Bendine será 
investigado por propina 
da Odebrecht 
Moro autoriza abertura de inquérito para apurar repasses de R$ 3 
milhões 

-SÃO PAULO- O juiz Sergio Moro autorizou abertura de inquérito para apurar pedidos 
de propina feitos ao Grupo Odebrecht por Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do 
Brasil e da Petrobras. Segundo três dos delatores da empreiteira, incluindo o empresário 
Marcelo Odebrecht, Bendine recebeu R$ 3 milhões em espécie, entregues em três 
parcelas, em São Paulo, entre os dias 17 de junho e 1º de julho de 2016. Quando a 
propina foi paga, Marcelo já havia sido preso, e a LavaJato estava em seu terceiro ano. 

 

Segundo os depoimentos, entre 2014 e 2015, executivos da Odebrecht foram 

procurados várias vezes pelo publicitário pernambucano André Gustavo Vieira da Silva, 
que falou em nome de Bendine e pediu que fosse pago um percentual de 1% sobre um 
alongamento de dívida da Odebrecht Ambiental com o Banco do Brasil. Inicialmente, a 
empresa resistiu em pagar, pois a negociação com a área técnica do banco transcorria 
normalmente. Os pedidos, porém, se tornaram cada vez mais insistentes. 

 

Num dos encontros com o executivo Fernando Cunha, o publicitário teria dito que 
Bendine estava insatisfeito, pois cumpria ordens de Guido Mantega, o coordenador das 
negociações do governo, e “no final não via nada”. Inicialmente, pediu entre R$ 58 
milhões a R$ 87 milhões em propina. Depois, baixou o percentual para 1%, o que 
significava R$ 17 milhões, segundo a delação de Marcelo Odebrecht. 

 

O primeiro contato do empresário com Bendine teria ocorrido em janeiro de 2015 na 
sede do Banco do Brasil em São Paulo. Bendine teria chegado à sala de reunião com uma 
pasta verde, com brasão da Presidência da República, que continha uma anotação que o 

próprio Marcelo havia endereçado a Aloizio Mercadante, que foi ministro da Casa Civil da 
ex-presidente Dilma Roussef entre fevereiro de 2014 e outubro de 2015. Na conversa, 
teria se apresentado como “interlocutor da presidente da República” e disse que 
coordenaria soluções com o sistema financeiro, com poder para atenuar avanços da Lava-

Jato. 
 
Poucos dias depois do encontro, Bendine, considerado homem de confiança da 

presidente, foi nomeado novo presidente da Petrobras. 
 
Ao site G1, o advogado de Bendine, Pierpaolo Bottini, disse que seu cliente está “à 

disposição para esclarecer todos os fatos apresentados no inquérito”. Segundo a defesa, 

Bendine jamais beneficiou qualquer empresa e sempre atuou dentro da lei. 
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Reforma trabalhista vai 
à votação na CCJ no dia 
28 
Projeto avança após TSE dar mais fôlego a Temer 

-BRASÍLIA- O governo deu ontem mais um passo para aprovar a reforma trabalhista 
e conseguiu ler o parecer do relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Um acordo firmado com o Legislativo prevê que o texto 
seja votado na CAS na próxima terça-feira e apresentado na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) no dia seguinte. A previsão de votação na CCJ é 28 de junho, quando o texto 
ficará disponível para apreciação em plenário. 

 

AILTON DE FREITASReforma. O relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES) na Comissão de 

Assuntos Sociais 
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Foi a primeira movimentação após vitória do presidente Michel Temer no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e a permanência do PSDB na base governista. O apoio à reforma, 
porém, serve pouco como termômetro para a força do presidente no Congresso, porque 
esta já foi abraçada pelos partidos da base, de forma independente de Temer. 

