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BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
80.275,00 Máxima de +0,78% 
: 80.492 pontos Mínima de 
-0,21% : 79.699 pontos Volu-
me: 7,56 bilhões Variação em 
2018: 5,07% Variação no mês: 
10,32% Dow Jones: -0,57% Pon-
tos: 25.306,83 Nasdaq: -1,39% 
Pontos: 7.629,70 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7284 Venda: R$ 3,7294 
Variação: +0,33% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7149 Venda: R$ 
3,7155 Variação: -0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7070 
Venda: R$ 3,8730 Variação: 
+0,41% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.221,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,14% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,001 
Variação: +0,7%.

Cotação: R$ 3,7290 Variação: 
+0,51% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,1704  Venda: US$ 1,1705  
Variação: +0,39% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3620 Venda: R$ 
4,3640 Variação: +0,74% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3230 Ven-
da: R$ 4,5400 Variação: +0,96%.

Futuro: +0,23% Pontos: 80.430 
Máxima (pontos): 80.690 Míni-
ma (pontos): 79.850. Global 40 
Cotação: 775,281 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

“A felicidade não 
está em fazer o que 
a gente quer e sim 
em querer o que a 
gente faz”. 
Jean Paul Sartre (1905/1980)
Filósofo francês

pação) - sem a devida compe-
tência para tanto e, ainda, sem 
o devido processo legislativo”, 
diz a OAB na ação (ABr).

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS) decidiu ontem 

(30) revogar a Resolução 
Normativa 433/2018 que, entre 
outras mudanças propostas, 
incluía a cobrança de copar-
ticipação e franquia em pla-
nos de saúde. A nova norma 
estabelecia um limite de até 
40% de coparticipação dos 
consumidores nas despesas 
médicas e hospitalares.

A decisão foi tomada durante 
a 490ª Reunião Ordinária de Di-
retoria Colegiada. A ANS “deci-
diu reabrir as discussões sobre 
a proposta de regulamentação 
dos mecanismos fi nanceiros 

 ANS recua e revoga norma 
que prevê cobrança de até 
40% dos clientes em planos

de regulação: coparticipação e 
franquia em função da apreen-
são que o tema tem causado na 
sociedade”.

O órgão pretende realizar uma 
nova audiência pública, ainda 
sem data marcada, mas nos 
moldes da realizada nos últimos 
24 e 25 deste mês, que tratou da 
“Política de preços e reajustes na 
saúde suplementar”. Em nota, a 
ANS disse ainda que “se reunirá 
com as principais instituições 
públicas que se manifestaram 
sobre a matéria, com o objetivo 
de ouvir suas sugestões para a 
construção de um entendimento 
uniforme sobre o assunto”.

Editada em 27 de junho, a 

Resolução Normativa 433 en-
traria em vigor em dezembro, 
mas este mês (16) foi suspensa 
pelo STF. A presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, decidiu 
pela suspensão após a OAB en-
trar com uma medida cautelar. 
Com a revogação, a diretoria 
aprovou também a realização 
de nova audiência pública para 
debater com diferentes setores 
da sociedade a norma e ampliar 
a participação popular. Para o 
consumidor, não há mudanças 
imediatas pois a nova norma só 
entraria em vigor em dezembro.

“A referida resolução foi muito 
além e desfi gurou o marco legal 
de proteção do consumidor no 

Para o consumidor, não há mudanças imediatas pois a nova norma

só entraria em vigor em dezembro.

país, ‘tendo usurpado’, da com-
petência do Poder Executivo (e 
também do Poder Legislativo) 
por parte da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar, que 
arvorou-se a regulamentar ma-
téria – mecanismos de regulação 
fi nanceira (franquia e copartici-

Selecionados do Fies
Os estudantes pré-selecionados 

para o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), do primeiro se-
mestre de 2018, têm até sexta-feira 
(3) para fazer a complementação 
da inscrição. O processo deve ser 
feito por meio do acesso à página 
(http://fies.mec.gov.br/), que 
orienta passo a passo o que fazer. 
Por exemplo, a porcentagem a ser 
fi nanciada e os dados da agência 
bancária para receber o benefício.

Para Temer, acabará havendo 

uma composição.

Os brasileiros estão menos pessimistas com a 
situação fi nanceira, a infl ação e o desemprego, 
revelou pesquisa divulgada ontem (30) pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI). Depois 
de cinco meses sem registrar aumento, o Índice 
Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) 
atingiu 101,6 pontos em julho, alta de 3,5% em 
relação ao mês anterior.

