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BOLSAS
O Ibovespa: +0,81% Pontos: 
70.640,64 Máxima de +1,4% 
: 71.058 pontos Mínima de 
-0,24% : 69.907 pontos Volu-
me: 7,49 bilhões Variação em 
2018: -7,54% Variação no mês: 
-7,96% Dow Jones: +0,49% Pon-
tos: 24.580,89 Nasdaq: -0,26% 
Pontos: 7.692,82 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7796 Venda: R$ 3,7801 
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7657 Venda: R$ 
3,7663 Variação: -0,61% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7370 
Venda: R$ 3,9270 Variação: 
+0,36% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,91% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.270,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,02%- Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,400 
Variação: +0,71%.

Cotação: R$ 3,7810 Variação: 
+0,23% - Euro (às 17h30)Compra: 
US$ 1,1662 Venda: US$ 1,1662 
Variação: +0,48% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4050 Venda: R$ 
4,4070 Variação: +0,82% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3330 Ven-
da: R$ 4,5800 Variação: +0,66%.

Futuro: +1,28% Pontos: 71.200 
Máxima (pontos): 71.635 Míni-
ma (pontos): 70.400. Global 40 
Cotação: 777,243 centavos de 
dólar Variação: -0,52%.

“Não importa se 
os animais  são 
incapazes ou não 
de pensar. O que 
importa é que são 
capazes de sofrer“.
Jeremy Bentham (1748/1832)
Filósofo inglês

de 11 centavos acima das tarifas 
observadas nas companhias 
estaduais”, diz o estudo (ABr).

Estudo da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI), denominado Sa-

neamento Básico: uma agenda 
regulatória e institucional, 
revela que para universalizar 
os serviços até 2033, conforme 
estabelece o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab), 
é necessário ampliar em 62% o 
volume de investimentos para 
um patamar de R$ 21,6 bilhões 
anuais. De acordo com o estudo, 
o investimento insufi ciente é o 
maior vilão para a ampliação da 
cobertura por redes de esgoto 
no Brasil. 

Nos últimos oito anos, a média 

 Estudo indica que é 
preciso ampliar em 62% os 
investimentos em saneamento

de recursos aportados no setor 
foi de R$ 13,6 bilhões. O mesmo 
estudo mostra ainda que o ser-
viço prestado pelas companhias 
privadas tem mais qualidade que 
o das públicas, e que cada R$ 1 
investido dá retorno de R$ 2,50 
ao setor produtivo. Segundo o do-
cumento, a ampliação das redes 
resulta em melhorias na saúde da 
população. Na avaliação da CNI, 
a meta do Plansab só se tornará 
possível, caso a agenda de sanea-
mento básico seja prioridade do 
governo federal .

“Caso sejam mantidos os ní-
veis recentes de investimento, 
a universalização dos serviços 

será atingida apenas após 2050, 
com cerca de 20 anos de atraso”, 
afi rmou a diretora de Relações 
Institucionais da CNI, Mônica 
Messenberg. De acordo com o 
estudo, a experiência interna-
cional sugere que a parceria com 
o setor privado tem sido fator 
fundamental para a expansão e 
aumento da qualidade dos servi-
ços de saneamento.

As concessões e as parcerias 
público-privadas (PPPs) no setor, 
no entanto, ainda esbarram em 
uma série de resistências, a maior 
parte relacionada aos mitos de 
que o setor privado só atua em 
grandes municípios e de que as 

De acordo com o estudo, o investimento insufi ciente é o maior vilão para

a ampliação da cobertura por redes de esgoto no Brasil.

tarifas privadas são signifi cativa-
mente superiores.

“É mito a ideia de que a par-

ticipação privada gera aumento 
signifi cativo das tarifas: o setor 
privado pratica tarifas de cerca 

O técnico da seleção brasilei-
ra, Tite, elogiou o bom desem-
penho do Brasil no segundo 
tempo para conseguir a suada 
vitória por 2 a 0 diante da Costa 
Rica, em São Petersburgo. 
“No primeiro tempo, erramos 
muitos passes, não foi bom. 
Mas, no segundo, retomamos 
e fi zemos exatamente o que 
era necessário”, disse.

Já sobre o pênalti para a sele-
ção brasileira anulado pelo árbi-
tro assistente de vídeo (VAR), 
Tite levantou o tom de voz e 
criticou o sistema. “É um lance 
que eu, Adenor, poderia marcar 
ou não. Mas é preciso que esse 
tipo de análise seja feita sempre, 
porque diante da Suíça não foi. 
Então, que haja um critério”, 
afi rmou o comandante.     

Sobre Neymar, Tite afi rmou 
que é “desumano” colocar toda 
a responsabilidade da seleção 
brasileira em cima de apenas 
um atleta, ao comentar que o 
camisa 10 da seleção brasileira 
irá chegar em seu melhor nível 
“logo”. Tite comentou sobre 
o tombo que levou durante a 

A seleção enfrenta a Sérvia, 

nesta quarta-feira (27),

em Spartak.

A Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias 
aprovou novas opções de cuida-
do para quem sofre de doenças 
raras no Brasil. Os tratamentos 
devem ser disponibilizados em 
unidades do SUS a partir do 
segundo semestre de 2018. 
Com as alterações, portadores 

de Mucopolissacaridoses tipo I 
e II vão contar com duas novas 
opções de medicamento: a 
laronidase e a idursulfase alfa. 
Para quem sofre de Defi ciência 
de Biotinidase, a novidade é a 
aprovação de protocolos que 
orientam a assistência na rede 
pública. Os protocolos para a 
Síndrome de Turner e a Hepa-
tite Autoimune também foram 
atualizados. 

Os chamados Protocolos Clí-
nicos e Diretrizes Terapêuticas 
funcionam como documen-

Bagagem em aviões
A OAB anunciou um novo 

recurso, com pedido de decisão 
liminar, a fi m de interromper a 
taxa extra de cobrança de baga-
gens pelas companhias aéreas. A 
OAB tem atuado para revogar a 
medida, que considera “lesiva” aos 
consumidores. A bagagem despa-
chada começou a ser cobrada em 
1/6/2017. A primeira companhia a 
cobrar foi a Azul, no valor mínimo 
de R$ 30,00 por mala, preço que 
agora é de R$ 60,00.

O ministro Herman Benja-
min, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), enviou à primei-
ra instância do Judiciário duas 
ações penais contra o governa-
dor de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel. As decisões foram 
tomadas após a Corte Especial 
do STJ ter aprovado a restrição 
do foro privilegiado de go-
vernadores e conselheiros de 
tribunais de contas. Na ocasião 
fi cou decidido que somente 
deve permanecer no tribunal 
os processos sobre supostos 
crimes cometidos durante e 
em razão do cargo.

Os processos contra Pi-
mentel enviados à primeira 
instância da Justiça de Minas 
Gerais são derivados da Ope-
ração Acrônimo, que investiga 
desvios de recursos quando 
ele era ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior, entre janeiro de 2011 
e fevereiro de 2014.

Em uma das ações, o gover-
nador é acusado de favorecer 
a empresa Odebrecht, e, na 
outra, a companhia do ramo 
de veículos Caoa. 

Em troca, teria recebido 
quantias milionárias em pro-
pina por meio de caixa dois de 
campanha. Pimentel sempre 
negou qualquer ilícito. Além 
desses processos, o governa-
dor é alvo de ao menos outras 
quatro investigações no STJ. 

Governador de Minas Gerais, 

Fernando Pimentel.

São Paulo - Em entrevista à 
rede de TV americana CNN, o 
juiz federal Sérgio Moro afi rmou 
que a Operação Lava Jato “é uma 
grande conquista para a demo-
cracia brasileira”. A emissora 
publicou uma matéria de mais 
de cinco minutos de duração 
sobre a maior ação contra cor-
rupção já defl agrada no Brasil.

“Por um lado, você pode dizer 
que todos esses casos de corrup-
ção são vergonhosos, mas não 
há vergonha na aplicação da lei. 
Então o Brasil está fazendo o 
que é necessário para ser feito. 
É uma grande conquista para a 
democracia brasileira”, afi rmou 
o juiz. Na reportagem, a rede cita 
a condenação do ex-presidente 
Lula, preso desde 7 de abril. 

Também é citada a investiga-
ção sobre o presidente Temer. 
A CNN afi rma que “Moro se 
tornou um herói” brasileiro 
após o início da Lava Jato.

Durante a entrevista, o juiz 

São Paulo - O pré-candidato 
ao governo de São Paulo pelo 
PSDB, João Doria, anunciou ofi -
cialmente na sexta-feira (22), o 
apoio do PP ao seu projeto de 
disputar o Palácio dos Bandei-
rantes nas eleições de outubro. 
Afi rmando ter o maior tempo 
de rádio e TV até agora entre 
os pré-candidatos, Doria ainda 
fez acenos ao MDB e ofereceu 
uma das vagas ao Senado para 
o empresário Paulo Skaf, que 
pretende ser novamente candi-
dato ao governo estadual. 

“Portas abertas e corações 
pulsantes”, declarou o tuca-
no, ao fazer a sugestão para 
o emedebista. Doria elogiou 
o empresário Paulo Skaf e 
afi rmou que um acordo com o 
MDB poderia ser fechado em 
julho, antes das convenções 
partidárias e que a candidatura 
ao Senado  “engrandeceria” a 
imagem de Skaf. Além do apoio 

Pré-candidato ao governo de 

São Paulo, João Doria.
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Novas opções de cuidado para quem sofre de doenças raras.

