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Regulação
� Hélio Winston, presidente
da Arce (Agência Reguladora
dos Serviços Públicos
Delegados do Ceará), esteve,
ontem, em Brasília, onde
participou de uma reunião na
Aneel, que convocou os
Estados para discutir a
regulação da energia elétrica.

Expansão
� O presidente da ZPE (Zona
de Processamento de
Exportação), Mário Lima, que
foi ontem a São Luís visitar um
terminal alfandegado, informa
que a expansão avançou bem na
fase de projetos e ele acredita
que dentro de quatro meses as
obras serão iniciadas.

Pacote
� Idilvan Alencar informou
que fazem parte dos pedidos,
escolas profissionalizantes e
diz que no município de Cedro
tem uma escola desde 2008,
mas o prédio é antigo e não é
adequado. Já em Jucás há a
necessidade de Escola de
Ensino Médio. Ele confirmou
que o governador lança em
agosto um pacote da Educação
na 1ª quinzena de agosto.

Pleito
� O secretário Idilvan
Alencar, da Educação, viajou,
no início da manhã, de ontem,
para Brasília, onde circulou no
Ministério da Educação,
acompanhando o governador
Camilo Santana. Eles foram
pleitear mais escolas e
equipamentos para o nosso
Estado. “Nós já estivemos lá
uma vez e agora vamos reiterar
os pedidos”.

O
ex-presidente Lula poderá concorrer às eleições mesmo
sendo condenado à interdição para o exercício de fun-
ção pública, porque a sentença valerá depois do proces-
so transitado em julgado. A lei da ficha limpa não o

impedirá porque só seria aplicada após eventual condenação em
segunda instância. Lula continuará travando na política a briga
judicialcomoformadeescapardalei.

SuascontascomaJustiçaaindavãoproduziraindamuitos
eventos.Háoutrasaçõesemcurso.Eleteránovosdepoimentosa
fazernaaçãodecorrupçãonaLilsPalestra,enaação,cuja
denúnciaaindanãofoirecebida,pelosítiodeAtibaia.Nessas
duas,eletemnovosencontrosmarcadoscomojuizSérgioMoro.

AchancequeLulatemdeescapardasentençadaJustiçaéade
buscarumasaídapolítica.Porisso,todaadefesasebaseianatese
delirantedequeeleéumperseguidopolítico.Seacondenação
forconfirmadanoTRF-4,oquedirãoosadvogados, jáqueo
argumentoéqueeleépessoalmenteperseguidopelojuizSérgio
Moro?Osdesembargadorestambémserãoacusadosde
praticaremaguerrajurídicacontraoLula?Bom,oqueadefesa
imaginaéqueatéláapolíticadariaaeleumasituaçãoinatacável,
porqueeleseriacandidatocomchancesdevitória.E,vencendo,
todosessesprocessosseriamparalisados.SeoTribunaldaquarta
regiãolevarumanoedoismesesparaanalisarorecursoà
sentençadeMoro,adecisãosairiaàsvésperasdaseleições.

Esseéoplano:aproveitaracontradiçãodasleisbrasileirasque
dizemqueumréunãopodeserpresidentedaRepública,masum
réu,mesmocondenadoemprimeirainstância,podeser
candidatoapresidente.Lulapodesecandidataraumcargoque
pelaConstituiçãoelenãopodeexercer.Essaéacontradiçãolouca
daleibrasileira.EdissoseaproveitaLula.Acandidaturaseria
assim,emseuplano,umaposiçãoparafugirdaJustiça,um
esconderijo.

AdefesarepetequeoimóvelnuncafoideLulaequeele“tem
sidoobjetodeumainvestigaçãopoliticamentemotivada”.Esse
discursoéperfeitoparaserusadonabrigapolíticaqueeletenta
fazer.Eleaproveitariaempalanqueatesedoperseguido.O
ex-amigodopeitodeLula,LéoPinheiro,dissequeotriplex
semprefoideLulaequeaOASfoiinformadadissodesdeque
assumiuacontinuidadedasobrasdoedifícioSolaris.ELéodisse
tambémqueoscustosdessepresentenãoforamdaOAS,mas
descontadosdaspropinasqueaempresateriaquepagarpelas
obrasdaRefinariaAbreueLima.

Ouseja,nãoapenasLularecebeuvantagensindevidas,comoo
custodissofoipagoindiretamentepelaPetrobrasnosobrepreço
cobradopelaempreiteiranaquelaobracujopreçodisparoue
multiplicou-sepordez.Alémdisso,Moroapontouosdocumentos
rasuradoscomoprovasmateriais,confirmandoqueoimóvelera
paraoex-presidente.

