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Maduro nas eleições
AcrisedaVenezuelaé temaeleitoralnoBrasil,
naColômbiaenoMéxico.Eo tompodesubir
apartirdehoje, comavotaçãodaproposta
quepedea suspensãodopaísdaOrganização
dosEstadosAmericanos, apoiadapeloBrasil.A
OEAacusaogovernoMadurodecrimescontra
ahumanidade, responsabilizando-opelaexecução
de 131pessoas.NoBrasil,CiroGomes (PDT), em
entrevista aoprogramaRodaViva (TVCultura),
abraçouocombalidogovernodeNicolásMaduro
equalificouaoposiçãovenezuelanade“fascista,
neonazista, entreguista, vendilhãdapátria”.Na
Colômbia, que já recebeumaisde400mil
refugiadosvenezuelanos, oapoioaMaduroéum
divisornasdiscussõesentreosdois candidatos
quevãoaosegundo turnoemjulho, IvánDuque
eGustavoPetro.Asituaçãose repetenoMéxico,
ondeogovernocongelouosnegócios comempresas
venezuelanas.Mesmocomas restriçõesdomésticas
e sanções financeirasdosEUAedaUniãoEuropeia,
o comércioentreBrasil eVenezuela semantémnos
patamaresde2017.De janeiroaabril, as exportações

brasileiras foramdeUS$74milhões.As importações
ficaramemUS$54milhões.Dasexportações, 96%estão
concentradasemempresasdeRioGrandedoSul, São
Paulo,ParanáeRio.

Organização do crime
Prefeitosdepequenascidadesdo interiordeMaranhão,
Piauí eCeará têmrecebidovisitasde senhoresbem-
vestidos, algunsadvogados, interessadosemconversar
sobreaseleiçõesparaasAssembleiasLegislativase
oCongresso, emoutubro.Odiálogocomeçasempre
comamabilidadeseavançaparaapergunta: “Oqueo
senhorprecisa, financeiramente,paraapoiar algunsdos
nossoscandidatos?”Empouco tempo ficaclaro: são
representantesdemilícias rurais, tambémconhecidas
pelosnordestinoscomosindicatosdocrime.

Seletividade
OPTdeMinasnãoconsegueresolveroque fazer
comDilmaRousseff.Depoisde ser lançadacandidata
aoSenadoporLula, edesarrumarasnegociaçõesdo
governadorFernandoPimentel comoMDB,aex-
presidentepassouasercotadaparaachapadecandidatos
dopartidoàCâmara.Dilma,noentanto,nãogostouda
ideia.Temreiteradoquenãoquercompartilharoplenário
compartedosdeputadosquearticularamsuaquedada
PresidênciadaRepública.

Multiplicação do tempo
Comapenasoito segundosde tempodeTVnaeleição
suplementarparaogovernodeTocantins, o candidatoda

Rede,MárlonReis, usouumatáticaquedeve sercopiada
pela campanhadeMarinaSilva. “Sódava tempodedizer:
‘Estou fazendouma livenoFacebook, entremlá’.Estiquei
meusoito segundosemumahora”, contaReis.Pelos
cálculosdeMarina, ela terádez segundosparadefender
suacandidaturanaTV.

Radar ligado
Hápelomenos duas propostas na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado que ganharam força
com a crise dos combustíveis e que, se aprovadas,
vão estreitar o controle parlamentar sobre as empresas
estatais. O primeiro projeto cria um “Observatório
das Estatais” na estrutura da Instituição Fiscal
Independente, órgão do Senado que acompanha as
contas federais. O segundo determina que as empresas
informemanualmente aoCongresso as razões de sua
existência, o interesse social e as políticas demédio e
longo prazos. NaComissão de Infraestrutura da Casa
também foi debatida, semana passada, a intenção de
olhar de perto os custos de produção da Petrobras—
assunto do pedido deCPI defendida pela senadora
Vanessa Gazziotin (PCdoB).

