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Barbosa critica o que chama de
"capitalismo de compadrio"

O ministro aposentado e ex-presidente no Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, arrancou aplausos da plateia no 7º Congresso da
BM&FBovespa. Ele classificou de "capitalismo de compadrio" a política do
toma lá dá cá que se institucionalizou no país e só fez um elogio em sua fala.
Foi ao juiz Sérgio Moro e à alta qualificação dos procuradores de sua equipe
na investigação da Operação Lava-Jato.

Em relação ao que foi divulgado até agora, o ex-presidente do STF não vê
provas capazes de levar a presidente Dilma Rousseff ao processo de
impeachment. "No que tange ao Petrolão, só se aparecerem provas chocantes
e incontestáveis da relação direta da presidente com o caso", afirmou. Mas
nem por isso deixou de criticar as justificativas utilizadas por políticos de
receberem doações de campanhas das empresas denunciadas. "O que eles
chamam de legal é o mecanismo de lavagem de dinheiro e corrupção."

Em relação as 'pedaladas fiscais', Barbosa teceu duras críticas ao Tribunal de
Contas da União (TCU). Segundo ele, os tribunais de contas são verdadeiros
playgrounds de políticos fracassados incapazes tecnicamente de conduzir
uma investigação séria como o impeachment de um presidente. "O TCU não é
capaz. Impeachment é algo sério", disse.

Para o presidente da consultoria política Arko Advice, Murillo Aragão, o país
vive a mais grave crise política desde o processo de redemocratização e que as
coisas ainda vão piorar antes de melhorar. "Os atores não têm direção única.
Não há liderança nem competência para lidar com a crise política, que é
muito séria até para governos bons. Imagina para este governo?" Segundo
ele, falta inteligência política ao governo Dilma.

Por Roseli Loturco | De Campos do Jordão
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Captações externas
Operações mais recentes

Tomador Valor* Meses Retorno**

Cemig 500 77 9,14%
Unigel 200 68 10,51%
Light 600 60 7,375%
Rio Oil 600 120 8,2%
BB 750 60 4,875%
Itaú 750 - 6,5%

Veja as tabelas completas no ValorData

Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título

Juro futuro
DI de 1 dia em 24/07/18
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Globo Notícias

Vencimento PU de
ajuste Negociados Taxa

efetiva

ago/18 99.852,63 6.920 6,39%
set/18 99.287,78 75.985 6,41%
out/18 98.818,25 42.135 6,44%
nov/18 98.260,79 67.180 6,52%
dez/18 97.739,96 4.170 6,61%
jan/19 97.212,87 107.700 6,69%

Veja as tabelas completas no ValorData

Fonte: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.
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