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O Conselho Monetário Nacional
(CMN) definiu a meta de inflação
para 2021 em 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. As metas de
inflação para 2019 e 2020 foram
mantidas, respectivamente, em
4,25% e 4%, também com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto para
cima ou para baixo. Esse é o valor
que o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) poderá
alcançar nos próximos anos.
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Por 3 votos a 1, a Segunda
Turma do STF manda soltar
ex-ministro José Dirceu

José Cruz/ABr

O presidente Temer recebe o vice-presidente dos Estados Unidos,
Mike Pence, no Palácio do Planalto.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence,
defendeu ontem (26) a política
de “tolerância zero” contra
a imigração ilegal para o seu
país e pediu para que as pessoas “não arrisquem a vida”
tentando ingressar em solo
norte-americano. A afirmação
foi feita ao lado do presidente
Temer, durante declaração conjunta no Palácio do Itamaraty,
após almoço de recepção oferecido pelo governo brasileiro.
“Assim como os EUA respeitam suas fronteiras e soberania,
peço que respeitem a nossa.
Como diz o presidente Donald
Trump, sem fronteiras não há
país”, afirmou, fazendo referência específica a países da América
Central, como El Salvador, Honduras e Guatelama. De acordo
com Pence, o fluxo de imigrantes
ilegais oriundos desses países
para os EUA foi de cerca de 150
mil pessoas nos últimos meses.
O vice-presidente dos EUA

mencionou que o país recebeu,
no ano passado, cerca de 1,1
milhão de imigrantes legais.
Em referência à situação das
crianças brasileiras separadas
dos pais, Mike Pence disse que
os dois governos estão trabalhando para reunir as famílias.
O próprio presidente Temer já
havia dito que o governo brasileiro está pronto para colaborar
com o transporte dos menores
brasileiros de volta ao Brasil, “se
esse for o desejo das famílias”.
“Essa é uma decisão que tem
que ser tomada pelas famílias.
Algumas crianças e algumas
famílias desejam ficar lá, mas
precisam passar ainda pelos
procedimentos judiciários
dos EUA. Agora, aqueles que
querem voltar para o Brasil,
o presidente Temer colocou
à disposição os meios que nós
temos para isso”, afirmou o ministro das Relações Exteriores,
Aloysio Nunes Ferreira, após o
encontro (ABr).

Brasil voltou a crescer e atividade
agrícola é um dos motores

Brasília - O presidente Michel
Temer disse ontem (26), durante anúncio de recursos para
a safra 2018/2019 da Agricultura Familiar, que a atividade
agrícola é um dos motores
responsáveis pela retomada do
crescimento e da geração de
renda do País. No evento, o presidente afirmou que agricultura
familiar é a base econômica da
maior parte de municípios do
Brasil. O País tem 40 milhões
de pequenos agricultores, que
representam 84% dos estabelecimentos rurais e responsáveis
pela produção de 70% dos
alimentos que chegam à mesa
dos brasileiros.
Os recursos para o período
2018/2019 chegam a R$ 31 bi-

"Num filme o
que importa não
é a realidade,
mas o que dela
possa extrair a
imaginação".
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

lhões, R$ 1 bilhão a mais do que
os R$ 30 bilhões de 2017/2018.
Os juros, que variavam entre
0,5% e 5,5% ao ano, terão teto
reduzido para 4,6% ao ano no
próximo período. O limite máximo para os financiamentos passa
de R$ 360 mil para R$ 415 mil
dentro do Pronaf e, para o enquadramento no microcrédito,
de agricultores de baixa renda,
passa de R$ 20 mil para R$ 23 mil.
“Estamos reafirmando compromisso com brasileiros que
trabalham na agricultura familiar. Queremos também
aproximar o produtor familiar
aos consumidores e, para isso,
fizemos parceria com a associação de supermercados”, disse
Temer (AE).

de farpas entre os ministros
ocorreu um dia após o ministro
Edson Fachin enviar ao plenário, e não à Segunda Turma, o
recurso no qual a defesa do ex-presidente Lula também pedia

São Paulo - Em máquinas e
equipamentos, as exportações
representam o segmento que
mais sofreu com a greve dos
caminhoneiros em maio, segundo a Abimaq, entidade que
reúne as empresas do setor. De
acordo com o economista da
Abimaq Maurício Medeiros, as
vendas externas, que vinham
ao redor de US$ 800 milhões ao
mês até abril, caíram para US$
500 milhões em maio.
A expectativa, de acordo com
o economista, é de que a forte
queda seja parcialmente compensada pela recuperação nos
embarques no mês de junho.
Para o presidente da Abimaq,
João Carlos Marchesan, a alta
do dólar vai favorecer as exportações do setor, o que vai,
por consequência, despertar a
demanda interna. “O dólar ao
redor de R$ 3,80 é a taxa que
nós sempre quisemos”, disse,
acrescentando que algo como
49% do faturamento do setor
deriva das exportações (AE).