 
O texto lido foi o mesmo apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no 

qual o relator sugere seis itens a serem vetados pelo presidente, conforme acordo já 
firmado com o Palácio do Planalto. Dessa forma, o Senado não mexe diretamente no texto 
durante sua tramitação e evita que ele tenha de voltar para a Câmara, o que atrasaria sua 
sanção. OPOSIÇÃO CITA OIT Um dos vetos refere-se à permissão para gestantes e 

lactantes trabalharem em locais de insalubridade média e mínima. Outro, à previsão de 
que as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso possam ser acordadas 
individualmente. Para o relator, isso deve ser feito por acordo coletivo. Além disso, o 

governo deverá alterar, via medida provisória (MP), toda a regulamentação da jornada 
intermitente, que ficará restrita aos setores de comércio e serviços e terá as normas 
abrandadas. Ontem, Temer se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e 
com o relator da reforma trabalhista na Câmara, Rogério Marinho (PSDB-RN), para discutir 
o calendário e os detalhes da MP. 

 
Depois da leitura do texto na CAS, quatro senadores da oposição leram votos em 

separado, o que durou mais de sete horas. Só o senador Paulo Paim (PTRS) levou quatro 
horas, uma forma de protelar a sessão. Seguiram Paim os senadores Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Lídice da Mata (PSB-BA). 

 
Durante a sessão, a oposição se utilizou de um pedido de esclarecimento da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) como argumento contrário à reforma. A OIT 

pediu ao Brasil uma série de informações sobre o andamento e sobre o que prevê o 
projeto de lei. Em relatório publicado neste ano, o Comitê de Normas da organização 
demonstrou especial preocupação com a possibilidade de que o projeto deixe brecha para 
que os acordos coletivos diminuam os benefícios e direitos dos empregados, o que 
contraria a Convenção nº 98 da OIT. 

 

Em meio à incerteza política, dólar 
cai a R$ 3,309 
Desde a revelação das delações da JBS, moeda americana subiu 
5,58% 

-RIO E SÃO PAULO- A incerteza do cenário político continua pesando sobre os 
mercados. O dólar comercial, que pela manhã chegou a ser negociado a R$ 3,335, 
encerrou em leve queda de 0,09%, a R$ 3,309. Já o Ibovespa, principal índice da B3 
(exBM&FBovespa e Cetip) teve variação positiva de 0,20%, aos 61.828 pontos, com 

volume de negócios quase 30% abaixo da média. Apesar de o PSDB ter decidido 
permanecer no governo, os investidores ainda avaliam que o presidente Michel Temer 
pode não ter força política para aprovar as reformas. 

 
— Mesmo com notícias positivas como da balança comercial e do varejo, o problema 

todo é a instabilidade política. Não há investidor que resista à indecisão que estamos 
vivendo — disse Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio Treviso Corretora. — O 

corporativismo do Congresso impede que os políticos assumam a responsabilidade de 
promover as reformas. 
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A crise política cobrou seu preço no câmbio: desde 17 de maio, quando O GLOBO 
revelou as denúncias de Joesley Batista contra Temer, o real registrou a maior depreciação 
frente ao dólar no período entre as 32 principais divisas do mundo. A moeda americana 
acumula valorização de 5,58% sobre o real, tendo subido de R$ 3,134 para R$ 3,309. 

 
Hoje, o mercado estará atento ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano), 

que deve subir a taxa básica de juros do país, atualmente em 1% ao ano. (Rennan Setti e 
Ana Paula Ribeiro) 
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CVM condena Eike a 
pagar R$ 21 milhões 
por uso de informação 
privilegiada 
Empresário obteve lucro indevido com venda irregular de ações da 
OSX 

Em julgamento realizado ontem, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou 
Eike Batista a pagar uma multa de R$ 21 milhões pelo uso de informação privilegiada 
(insider trading) em venda de ações da OSX realizada em 2013. A OSX é a empresa naval 

do grupo “X” e está em recuperação judicial. A defesa do empresário irá recorrer da 
decisão. 