Em junho, o indicador tinha registrado 98,3 
pontos, afetado pela paralisação dos caminhonei-

ros. Apesar da subida em julho, o Inec continua 
abaixo da média histórica, de 107,8 pontos. 
Segundo a CNI, a recuperação da confi ança 
do consumidor é importante. No entanto, o 
indicador ainda está em nível insufi ciente para 
estimular o consumo e aumentar o ritmo de 
expansão da economia.

A maioria dos indicadores que compõem o Inec 
melhorou. O indicador de expectativa de que 
a infl ação vai cair aumentou 7% de junho para 

julho, o índice dos que acreditam que o desem-
prego vai cair subiu 9,5%. O índice de expectativa 
de aumento da renda pessoal aumentou 2,8%. 
A avaliação sobre as fi nanças pessoais também 
registrou melhora. 

O indicador de endividamento subiu 3,6% 
em relação a junho. O de situação fi nanceira 
aumentou 2,6%. Quanto mais alta a pontua-
ção, maior o número de pessoas que espera a 
queda do endividamento pessoal e a melhora 

da situação fi nanceira.
A pesquisa indicou que os consumidores 

continuam cautelosos. O indicador de compras 
de bens de maior valor recuou 0,8% em relação 
a junho. Segundo a CNI, isso mostra queda na 
intenção de compra de mercadorias como mó-
veis, eletrodomésticos e itens de valor mais alto.

Realizada pela CNI em parceria com o Ibope, a 
pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios 
entre 19 e 23 de julho (ABr).

O Ministério das Cidades pre-
tende agrupar, em uma única 
base de dados, informações de 
diferentes órgãos municipais, 
estaduais e federais sobre a 
segurança nas estradas bra-
sileiras. Dessa forma, poderá 
ser elaborado um diagnóstico 
mais preciso sobre a situação 
atual e, posteriormente, haver 
condições para defi nir políticas 
públicas mais efi cientes a fi m 
de reduzir, pela metade, em um 
prazo de 10 anos, as cerca de 
40 mil mortes que a cada ano 
ocorrem no país.

O projeto conta com apoio 
do setor privado. Um dos par-
ceiros é a Ambev que ajudará 
disponibilizando algumas das 
metodologias a serem adotadas 
pelo levantamento. De acordo 
com o ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy, a cada ano, 
os acidentes de trânsito causam 
prejuízos de R$ 50 bilhões à 

Para o ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, pequenas ideias 

podem aumentar segurança viária.

Árbitro de vídeo em 
14 partidas da Copa 
do Brasil

O polêmico árbitro de vídeo, 
que estreou na Copa da Rússia, 
entre críticas e elogios, será 
utilizado na Copa do Brasil, já a 
partir desta semana. Conhecido 
pela sigla VAR (do inglês video 
assistant referee), o sistema 
será utilizado a partir das 
quartas de fi nal, em um total 
de 14 partidas. 

O custo de operação, segun-
do a CBF, será de R$ 50 mil por 
jogo, totalizando R$ 700 mil.

O anúncio foi feito ontem 
(30), pelo coordenador do 
Árbitro de Vídeo no Brasil, 
Sérgio Corrêa, e o instrutor de 
arbitragem e criador do projeto, 
Manoel Serapião, na sede da 
entidade, na Barra da Tijuca. O 
VAR será utilizado nos confron-
tos de ida e volta entre Grêmio 
x Flamengo, Corinthians x Cha-
pecoense, Santos x Cruzeiro e 
Bahia x Palmeiras.
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São Paulo - Num discurso 
marcado pela defesa do legado 
do governo, que está a cinco 
meses de encerrar o mandato, 
o presidente Michel Temer 
pediu ontem (30), a conti-
nuidade da agenda imple-
mentada desde que chegou, 
há dois anos, ao Palácio do 
Planalto. “Meu maior desejo 
neste momento é que nós não 
venhamos a cortar aquilo que 
já foi começado. Precisamos 
continuar, e continuar exige 
governo de quatro anos, quem 
sabe de oito anos”, declarou 
o emedebista ao discursar em 
almoço com empresários na 
sede da Fiesp.

“O continuísmo, no sentido 
de projetos que foram im-
plementados ao longo desse 
tempo, é fundamental. E acho 
que a consciência nacional tem 
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A Casa Branca responsabilizou 
o presidente da Nicarágua, Da-
niel Ortega, e a primeira-dama e 
vice-presidente, Rosario Murillo, 
pelas violações aos direitos hu-
manos e a violência durante os 
protestos maciços que abalam o 
país desde abril. A porta-voz da 
Casa Branca, Sarah Huckabee 
Sanders, disse ontem (30), que 
a população nicaraguense foi às 
ruas para exigir reformas demo-
cráticas depois que o governo 
realizou eleições fraudulentas e 
manipulou leis para reprimir os 
partidos de oposição e a impren-
sa independente.

