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Graça Foster e diretoria
de saída da Petrobras
Especulações movimentaram o mercado financeiro
Brasília - A presidente
Dilma Rousseffvai mudar
toda a diretoria da Petro

bras.A saídada presidente
da companhia, Graça Fos
ter, é questão de dias e está
atrelada apenas à aprova
ção do balanço do tercei
ro trimestre de 2014 da
estatal. Dilma conversou

ontem à tarde com Graça,
durante três horas, no Pa
lácio do Planalto, e comu

nicou a decisão. O gover

tem com a maior alta dos

últimos 16 anos. As ações
preferenciais da Petrobras
subiram 15,47%, a R$ 10,
atingindo o maior pata
mar desde 15de janeiro de

Porto Alegre - A conclamação para que deputados

das as nossas divergências.
Não existe união ou solida

aliados e de oposição, judi
ciário, imprensa e organi

riedade apenas nas inten
ções. Existe na prática co

zações sociais se unam no
enfrentamento à crise das

tidiana, na mão estendida
e no gesto concreto", as
sinalou. Dando um recado

precisará estar acima de to

finanças públicas gaúchas.
Síntese damensagem do go
na abertura do ano legisla

BOLSA DEVALORES

para assumir

tivo, ontem, no Plenário 20
de Setembro, da Assembléia

I Os rumores sobre asubstituição do comarcx) oa Petrobras mo

a estatal

Legislativa. Usando por vá
rias vezesda palavra''reafir

vimentaram a Bovesrja ortem, impulsk^^
tal. Os papéis PN(que dão prioridade aosacionistas na distribui

Na avaliação da pre

ção de (fvkJendos) dispararam 15,47%, a R$ 10, enquanto os
papéis ON (ordinários, que dão cfreto avoto) subiram 14,24%, a
R$9,79. A Bovespa fechou emalta de2,76%.

sidente Dilma Rousse-

ff, depois da Operação
Lava Jato, que escanca
rou um esquema de cor
rupção na Petrobras, a
companhia precisa de um
nome de peso para lim

VALOR DE MERCADO

I Aofinal dasessãode ontem, o valor de niercado daestatal era

de RS 128,88 biiõs, renoaronto R$ 16,59 bines superior em
relação ao pregão desegunda-feira, quando valia R$112,3 bi

par sua imagem. Na lista
dos cotados para substi
tuir Graça estão o ex-pre

lhões.

REBAIXAMENTO

IA agencia declassificação de risco Rtch rebaixou as notas
de probabidade de irtacfmplè^

sidente do Banco Central

Henrique Meirelles e o
ex-presidente da BR Dis

emmoedas estrangeira e local daPetrobras deBBBparaBBB.
A agencia afirma que a decisão reflete o aumento da incerteza

tribuidora Rodolfo Lan

quanto àcapacidacte da Petrobras deestimar e registrar osajus

dim, que trabalhou com

tes em seus ativos.

Eike Batista na OGX. O

problema é que o gover
dólar fechou em queda R$
2,6940 (-0,70%).
Graça Foster deixou o Pa

lácio do Planalto por volta
das 17h20 sem falar sobre a
reunião e retornou ao Rio de

subiu R$16,59 bilhões. O

Janeiro. Perguntado por jor

R$ 12 milhões em propina
O executivo Júlio Ca

mento a um mesmo Estado

Cotados

OS REFLEXOS ECONÔMICOS

1999, e as ordinárias tive
ram alta de 14,23%, a R$
9,79. O valor de mercado

margo, um dos delatores
da Operação Lava Jato, afir
mou à Justiça Federal no
Paraná na segunda-feira,
que pagou propina de R$

AMUON BELMONTE

vernador José Ivo Sartori

no procura agora um nome

do mercado para substituir
a executiva. A expectativa
de mudanças impulsionou
as ações da estatal, que en
cerraram o pregão de on

Diálogo, união e equilíbrio
financeiro para vencer crise

dro Barusco durante nego

12 milhões ao ex-diretor da

ciação de contrato da Refi
naria de Araucária (PR). Ele
atuou junto ao Consórcio
CCPR, das empresas Ca
margo Corrêa e Promon.
Júlio Camargo depôs co

área de Engenharia e Ser
viços da Petrobras Renato
Duque e ao ex-gerente Pe

ção. Ele agia em nome do
Grupo Toyo Setal.

mo testemunha de acusa

nalistas, o ministro Thomas
Traumann, da Secretaria de
Comunicação da Presidên

no está enfrentando di

bras não foi tratada na reu

ficuldades para encon
trar quem queira ocupar
a presidência de uma em
presa em crise, alveja
da por denúncias de cor

nião. (AE)

rupção.

cia da República, disse que
a saída de Graça da Petro

Troca em ministério
A Presidência da Repú
blica informou, no inicio
da noite de ontem, que o
professor Mangabeira Unger vai ocupar o lugar de

e 2009, durante o segundo
mandato do presidente Lu
la. A posse será amanhã, às

ao seu governo não se

rão superadas, mas que se
rá preciso "superar falsas
disputas".