 

 
ANTONIO SCORZA/8-2-2017Divergência. Eike deixa a Polícia Federal em fevereiro: 

empresário diz que agiu corretamente 
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Em 19 de abril daquele ano, o empresário vendeu 9,91 mil ações ordinárias da 
companhia, numa operação que totalizou R$ 33,7 milhões. A operação ocorreu quando 
Eike já tinha conhecimento de alterações que seriam feitas no plano de negócios da OSX, 
mas que ainda não tinham sido divulgadas ao mercado. 

 
Com a venda de ações, o ex-bilionário evitou prejuízo de R$ 10,5 milhões, 

considerando a desvalorização dos papéis após a divulgação do fato relevante que 
informava o novo plano de negócios da OSX, feita apenas em 17 de maio de 2013. Assim, 
Eike teria obtido lucro irregular com a alienação dessas ações. A multa aplicada ontem 
equivale a duas vezes o valor da perda evitada. DEFESA VAI RECORRER O processo da 

CVM motivou uma denúncia contra o empresário feita pelo Ministério Público Federal do 
Rio de Janeiro (MP-RJ) e que resultou em ação penal em tramitação na Justiça Federal. 
Afora ações no âmbito da Operação Lava-Jato, Eike é réu em duas ações penais acusado 

de praticar crimes de insider trading e manipulação de mercado. 
 
Para o presidente da CVM, Leonardo Pereira, não resta dúvida de que Eike negociou 

as ações da OSX de posse de informação privilegiada. Na época controlador e presidente 
do Conselho de Administração da empresa naval, o empresário participou de reunião do 
board em 15 de abril de 2013, quatro dias antes da venda dos papéis. Assim, ele tinha 
conhecimento de como seria o novo plano de negócios e também do prognóstico negativo 

que a mudança traria para a companhia. A reestruturação envolveria venda de ativos e 
renegociação societária, entre outras medidas. Tudo isso, destacou Pereira, afetaria a 
cotação das ações da OSX. 

 
Pereira frisou que os argumentos apresentados por Eike “são incapazes de convencer” 

que sua operação não tenha levado em conta o prejuízo a ser evitado. E que se a venda 

das ações ocorresse após a divulgação do fato relevante de maio, é inegável que causaria 
prejuízos. 

 
— O mercado não negociou nas mesmas bases informacionais do acusado. Houve 

uma série de assimetrias — disse o presidente da CVM. 
 
A defesa de Eike sustenta que a venda de ações foi realizada para atender a uma 

exigência da B3 (ex-Bovespa) de enquadramento de um volume mínimo de ações da 
companhia em livre circulação no mercado ( free float). 

 
O diretor relator do processo na CVM, Henrique Machado — que votou pela 

condenação de Eike, sendo acompanhado em seu voto por Pereira — afirmou que essa 
justificativa não afasta a proibição de negociação de posse de informação relevante e não 
divulgada ao mercado, o que só poderia ser feito em uma situação de emergência. 

 
O diretor Pablo Renteria foi o único a votar pela absolvição de Eike. O julgamento 

realizado ontem deu continuidade à primeira audiência do processo, realizada no fim de 
abril, quanto Renteria pediu vistas do processo. Ele sustentou que os argumentos reunidos 
pela área técnica da CVM não eram suficientes para provar que o empresário agiu com o 
objetivo de obter vantagem indevida em benefício próprio ou de terceiros. O diretor 

reconhece, contudo, que Eike tinha a informação privilegiada ainda não divulgada ao 
mercado. 

 
— Vamos recorrer ao Conselhinho (Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional). O voto vencido do diretor Pablo Renteria foi contundente em mostrar que Eike 
Batista atuou de forma a atender uma exigência da Bolsa — disse Darwin Corrêa, 
advogado de Eike. — No fato relevante de 17 de maio de 2013, em que foi divulgado o 

novo plano de negócios da OSX, foi anunciado também o aporte de US$ 120 milhões na 
companhia. Isso não foi sequer mencionado hoje (ontem), mas mostra que Eike agiu 
corretamente. EM PRISÃO DOMICILIAR DESDE ABRIL Em março de 2015, o fundador do 

grupo “X” foi condenado por unanimidade pelo colegiado da CVM em quatro processos  
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relativos a crimes financeiros ocorridos em operações em quatro companhias, com multa 
total de R$ 1,4 milhão. A defesa do empresário recorreu dessas decisões ao Conselhinho. 