Segundo Sarah, os protestos 
foram respondidos com “violên-
cia indiscriminada”, deixando 
ao menos 350 mortos, milha-
res de feridos e centenas de 
pessoas falsamente acusadas 
de “golpistas” “terroristas” 
presas. Outras foram tortura-
das ou estão desaparecidas, 
acrescentou o governo ameri-
cano. “O presidente Ortega e a 
vice-presidente Murillo são os 
verdadeiros responsáveis pela 
força parapolicial pró-governo 
que tem tratado brutalmente a 
população”, diz o comunicado 
ofi cial (AE).

Manifestantes realizam protesto contra o governo em Manágua, 

Nicarágua.

Arnulfo Franco/AP/Estadão Conteúdo

Temer pede continuísmo de 
políticas na sucessão presidencial

indústria. Temer fez na Fiesp 
um longo levantamento de me-
didas e feitos de seu governo. 
Citou, entre eles, as reformas 
do ensino médio e trabalhista, 
a regra que fi xou um teto aos 
gastos públicos, a recuperação 
das estatais, a repactuação das 
dívidas dos Estados e a inter-
venção na segurança pública 
do Rio de Janeiro. 

Foi uma agenda conduzida 
num prazo de dois anos diante 
de uma oposição classifi cada 
por ele como “radicalíssima”. 
Temer pregou o fi m de uma 
radicalização que divide, assim 
como “não é útil ao País”, e 
observou que sem o Congresso 
não se governa. “Digo isso para 
que os nossos pré-candidatos 
ouçam e se conscientizem disso 
para não dizerem barbaridades 
que, às vezes, dizem (AE).

que tomar ciência de que não 
podemos parar tudo que está 
aí... As políticas que implemen-
tamos com o apoio de todos os 
senhores deve ser prestigiada”, 
acrescentou o presidente no 
encontro com empresários da 

EUA responsabiliza Ortega 
pela violência na Nicarágua

Acidentes de trânsito causam prejuízos de
R$ 50 bilhões anualmente

sociedade, ao assinar a minuta 
de um acordo de cooperação 
técnica com o Instituto Tellus.

Nove estados e o DF já se 
encontram em “estágio avan-
çado” com relação à coleta 
de informações que facilitam 

dados, bem como das meto-
dologias de desdobramento 
e comunicação das metas, 
que preveem uma redução de 
50% das mortes no trânsito no 
prazo de 10 anos.

O evento de lançamento do 
projeto teve participação do 
ex-piloto da Fórmula 1, Felipe 
Massa, que é embaixador da 
Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA) para 
Segurança Viária, e do presi-
dente da entidade, Jean Todt, 
enviado especial da ONU para 
Segurança Viária, que classifi -
cou de “pandemia terrível” as 
mortes no trânsito. “São 1,8 
milhão de mortes a cada ano. 
Esta é uma ótima oportunidade 
para fazermos programas mais 
fortes, de forma a evitar essas 
tragédias”, acrescentou ao 
defender o foco na educação 
para alcançar a redução de tais 
estatísticas (ABr).

a idenfi cação das principais 
causas dos acidentes. Poste-
riormente, já com os dados 
dos demais estados em mãos, 
pretende-se defi nir e implan-
tar uma metodologia de coleta, 
tratamento e divulgação dos 

Brasileiro está menos pessimista com economia, revela CNI

São Paulo - As empresas de fi deli-
dade fecharam o primeiro trimestre 
com faturamento bruto total de R$ 
1,63 bilhão, 11,2% acima do verifi -
cado em igual período de 2017. Os 
dados são da Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado de Fide-
lização (Abemf), que compilou os 
resultados de seis de suas associadas 
(Dotz, Grupo LTM, Multiplus, Net-
points, Smiles e TudoAzul).

Conforme a entidade, entre ja-
neiro e março foram emitidos 69,5 
bilhões de pontos e milhas, volume 
21,3% superior se comparado ao de 
igual intervalo de 2017, enquanto 
os resgates somaram 59,8 bilhões, 

alta de 21,5% na comparação anual. 
"A conversão dos pontos (relação 
entre a quantidade acumulada e a 
resgatada) foi a maior desde abril 
de 2016, com 86% dos pontos/
milhas resgatados", diz a Abemf, 
em nota. As passagens aéreas se-
guiram como as mais procuradas 
(74,4%) no período.

Em relação ao número de cadas-
tros, o setor ganhou 3,1 milhões 
de novas inscrições nos primeiros 
três meses deste ano, atingindo 
115,3 milhões de cadastros ao 
fi nal de março - um crescimento 
de 18,9% ante o primeiro trimestre 
de 2017 (AE).

Aumentou o faturamento de 
programas de fi delidade