Atesedadefesaéadequeojuizeogrupodeprocuradoresde
Curitibaperseguempoliticamenteoex-presidenteLula.Equeisso
“atacaoEstadodeDireito,ademocraciaeosdireitoshumanos”.
Segundodefendemosadvogados,“ojuizSérgioMorodeixouseu
viésesuamotivaçãopolíticaclaradesdeoiníciodoprocesso”.E
mais:“ojulgamentoprovaqueojuizSérgioMoroeaequipedo
MinistérioPúblicodaLava-Jatoforamconduzidospelapolíticae
nãopelalei.”

Setudoissofosseverdade,asinstituiçõesdaRepública
assistiriamatudodebraçoscruzados?Easegundainstância
continuariaaconfirmarassentençasdeMorocomafrequência
comqueissoacontece?Dopontodevistajurídico,essaestratégia
levaoréuaumbecosemsaída.Contudo,quempolitizoutudofoi
opróprioLulaeseusadvogadosporqueestaportafoiescolhida
comoaúnicasaídapossíveldopresidente.

OquelevouLulaaopoderfoiamudançadaestratégiade
campanha.EmvezdoLularaivoso,quesediziaperseguidopelas
elites,entrouocandidatomoderadoqueconseguiuatrairaclasse
média.Umagrandeparceladoseueleitoradoeleperdeupara
sempre.Elesabedisso,masoimportanteparaLulaéser
candidatoparaquequantomaispertofiquedopleito,maisdifícil
sejaparaotribunaldesegundainstânciacondená-lo.Éuma
corridacontraotempo,queseráatravessadaemumperíodode
aumentodatensãopolíticanopaís.
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� OS EXECUTIVOS da agên-
cia de viagens R&S Tur, João
Filho e Marcela Pinho, embar-
caram para a Europa, em espe-
cial, Portugal e Holanda para
estreitar relacionamentos com
fornecedores e oferecer os me-
lhores destinos aos clientes do
mercado de turismo.� O EM-
PRESÁRIO Manoel Macedo e
o filho Guilherme tratando de
negócios em São Paulo.� O
VOO de número 4522, da La-
tam, que decolaria às 3 horas

da madrugada de ontem, foi
cancelado e os seus passagei-
ros acomodados em outros
voos de outras companhias.
� OS ATORES Aramis Trinda-
de, André Bankoff, Heloisa Jor-
ge e Germana Guilherme desce-
ram em Fortaleza para inicia-
rem as gravações do filme "Ba-
te Coração", que tem como dire-
tor o jornalista Glauber Filho, e
produção da Estação Luz Fil-
mes, dos irmãos Sidney e Luís
Eduardo Girão.

II
Duplicaçãodafábrica

�O industrial Bruno Girão,
diretor-presidente da fábrica
Betânia, que circula em São
Paulo, confirmou a venda de
20% da participação dos
negócios a um grupo
americano, através de um
fundo de investimentos
chamado Arlon. “Eles devem
entrar no Conselho de

Administração ainda neste
mês para nos apoiar no plano
de crescimento, que já vem
sendo traçado e realizado”.
Bruno Girão disse mais que
acaba de finalizar a
duplicação da fábrica de
Iogurte e está fazendo
investimento na fábrica de
Morada Nova.

Jatinhas

TristeG

MERCADO FINANCEIRO

“Amarelinhos”

Afugapelapolítica

Lindo

Indicadoresvoltaramao
patamarde17demaio,
antesdadelaçãode
JoesleyBatista,que
comprometeuTemer

AEROPORTO

Turistas são recebidos
com música e brindes
� A Secretaria Municipal de
Turismo (Setfor) faz uma ação
de recepção aos turistas que
desembarcam hoje (13), no
Aeroporto de Fortaleza. Os
passageiros dos vôos de 11h50
e 12h45 ganharão bolsas,
sandálias, assessórios e
chapéus dos lojistas da
Avenida Monsenhor Tabosa.

negocios@diariodonordeste.com.br
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CÂMBIO

São Paulo. Anotíciadaconde-
naçãodo ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva pelo juiz Sergio
Moro ontem (12) devolveu o
mercado financeiro ao patamar
em que estava antes da delação
do empresário Joesley Batista,
que mergulhou o governo Mi-
chel Temer em uma crise políti-
caeameaçouaagenda reformis-
ta defendida pelo mercado.

A Bolsa brasileira teve alta de
1,57% e encostou nos 65 mil
pontos. O dólar fechou na casa
de R$ 3,20. Ambos estão nos
melhores níveis desde 17 de
maio, quando veio à tona a notí-
cia de que Joesley tinha áudios
de conversas com Temer falan-
do sobre a solução de “pendên-
cias” com o ex-deputado federal
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O risco-país medido pelo CDS
(credit default swap, espécie de
seguro contra calote) também
refletiu o alívio dos investidores
e recuou 2,86%, retrocedendo
ao patamar pré-delação.