A recuperação da economia,
e os tributos cobrados sobre os
combustíveis, fizeram a arrecadação federal crescer em maio
e é a maior para o mês desde
2015. A União arrecadou R$
106,192 bilhões no mês passado. O valor representa crescimento de 5,68% em relação a
maio de 2017, acima da inflação
oficial pelo IPCA. Nos cinco primeiros meses do ano, a receita
do governo somou R$ 603,400
bilhões, alta de 7,81% acima
do IPCA em relação ao mesmo
período do ano passado. Esse
também é o maior montante
para o período desde 2014, em
valores corrigidos pela inflação.
A arrecadação aumentou
R$ 5,700 bilhões em relação a
abril do ano passado em valores corrigidos. Desse total, R$
1,566 bilhão foram provocados
pela elevação de tributos sobre os combustíveis e R$ 611
milhões decorreram do Novo
Refis. No entanto, se forem
descontadas fatores externos,

Julgamento de Ciro
Nogueira é suspenso
Brasília - Um pedido de vista
do ministro Gilmar Mendes
interrompeu o julgamento na
Segunda Turma do STF sobre o
recebimento ou não da denúncia
contra o senador Ciro Nogueira
(PP-PI). Ele é acusado de solicitar
e receber propina no valor de R$
2 milhões da UTC Engenharia.
A análise foi suspensa após
os votos dos ministros Edson
Fachin e Dias Toffoli. Enquanto
o relator do caso, Fachin, recebeu a denúncia contra Ciro por
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, Toffoli votou para
rejeitar completamente as acusações da Procuradoria-Geral
da República (PGR). Segundo
a denúncia, o parlamentar fazia
parte do grupo de liderança
do Partido Progressista que
participava do esquema de
corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de
Abastecimento da Petrobras.
Ciro foi denunciado juntamente de seu ex-assessor Fernando
Mesquita, do acionista da UTC
Engenharia Ricardo Pessoa, e
dos advogados Fernando de
Oliveira Hughes Filho e Sidney
de Sá das Neves. Fachin votou
aceitar a denúncia contra os
três primeiros (Ciro, Fernando
Mesquita e Ricardo Pessoa) e

Senador Ciro Nogueira (PP-PI).

para rejeitar as acusações em
relação aos dois últimos, Fernando Hughes e Sidney, por
não haver elementos de prova
mínimos para abertura de ação
penal contra eles.
O ministro Fachin entendeu
que os depoimentos do três
delatores são convergentes e
apoiados por elementos de prova; já o ministro Toffoli entendeu
que não há outros elementos
de prova que sejam suficientes
para sustentar os depoimentos
dos delatores. Ao pedir vista, o
ministro Gilmar Mendes disse
que gostaria de analisar com mais
detalhes a questão das provas, e
prometeu devolver o caso para
julgamento com brevidade (AE).

CÂMBIO
Futuro: -0,1% Pontos: 71.930
Máxima (pontos): 72.170 Mínima (pontos): 70.625. Global 40
Cotação: 775,460 centavos de
dólar Variação: +0,07%.

para suspender a execução da
condenação na Lava Jato.
Além de Dirceu, também
conseguiram recursos favoráveis
na sessão de ontem da Segunda
Turma o deputado estadual

Fernando Capez (PSDB-SP),
a senadora Gleisi Hoffmann e
seu marido, o ex-ministro Paulo
Bernardo, e o ex-tesoureiro do
PP, João Claudio Genu, condenado na Lava Jato (ABr).

Em cinco meses a arrecadação da União
cresce 7,81%, a maior desde 2014

Exportação foi
segmento que mais
sofreu com greve

BOLSAS
O Ibovespa: +0,64% Pontos:
71.404,59 Máxima de +0,94%
: 71.622 pontos Mínima de
-1,06% : 70.203 pontos Volume: 8,73 bilhões Variação em
2018: -6,54% Variação no mês:
-6,97% Dow Jones: +0,12% Pontos: 24.283,11 Nasdaq: +0,39%
Pontos: 7.561,63 Ibovespa

Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, vai aguardar em liberdade o julgamento
do recurso contra sua condenação.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,7976 Venda: R$ 3,7981
Variação: +0,57% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,87 Venda: R$ 3,97
Variação: +0,59% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,7715 Venda: R$
3,7721 Variação: -0,1% - Dólar
Turismo Compra: R$ 3,7430
Venda: R$ 3,9400 Variação:
+0,43% - Dólar Futuro (julho)

8,94% na produção industrial
fez a arrecadação de IPI subir
11,58% acima do IPCA na mesma comparação. As ações de
cobrança de contribuições previdenciárias em atraso e depósito
judiciais também contribuíram
para o aumento da arrecadação.
No período de janeiro a maio de
2018, foram R$ 46,2 bilhões. Esse
resultado é 14,5% superior ao
mesmo período de 2017.
Segundo a Receita, o aumento
de 8,6% nas vendas de bens
impulsionou a arrecadação de
PIS/Cofins em maio, que cresceu
11,32% acima da inflação oficial
em relação a maio do ano passado. A alta de 8,94% na produção
industrial fez a arrecadação de
IPI subir 9,75% acima do IPCA
na mesma comparação. A arrecadação de IRPJ e de CSLL subiu
15,57% acima da inflação em
maio em relação ao mesmo mês
do ano passado. A recuperação
do emprego formal, fez a arrecadação das contribuições para a
Previdência crescer 1,07% (ABr).

