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ECONOMIA
POLÍTICAPARAINDÚSTRIA
A diretora de indústria e insumos básicos do BNDES,
Cláudia Prates, disse que a nova política operacional do
banco para o setor deve ser divulgada em até 4 meses.
Ela ressaltou que o objetivo é focar em competitividade
e inovação, priorizando pequenas e médias empresas.

AVISOS,
ATAS E
EDITAIS

EXTRA

O caso Feliciano
Uma jovem militante do PSC acusa o deputado
federal e Pr. Marco Feliciano (PSC-SP) de
agressão sexual e tentativa de estupro dentro do
apartamento funcional onde ele reside. Feliciano
teria dado um soco na sua boca e a arrastado
para a suíte. A jovem entregou as evidências de
provas à Coluna, e ontem, quando suspeitou que o
caso viria à tona, misteriosamente gravou um vídeo
chamando Feliciano de ‘bacana’. Confrontada
pelos documentos entregues e pelo relato feito por
ela, diante de duas testemunhas, a garota retirou
o vídeo do ar. Ela está fora de Brasília, longe dos
pais e sofre pressão para não registrar boletim
de ocorrência na Polícia. Os aliados de Feliciano
dizem que se trata de uma mitômana. Cabe à
polícia, se provocada, ver quem tem a razão.

ICloud salva
O caso ocorreu dia 15 de junho, segundo relata
a vítima, e à ocasião ele apagou as mensagens
de whatsApp entre eles. Mas ela resgatou as
conversas no ICloud.

Alô, 190!
O roteiro é um script instigador para uma
investigação das Polícias Civil e Federal, pelo
personagem envolvido. A Coluna já havia dado
uma dica há uma semana.

Sempre a carne...
Numa das conversas atribuídas a Feliciano, ele diz
que a ‘carne é fraca’ ao justificar o ataque, pergunta
se ela já terminou um namoro e que vai curá-la.

Cadê o batom?
Em outra conversa, ela reclama que ficou com os
lábios roxos e ele solta, irônico: Pelo amor de Deus,
passa um batom!

Espertinho
A Coluna confirmou com dois funcionários do PSC
da Câmara que o número de celular gravado nas
conversas é mesmo o pessoal de Feliciano – que
trocou de aparelho há dias.

Assédio moral
O assédio é grande. Um malandro do Rio ligou
para a jovem se passando por agente da Abin, e foi
desmascarado, e um assessor do PRB de São Paulo
a proibiu de fazer B.O.

Pré-eleição
Vale lembrar – o PRB se aliou ao PSC de Feliciano
em SP e Russomanno lidera as pesquisas para a
prefeitura. A denúncia pode afetar a campanha.
Daí surgiu o ‘assessor’.

Recado virtual
A garota ainda relata que derrubaram sua página
do Facebook com 200 mil seguidores. Diz que foi
recado do grupo de Feliciano.

Prêmio & cama
Feliciano teria proposto, segundo a jovem, alto
cargo comissionado na Câmara para que ela fosse
sua amante. E pressionou para que ela terminasse
um namoro. Ela não topou.

Olhos grandes...
“Ele estava diferente, com os olhos vermelhos. Ele
queria que eu terminasse com meu namorado e
ficasse com ele”, explica a jovem.

Sem salvação
A garota ainda revela que procurou altos membros
do PSC, por ajuda e orientação. Todos a mandaram
sumir, relata.

Mui amigo
A menina sumiu de Brasília no sábado à tarde, e
foi para São Paulo. Suspeita-se que continua sob
orientação do ‘amigo’ do PRB, que a pressiona a
desmentir tudo.

Pais na rota
Os pais foram avisados ontem e estão indo para
São Paulo hoje para trazê-la de volta à Brasília.
A Polícia Civil e a PF já sabem do caso e
estão de prontidão.

Silêncio 1
A Coluna entrou em contato com Talma Bauer,
delegado civil licenciado de São Paulo e assessor
de Feliciano. Ele disse que não a conhece, e que
não havia agenda para receber o repórter. Também
não respondeu ao e-mail questionando
sobre a acusação.