O ex-presidente Lula foi con-
denado a 9 anos e 6 meses de
prisão pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinhei-
ro no caso do tríplex de Guarujá
(SP). O mercado financeiro, que

já tinha um dia positivo após a
aprovação da reforma trabalhis-
ta no Senado, reagiu com “eufo-
ria” à notícia, divulgada por vol-
ta de 14h. Em dois minutos, a

Bolsasaiudos63.875pontospa-
ra 64.224 pontos. O dólar, que
era cotado a R$ 3,223, caiu para
R$ 3,215 no mesmo intervalo.

Para analistas, a condenação
do ex-presidente, se confirmada
em instâncias superiores, impe-
diria Lula de concorrer às elei-
ções presidenciais de 2018, ga-
rantindoamanutençãodaagen-
da reformista implementada pe-
lo governo Michel Temer.

Ações
O Ibovespa subiu 1,57%, para
64.835 pontos. O volume finan-
ceiro do dia foi de R$ 10,149
bilhões, acima da média diária
do ano, de R$ 8,12 bilhões. O
giro financeiro foi influenciado
pelo exercício de opções sobre o

índice, que elevou o volume ne-
gociado na sessão. As ações da
Petrobras, que acompanhavam
a alta dos preços do petróleo no
exterior e reagiam à notícia da
oferta de ações da BR Distribui-
dora,ganharam fôlegoe intensi-
ficaram a valorização.

Os papéis mais negociados da
estatal dispararam 4,95%, para
R$12,94.Asaçõesquedãodirei-
to a voto tiveram ganho de
3,90%, para R$ 13,58.

O otimismo também domi-
nou o setor financeiro, o de
maior peso dentro do Ibovespa.
As ações do Itaú Unibanco subi-
ram 1,08%. Os papéis preferen-
ciais do Bradesco se valorizaram
2,65%, e os ordinários subiram
4,38%. As ações do Banco do
Brasil tiveram alta de 2,85%, e
as units – conjunto de ações – do
Santander Brasil também avan-
çaram 2,71%.

Câmbio
Odólarcomercialencerrou odia
em baixa de 1,41%, para R$
3,208. É o menor patamar desde
17 de maio, quando fechou a R$
3,134. O dólar à vista, que fecha
mais cedo e não refletiu a reação
do mercado à notícia, recuou
1,08%, para R$ 3,216 -também
no nível pré-delação da JBS.

OBancoCentral(BC)deucon-
tinuidade a suas atuações no
mercado cambial e vendeu
8.300 contratos de swaps cam-
biais ontem (12).
Leiamais emNacional

ALTAESTAÇÃO

Off Outlet intensifica
atração de turistas
� Em julho, o Off Outlet
Fashion intensifica as ações
para atrair os turistas. A 15 Km
de Fortaleza, o shopping
recebe centenas de visitantes
de outros estados e países, por
meio de serviços de transporte
exclusivo, saindo da Praia do
Futuro e Avenida Beira-Mar, e
da praia do Cumbuco.

1,41
por cento foi aquedadodólarno

pregãodeontem,quandopassou

avalerR$3,208-omenor

patamardesde17demaio,

quandofechouaR$3,134

NOSITES

Casas Bahia e Pontofrio
oferecem seguro 24h
� A Casas Bahia e o Pontofrio
contam, no e-commerce das
marcas, o Fique Seguro e o
Multiassistência. O primeiro é
designado a quem busca
proteção contra roubo, furto
qualificado e quebra acidental.
Já o segundo é para assistências
emergenciais 24h para viagem,
residência e automóvel.

ODiáriodoNordestepublicou,na

suaediçãodeontem, com

chamadade1ªpágina,queum

levantamentofeitopelaPrefeitura

deFortaleza,dizquecercade

2.500pessoasdirigemcarrose

motossobefeitodeálcool.É triste.

Alcoolizados

Asuperintendenteda Infraero,

ElenildaCunha, fazendopartedo

grupode“Amarelinhos”, composto

pelosservidoresdaadministração,

quefornece todasas informações

aosusuáriosdoAeroportoPinto

Martins,noperíodode férias.

Bolsa sobeedólar cai
comcondenaçãodeLula

COMEMORAÇÃO

Shopping Benfica
celebra Dia do Homem
� Dia 15 de julho é o Dia do
Homem e no Shopping Benfica
terá comemoração com ampla
programação gratuita, de 13 a
15/07, das 14h às 20h, na Área
de Eventos (2º piso). Entre os
atendimentos uma barbearia,
spa da beleza, massagem.
Programação pode ser vista no
shoppingbenfica.com.br.

364015718

Mercadojáviviadia positivoapósaaprovação dareformatrabalhistanaúltima

terça-feira(11)e passouareagircomeuforiaànotícia