 
Acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por pagar propina de US$ 

16,5 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral, Eike Batista foi preso em janeiro em uma 
ação de desdobramento da Lava-Jato. Ele passou três meses em Bangu 9 e, desde o fim 

de abril, cumpre prisão domiciliar, e está afastado da administração de suas companhias. 
 
Desde meados do ano passado a CVM vem fazendo uma campanha de combate ao 

insider trading. Historicamente, o crime resulta em poucas punições. Segundo pesquisa 

publicada pela FGV Direito SP em 2014, entre 2002 e 2013, a CVM julgou 34 processos 
administrativos sancionadores envolvendo insider trading, sendo que em 16 deles todos os 
indiciados foram absolvidos. O crime representou apenas 5% dos procedimentos 

analisados pela autarquia no período. 
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Latam passará a cobrar 
por lanche e despacho 
de bagagem 
Companhia aérea prevê redução de preços dos bilhetes em 20%. De 
graça, só água 

-SÃO PAULO- A partir do fim do mês, a Latam passará a cobrar por serviços, como 
lanches servidos a bordo. De graça, somente a água. Um combo composto de sanduíche e 
bebida fria, por exemplo, poderá sair por R$ 25. A mudança faz parte de um novo modelo 
de cobrança de tarifas, que promete reduzir os preços médios em 20%. Passageiros que 
compram bilhetes mais em conta terão de arcar com outras despesas, como despacho de 
bagagem e opção de assento com mais espaço e não poderão remarcar bilhete ou escolher 
a poltrona. Com a nova estratégia comercial, a companhia avalia que será possível ampliar 

em 50%, até 2020, o total de pessoas transportadas em seus voos domésticos no país. 

Atualmente, são 30 milhões por ano. 
 

SILVIA COSTANTI/“VALOR ECONÔMICO”/30-5-2017Expansão. Jerome Cadier, presidente da 
Latam Brasil: “Vamos ter uma tarifa menor e mais passageiros voando” 
 

— Vamos ter uma tarifa menor e mais passageiros voando. O objetivo principal (da 
nova estratégia) é colocar mais gente para voar. Vai ter mais receitas, mas mais 

passageiros principalmente — diz Jerome Cadier, presidente da Latam Brasil. 
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As mudanças seguem uma tendência já visível em outras companhias aéreas. Na Gol, 
o lanche já é pago no avião. Azul e Gol já anunciaram que pretendem cobrar por despacho 
de bagagem. No exterior, várias companhias já deram fim a comodidades gratuitas e 
implementaram a cobrança por serviços. A premissa da Latam é que o brasileiro viaja 
pouco. Segundo a companhia aérea, a média por pessoa é de meia viagem de avião por 
ano aqui, sendo que no Chile é de quase uma e, nos Estados Unidos, de 2,5 vezes. Essa 

lacuna estrutural, portanto, e não as condições econômicas do país, continua o executivo, 
justificam a mudança estratégica e a expectativa de atrair mais passageiros. ATÉ R$ 80 
POR MALA Na avaliação de Jorge Eduardo Leal Medeiros, professor de Transporte Aéreo da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), oferecer o básico é uma forma de 

atrair público e, cobrar por serviços antes gratuitos permite garantir as receitas 
necessárias para a operação: 

 

— O transporte aéreo está se massificando, essa é uma forma de aumentar a receita. 
A mudança na regra da bagagem, em que o governo autorizou a cobrança, ajudou esse 
modelo. No exterior as companhias já fazem isso. 

 
Hoje, a Latam já tem três classes de tarifas (Básico, Flex e Top). Com o novo modelo, 

serão quatro tipos de bilhetes: Promo, Light, Plus e Top. O único serviço gratuito garantido 
em todas as classes é a bagagem de mão de até dez quilos, conforme regras da Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac). 
 