Silêncio 2
Emerson Biazon, o assessor do PRB e ‘amigo’ da
menina, que continua perto dela em SP, não atende
aos telefones informados e não deu retorno.
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Bolsa e dólar recuam
com clima de temor

MERCADO FINANCEIRO

Um conjunto de
fatores negativos
reacendeu os temores
de desaceleração
da economia global
o que derrobou
as Bolsas

São Paulo,SP/Folhapress

O pacote de estímu-
lo fiscal anunciado pelo
governo japonês foi con-
siderado insuficiente pelo
mercado, o que impulsio-
nou o iene ante o dólar.

A moeda americana
também perdeu força fren-
te a outras moedas por
causa de indicadores de
gastos e renda pessoal mis-
tos, que alimentaram as

preocupações em rela-
ção ao ritmo da econo-
mia dos Estados Unidos.

O mercado doméstico
seguiu ao cenário externo, e
a Bolsa e o dólar recuaram.
Entretanto, a quinta queda
consecutiva dos preços do
petróleo impediuumamaior
valorizaçãodoreal.

BOLSA
O principal índice da

Bolsa paulista fechou
em baixa de 1,05%,
aos 56.162,38 pontos. O
giro financeiro foi de
R$ 7 , 1 b i lhões .

As ações PN da Petro-
bras subiram 0,97%, a R$
11,36, enquanto as ON caí-
ram1,66%,aR$12,97.Ospa-
péis da Vale subiram 0,75%,
aR$ 14,66 (PNA), e0,50%, a
R$17,99 (ON).

CÂMBIO E JUROS
O dólar à vista fechou

em baixa de 0,13%, a R$
3,2625, enquanto o dólar
comercial caiu 0,18%, a R$
3,2670, acompanhando o
comportamento da moeda
americananoexterior.

O real se valorizou
mesmo com a queda do pe-
tróleo e após o Banco Cen-
tral ter leiloado pela manhã
mais 10.000 contratos de
swapcambial reverso, equi-
valentes à compra futura
de dólares, no montante de
US$500milhões.

EXTERIOR
Na Bolsa de Nova York,

o índice S&P 500 terminou a
sessão em baixa de 0,64%; o
Dow Jones, -0,49%; e o Nas-
daq, -0,90%.NaChina,O índi-
ceCSI300 tevealtade0,39%.

EMPRÉSTIMO

Bancos
passam a
prever queda
na concessão
Brasília,DF/Folhapress

Os bancos privados bra-
sileiros seguem cautelosos
na concessão de novos em-
préstimos e enfrentam de-
safios para continuar a cres-
cer enquanto a economia
brasileira encolhe.

O cenário de inadim-
plência elevada e novos ca-
lotes à vista –especialmen-
te no segmento de grandes
empresas, como a Oi– fez
com que as instituições fi-
nanceiras passassem a tra-
balhar com projeção de
queda nas concessões de
créditoneste ano.

A redução nos em-
préstimos e a dificulda-
de de aumentar ainda
mais os juros cobrados
nas operações limitam o
lucro das instituições.

Após divulgar retração
de 9% no lucro líquido
do segundo trimestre deste
ano em relação ao mesmo
período de 2015, o Itaú
Unibanco revisou suaspro-
jeções de crescimento para
2016. A carteira de crédi-
to, considerando apenas a
operação no Brasil, deve
encolher entre 6% e 11%,
ante projeção anterior de
crescimento de até 3%.

Para analistas, a mudan-
ça nas estimativas era espe-
rada e está condizente com
ocenáriomacroeconômico.

“A recuperaçãonão virá
em 2016”, afirma João Au-
gusto Salles, economista
e analista de bancos da
LopesFilhoConsultoria.

Revisão semelhante
ocorreucomoBradesco,que
previa aumento nas conces-
sões de crédito em até 5%
neste ano, e agora tem como
melhor cenário a estabilida-
de. Salles esperaqueoBanco
do Brasil, que divulgará re-
sultados na próxima sema-
na, façaomesmoajuste.

“No final do ano pas-
sado, os bancos previam
crescimento e isso não foi
possível porque a crise se
prolongou”, diz Erivelto
Rodrigues, da consultoria
Austin Ratings.


