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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Analistas não descartam 
hipótese de retaliação 
LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

FOLHAPRESS 

 

O fato de o presiden-
te da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, ter 
laços de parentesco com 
Moreira Franco, que tam-
bém foi preso, entra na 
cota do que “não ajuda”, 
segundo o analista Pau-
lo Gama. Maia é casado 
com a enteada de Morei-
ra Franco. No convívio so-
cial, eles são vistos como 
genro e sogro. 

“Tudo o que desviar o 
foco do Congresso, turvar 
o ambiente de discussão, 
tumular o ambiente e dei-
xar o clima mais acirrado 
não ajuda na votação de 
uma reforma que já não é 
fácil de passar”, diz. 

Na avaliação do econo-
mista-chefe da Necton, 

André Perfeito, a prisão 
de Temer aumenta as 
tensões entre a classe po-
lítica e as forças da Lava 
Jato e do judiciário, que 
já era grande. 

Na véspera, Maia fez du-
ras críticas ao ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, e a 
seu pacote de medidas an-
ticrime. O economista cita 
ainda a criação da CPI 
Lava Toga, para investigar 
integrantes do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
e de tribunais superiores. 

“Tudo isso em conjun-
to evidencia que teremos 
maior incerteza política 
num momento que o pre-
sidente não está com sua 
capacidade de articula-
ção plena”, diz Perfeito. 
Pesquisa Ibope revelou 
que a aprovação do go-
verno de Bolsonaro caiu 
15 pontos desde a posse. 

Prisões de Temer e Moreira Franco 
derrubam Bolsa e pressionam dólar 
O Ibovespa abriu em queda de 0,19%. Entre 11h13 e 11h18, quando 
foram noticiadas as prisões, passou de 97.372,06 pontos para 96.762,88 

o governo de Jair Bolso-
naro (PSL) aceitar a cha-
mada velha política, re-
presentada por Temer e 
Moreira Franco. 

No pior momento, a 
Bolsa recuou mais de 
2%, mas recuperou parte 
das perdas. Encerrou o 
dia em baixa de 1,34%, a 
96.729 pontos. O giro fi-
nanceiro foi de quase R$ 
17,951 bilhões. 

A queda destoou, por 
exemplo, das bolsas ame-
ricanas, que avançaram 
em torno de 1%. 

O dólar, que rondava 
a estabilidade pela ma-

nhã, chegou a subir para 
R$ 3,838. Encerrou com 
valorização de 0,90%, a 
R$ 3,8010. 

O CDS (credit default 
swap, termômetro de ris-
co-país), subiu de 161 pon-
tos para 163. 

Paulo Gama, analista po-
lítico da XP Investimen-
tos, diz que as prisões des-
ta quinta não ajudam na 
expectativa de que o go-
verno adote um tom me-
nos de campanha e mais 
pragmático em relação ao 
Congresso e aos políticos 
em busca da aprovação da 
reforma da Previdência. 

MERCADO 

 
FOLHAPRESS 

 

O
 dia foi ten-
so para a Bol-
sa brasileira. O 
mercado, que 

abriu azedo com a pro-
posta de reforma na apo-
sentadoria dos militares 
apresentada pelo gover-
no e pela queda da apro-
vação do presidente Jair 

Bolsonaro (PSL), desan-
dou com a prisão do ex-
presidente Michel Temer 
e do ex-ministro Moreira 
Franco, por volta de 11h 
desta quinta-feira (21). 

Na avaliação dos ana-
listas, as prisões tendem 
a repercutir negativamen-
te num ambiente político 
já fragilizado, dificultan-
do o andamento da refor-
ma da Previdência. Fica-
ria mais complicado para 