Visão sem

Convite

pessimismo

ao diálogo

Sartori ainda garantiu quenãode
veaceitar umavisão de pessimismopara o Estado."Asituação das
finanças públicas do Estado não

Segundo o governador, a inten
çãoé que o deputado Alexandre

está no limite, passou do imite. E

devemos atodo o povo gaúcho a

Otimisto após reunião
sobre o 20 de Setembro

tro Marcelo Neri".

resumem o sentimento das

destaca Margarete.
A prefeita revelou que as
obras do Salgado Filho, na
visão de Padilha, não seriam
impeditivo ao 20 de Setem

prefeitas de Nova Santa Ri
ta e Portão, Margarete Si-

bro. Maria Odete também
demonstra otimismo. "Ele

mon Ferreti e Maria Odete

nos tranqüilizoue disse que o

Rigon, após reunião, ontem,

20 de Setembro vai sair, mas
que primeiro o governo pre

em Brasília, com o ministro-

Sem autonomia
Meirelles exige "total autonomia"
para tentar recuperar a Petrobras. O
problema é que Dilma tem tanto hor
ror a ele quanto a "total autonomia".

De volta à planície
Após reunião com Dilma ontem,
Foster voltou ao Rio em avião de

carreira. Ela chegou no aeroporto de
Brasília cercada de seguranças.

Aversão
Quando Dilma escolhia o minis
tro da Fazenda, Lula pressionou por
Meirelles, mas ela deixou clara sua

aversão ao ex-presidente do BC.
Distância
No embarque, Graça Foster en
controu casualmente Sérgio Macha
do, presidente afastado da Transpetro, mas fingiu que não o viu.

tro com deputados da oposição.
"Hoje convido os representantes
da oposição para que nos próxi
mosdas estejam também conos

ao convite.

que comandou entre 2007

ex-presidente Lula foi quem rompeu a letargia de Dilma Rousseff,
aplicando o "peteleco" final que derrubou Graça Foster da presidên
cia da Petrobras. Além disso, sugeriu um nome destinado a ser bem
recebido pelo chamado "mercado": o ex-presidente do Banco Central Hen
rique Meirelles. Até o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi convocado a
participar da pressão para Meirelles aceitar o convite.

Postal, líder do governo na As
sembléia, e o chefedaCasaCivil,
Márcio Bidchi, articulem encon

todos", finalizou.

Porto Alegre - Esperan
ça e otimismo. Palavras que

O

Sartori observou que as
divergências da oposição

co no Palácio Piratinf, disse, ao
salientarqueespera queaceitem

ria de AssuntosEstratégicos
(SAE), pasta com status de
ministério, e volta à pasta

chefe da Secretaria da Avia

ção Civil, da Presidência da

Pop star

contar".

superação disso", frisou. "Quero
reafirmar que precisamos de soidariedacte e elaboraçãoe deque
juntos podemos fazer acontecer.
Todos pelo Rio Grande, todos por
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Lula quer Meirelles no lugarde Foster

ções entre Poderes e socie

dade, é a sociedade quem
mais sai no prejuízo, em
especial aqueles que mais
sofrem sem ter com quem

servil, porém, de empenho,
solidariedade e entrega.
"O sentido de pertenci-

10 horas, e o Palácio do Pla

CLÁUDIO HUMBERTO

comunidade e um mesmo

e único caixa público, mas
hoje, no desenho das rela

mar", que deu o tom de seu
discurso, com duração de
12 minutos, Sartori destacou
que não fugirá às suas res
ponsabilidades para encon
trar alternativas à crise, mas
que a atuação do Parlamen
to não poderá ser retórica ou

nalto não explicou o motivo
da mudança na pasta. Em
nota, Dilma Rousseff agra
dece "a competência, dedi
cação e a lealdade do minis

Marcelo Neri na Secreta

ao demais Poderes, afirmou
que "somos todos um mes
mo Estado, time, família,

cisaráconcluira pista do Sal
gado Filho." Marcon exaltou

República, Eliseu Padilha.
Intermediada pelo deputa

o resultado do encontro. "O

do federal Dionilso Marcon

ministrodisse que pela ques

Aécio Neves (fo- j

(PT), a agenda durou cerca

to) foi na segunda- f ^

de 40 minutos e tratou da

tão econômica, de necessida
de, de planejamento, o 20 de
Setembro continua na pau

feira ao salão Hélio,

viabilidade do Aeroporto In
ternacional 20 de Setembro,

ta do governo." A reporta
gem do Grupo Sinos tentou

em Portão. "O ministro nos

contato com Eüseu Padilha,

deu certeza de que o 20 de

mas não obteve retomo do
ministro ou de sua assessoria.

no Lago Sul, em Bra
sília, o preferido do
mulherio, para apa
rar sua barba. Chegou às 19 horas
e duas horas depois ainda tinha di
ficuldades para sair, posando pa
ra selfies.

Diálogo com os bárbaros
Só paralembrar, os terroristas que
queimaram vivo o pilotojordaniano,
ontem, são os mesmos com os quais

Setembro é uma realidade",

LOTERIAS
1° SORTEIO

08-09-11-43-73
CONCURSO 3706

04-16-21 45-46-47
2o SORTEIO

16-33-34 36 43 46

Dilma pregou "diálogo", após dego
larem covardemente um refém inde

05-24-34-43-66-74-77

feso, em setembro de 2014.
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