A arrecadação aumentou
R$ 5,700 bilhões em relação
a abril do ano passado.

a arrecadação teria crescido
4,26% acima da inflação na
mesma comparação.
Em vigor desde o fim de julho
do ano passado, a elevação do
PIS e da Cofins sobre os combustíveis reforçou os cofres
federais em R$ 2,848 bilhões em
maio, contra R$ 1,282 bilhão no
mesmo mês de 2017. A alta de

Fies: inadimplentes
poderão renegociar dívida
Estudantes que contrataram
o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e não estão
conseguindo pagar o financiamento em dia, poderão
renegociar as dívidas a partir
do segundo semestre deste
ano. Segundo o MEC, 453 mil
estudantes estão inadimplentes. Juntos, eles devem R$
10 bilhões. O Fies concede
financiamento a estudantes
em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva
nos processos conduzidos pelo
MEC. Atualmente, 2,7 milhões
de estudantes são beneficiados.
As regras para a renegociação
ainda serão definidas pelo Comitê Gestor do Fies. A previsão
é que isso seja feita em agosto.
Os estudantes poderão então
procurar a Caixa e normalizar
a situação com o Fies.
O MEC informou que, no
momento, 826 mil estudantes
estão em situação de amortização e ainda começarão a quitar
o empréstimo, respeitados os
prazos definidos para o início
do pagamento.
Em maio, o MEC publicou as
regras para a renegociação das
dívidas. As regras valem para
aqueles que não tem financiamento de 100% e atrasaram o

Cotação: R$ 3,7975 Variação:
+0,54% - Euro (às 17h30) Compra:
US$ 1,1651 Venda: US$ 1,1652
Variação: -0,42% - Euro comercial
Compra: R$ 4,4200 Venda: R$
4,4220 Variação: +0,07% - Euro
turismo Compra: R$ 4,3530 Venda: R$ 4,5930 Variação: estável.

Divulgação

Pence defende “tolerância
zero” contra a imigração ilegal

mento, ao discordar do voto de
Toffoli, Fachin sustentou que o
ministro estaria descumprindo
a decisão do plenário que autorizou a prisão após o fim dos
recursos em segunda instância.
No entanto, Toffoli divergiu das
ponderações e passou a rebater
os argumentos de Fachin.
“Mas aí não tem a ver com
execução imediata da pena,
Vossa Excelência está fazendo
um contraponto, eu estou falando A, Vossa Excelência está
falando B. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares”, disse
Toffoli. Fachin respondeu: “Nós
dois estamos entendendo o que
nós estamos falando”. A troca

Reprodução

P

entendeu que o cálculo da
pena pode ser revisto e Dirceu
pode aguardar em liberdade o
julgamento do recurso contra
a condenação. O julgamento foi
marcado por várias trocas de
farpas entre os ministros Dias
Toffoli e Edson Fachin, que
pediu vista do habeas corpus,
mas os demais integrantes da
Segunda Turma decidiram
encaminhar a votação.
O procedimento não é usual
no STF. Em geral, quando integrantes pedem vista de um
processo, os demais chegam a
adiantar o voto, mas o resultado
fica suspenso e não é proclamado. Em um dos trechos do julga-

Divulgação

or 3 votos a 1, a Segunda
Turma do STF decidiu
ontem (26) suspender
a execução da condenação do
ex-ministro José Dirceu a 30
anos de prisão na Operação
Lava Jato. Com a decisão,
Dirceu deverá ser solto. A
decisão foi tomada a partir
de um habeas corpus protocolado pela defesa de Dirceu.
Votaram pela soltura o relator,
Dias Toffoli, e os ministros
Gilmar Mendes e Ricardo
Lewandowski.
Edson Fachin, relator dos
processos da Lava Jato no
STF, votou contra a concessão da liberdade. A maioria

Segundo o MEC, 453
mil estudantes estão
inadimplentes.

pagamento da parte da mensalidade devida às instituições de
ensino nas quais estão matriculados. Essa dívida poderá ser
parcelada em até 18 meses. A
alta taxa da inadimplência foi
um dos motivos que fez com
que o governo revisse as regras
do Fies. Em 2014, mais de 700
mil contratos foram firmados.
Esse número caiu. A previsão
para este ano é de 100 mil contratos no chamado Fies público,
bancado pelo governo.
Para tornar o programa mais
sustentável, segundo o governo, a intenção agora é que o
setor privado complemente a
oferta com 210 mil vagas financiadas com recursos de fundos
constitucionais regionais e do
BNDES (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.259,90 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,71% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 154,500
Variação: -0,64%.