Tempo árido
Sãocadadiamais complexasas relaçõesentrealguns
personagensdocentrodopoder.MichelTemereRodrigo
Maia, presidentedaCâmara, jánãoseentendemcomo
antes.Temer,MaiaeEunícioOliveira, presidentedo
Senado, também.AssimcomoTemer,Maia,Eunício,
EliseuPadilha, chefedaCasaCivil, eMoreiraFranco,
ministrodeMinaseEnergia.Conversasentreoscinco têm
sido tão secasquantoooutonodeBrasília.

ComAmandaAlmeida

política de preços da em-
presa -hoje, eles podem
ser definidos até diaria-
mente, em paridade com
omercado internacional.
“O mercado gostou do

nome do Ivan Montei-
ro, mas ainda está meio
difícil falar sobre a po-
lítica de preços. Embo-
ra o governo e a Petro-
bras digam que não vão
mexer nisso, pode vir ao
menos uma mudança na
periodicidade dos ajus-
tes”, avalia Régis Chin-
chila, analista da Terra
Investimentos. A Petro-
bras já sinalizou ao go-

verno que aceita debater
a revisão da política de re-
ajuste diário do preço da
gasolina, desde que a cota-
ção internacional do com-
bustível continue a servir
de referência para o preço
nomercado interno.
A Guide Investimentos

vê continuidade entre a
gestão de Parente e Mon-
teiro, mas recomendou
cautela para os papéis da
estatal. “A possibilidade
de interferência política
na gestão da empresa, e
novas alterações na fór-
mula da nova política de
preços, é algo que tende

a pressionar os papéis no
curto prazo”, disse a cor-
retora em relatório.
Analistas destacam tam-

bém notícia do jornal Va-
lor Econômico desta se-
gunda, segundo o qual a
ANP (AgênciaNacional do
Petróleo) teria enviado em
abril ao TCU (Tribunal de
Contas da União) dados
de um laudo que proje-
ta a existência de até 17,2
bilhões de barris de óleo
recuperáveis nas reservas
excedentes da cessão one-
rosa do pré-sal, volume
quase 15% superior ao di-
vulgado emnovembro.

Petrobras sobe 8% e ajuda a puxar Bolsa. Dólar fecha em R$ 3,74
MERCADO

FOLHAPRESS

A Bolsa brasileira subiu,
e o dólar caiu ante o real
ontem, em movimento ali-
nhado com a menor aver-
são ao risco no exterior e
impulsionado pelas ações
Petrobras, que recupera-
ramparte das perdas do úl-
timopregão.
O Ibovespa, índice que

reúne as ações mais ne-
gociadas por aqui, subiu
1,76%, para 78.596 pon-
tos. O giro financeiro foi
de R$ 16,6 bilhões, influ-

enciado pela compra da
Eletropaulo pela italiana
Enel por R$ 5,5 bilhões
-foram negociadas 122,7
mil ações a R$ 45,22 cada.
O dólar comercial caiu

0,63% ante o real, para
R$ 3,744. O dólar à vis-
ta perdeu 0,42%, cotado
a R$ 3,7429.
Apesar de ter segurado

uma alta de 0,63% na sex-
ta-feira (1º), dia de mer-
cados abalados com a re-
núncia dePedroParente da
presidência da Petrobras,
o índice acumulou queda
de 5,4% desde 21 de maio,
quando teve início a pa-

ralisação dos caminhonei-
ros. A Petrobras, que per-
deu quase 15% só na sex-
ta e 31,8% desde o come-
ço da paralisação, recupe-
rou parte das perdas nes-
te pregão. Os papéis prefe-
renciais avançaram 8,48%,
e os ordinários, 5,83%. As
ADRs (recibos de ações ne-
gociadas nos Estados Uni-
dos) avançaram 5,63% nes-
ta sessão, aUS$10,70.
Investidores receberam

bem a indicação de Ivan
Monteiro para a presidên-
cia da petroleira, mas não
se dissipou a possibilida-
de de haver mudanças na