Com os bilhetes Promo e Light, quem quiser despachar bagagem terá de pagar R$ 30 

por mala, de até 23 quilos, na compra do bilhete. Se a inclusão da bagagem ocorrer 
posteriormente, o valor sobe para algo entre R$ 50 e R$ 80 por mala. E a poltrona em que 

o passageiro vai sentar será definida antes do embarque. Esses bilhetes não terão 

reembolso nem permitirão alteração do voo. A classe Promo também não vai contar 
pontos no programa de fidelidade. 

 
Na faixa Plus, o passageiro poderá marcar o assento no ato da compra e alterar o voo 

depois com o pagamento de taxa de R$ 150 mais a diferença tarifária. Na classe Top, vale 
a mesma lógica, mas a taxa de R$ 150 não é cobrada. 

 

Segundo a Latam, a maior queda de preços deve ocorrer nas categorias Promo e 
Light, acima de 20%. Na média, no entanto, a redução das tarifas deverá ficar nesse 
patamar. A companhia espera que as tarifas mais em conta atendam ao público que viaja 
a lazer, mais sensível aos preços. Os preços para clientes corporativos devem continuar 
mais altos, já que priorizam a flexibilidade de remarcação de horários e datas e não são 
emitidos com antecedência. 

 

Também foi anunciada a criação do Mercado Latam, um cardápio com maior opção de 
comidas e bebidas nos voos, cujos preços serão os mesmos para todas as classes de 
passageiros. Um combo voltado para o café da manhã (misto ou salada de fruta e mais 
uma bebida quente) sairá por R$ 14. O cardápio também terá salada e opções sem glúten. 

 
Segundo Cadier, a Latam não vê uma melhora no cenário macroeconômico no 

horizonte. Nos últimos 18 meses, a demanda de passageiros corporativos encolheu 30%. 
Segundo a Reuters, o tráfego doméstico de passageiros da Latam no Brasil recuou 4,2% 
em maio. Nos primeiros cinco meses do ano, acumula queda de 8,4%. 

 



 

Deputados tentam proibir taxa por 
mala embarcada 
Parlamentares querem incluir medida no projeto que amplia fatia de 
estrangeiros em aéreas 

-BRASÍLIA- Deputados federais articulam incluir, no projeto de lei que põe fim ao 
limite para participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras, a 

proibição para a cobrança da bagagem despachada. Esse projeto estava previsto para ser 
votado ontem na Câmara. Diante da pressão de deputados da base aliada, o governo 

decidiu tirar a urgência da proposta, que agora não tem data para ser votada. 
 
Os parlamentares informaram ao governo que a inclusão de uma emenda que deixe 

claro a proibição de cobrança por despacho das bagagens seria uma moeda de troca para 
aprovar as mudanças nas regras sobre capital estrangeiro. Com a dificuldade em 
convencer deputados a não incluírem esse dispositivo no texto, o governo recuou e tirou a 
urgência da proposta. DECISÕES JUDICIAIS DERRUBADAS A Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac) deu aval a cobrança das bagagens no ano passado. A medida, alvo de críticas 
de entidades de defesa do consumidor, chegou a ser barrada pela Justiça, mas o governo 
conseguiu derrubar todas as decisões e manteve a possibilidade de cobrança, que entrou 
em vigor em maio. 

 
Em dezembro do ano passado, o Senado chegou a aprovar um projeto de decreto 

legislativo que suspendeu a decisão da Anac. No início deste ano, no entanto, o ministro 
dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, fechou um acordo com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para não votar na Casa esse decreto. Ficou acertado que eles 
iriam ver primeiro os efeitos da medida da Anac para os consumidores. 

 
A cobrança do despacho da bagagem já tinha sido suspenso a pedido do MPF em SP, 

mas isso já foi derrubado. A medida está valendo e as empresas já estão cobrando. 