Reprodução

Justiça homologa 
delação de Palocci

O desembargador João Pedro 
Gebran Neto, do TRF4, sediado 
em Porto Alegre, homologou 
os depoimentos de delação 
premiada do ex-ministro da 
Fazenda, Antonio Palocci, 
com a Polícia Federal (PF). Os 
depoimentos estão em segredo 
de Justiça, e o conteúdo não foi 
divulgado. Palocci está preso 
desde setembro de 2016 em 
função das investigações da 
Operação Lava Jato.

O ex-ministro fechou os ter-
mos da delação com delegados 
responsáveis pelas investigações 
da Lava Jato após os procurado-
res do MPF rejeitarem o acordo. 
O ex-ministro foi condenado pelo 
juiz Sérgio Moro a 12 anos, dois 
meses e 20 dias de prisão por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro em um dos proces-
sos da operação. A decisão foi 
tomada após a decisão do STF, 
que, validou autorização legal 
para que delegados das polícias 
Civil e Federal possam negociar 
delações premiadas (ABr).

Doria anuncia apoio do PP e sugere 
vaga ao Senado para Skaf

Gilberto Kassab e o deputado 
federal Rodrigo Garcia (DEM), 
o presidente do PP estadual, 
Guilherme Mussi, justifi cou a 
mudança de posição no par-
tido com um “erro de timing” 
na semana anterior. Segundo 
ele, o apoio a Márcio França 
havia sido formalizado na cú-
pula estadual da legenda, que 
recebeu sinais contrários de 
prefeitos e outras lideranças do 
interior do Estado e foi forçada 
a ampliar a consulta sobre o 
posicionamento. 

Desta vez, ele garantiu que 
haverá fi delidade no apoio ao 
tucano “A fi delidade se baseia 
no sentido de que já ampliamos 
ao máximo a escuta entre os 
representantes do partido no 
Estado, acho que já se esgotou e 
não vai haver mais nenhum tipo 
de mudanças. A decisão está 
tomada e seguiremos juntos 
até o fi nal”, disse (AE).

estadual, o ex-prefeito de São 
Paulo defende que o MDB se 
junte ao ex-governador Ge-
raldo Alckmin na disputa pela 
Presidência da República. 

Durante a coletiva de impren-
sa organizada para o anúncio, 
que contou com líderes de 
outros partidos que já fecharam 
com Doria, como o ministro 

Tite elogia 2º tempo do 
Brasil e fala sobre tombo

comemoração do primeiro gol 
do Brasil. “Quando saiu o gol, o 
Ederson me bateu, quando eu 
vi, o Cássio me bateu também, 
aí ferrou. Eu ia lá comemorar 
junto, mas não deu”, brincou. 

Com a vitória, o Brasil só 
dependerá de si mesmo para 
conseguir avançar para as 
oitavas de fi nais da Copa do 
Mundo (ANSA).

‘Não há vergonha na 
aplicação da lei’, diz Moro

federal afi rma que a investiga-
ção “começou muito pequena”. 
“Foi uma investigação sobre 
lavadores de dinheiro profi ssio-
nais. Mas, seguindo o dinheiro a 
investigação cresceu, e para to-
dos nós, policiais, promotores, 
juízes, não só eu, mas os outros 
juízes envolvidos no caso, foi 
uma grande surpresa”, disse.

O magistrado citou à CNN o 
caso de dois delatores da Lava 
Jato. “Esses dois criminosos 
decidiram cooperar com os 
promotores”, afi rmou. Moro 
declarou ainda que o apoio 
da opinião pública foi “muito 
importante”. “O que foi muito 
importante no Brasil é que te-
mos muito apoio e ainda temos 
muito apoio da opinião pública 
brasileira”, disse. Moro afi rmou 
que o País tem “políticos muito 
poderosos, empresários muito 
poderosos que infelizmente 
cometeram crimes de suborno 
e lavagem de dinheiro” (AE).

STJ envia à primeira instância 
ações contra Pimentel

Ao menos um outro processo 
contra governador também já 
foi baixado de instância pelo 
STJ, dessa vez contra o chefe do 
executivo da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, que teve seu caso 
enviado ao primeiro grau pelo 
ministro Luis Felipe Salomão.

A restrição ao foro de gover-
nadores determinada pelo STJ 
seguiu o exemplo da decisão 
tomada pelo plenário do STF 
no início de maio, dessa vez 
em relação a deputados e 
senadores. Neste mês, o STF 
expandiu os efeitos também 
para ministros. Desde que foi 
restringindo o entendimento 
sobre o foro, ao menos 170 
processos já foram enviados a 
instâncias inferiores por minis-
tros do Supremo (ABr).

Novos tratamentos para 
doenças raras

tos ofi ciais que estabelecem 
critérios para diagnóstico; 
tratamento preconizado, in-
cluindo medicamentos e de-
mais tecnologias; posologias 
recomendadas; cuidados com 
a segurança dos doentes; me-
canismos de controle clínico; e 
acompanhamento e verifi cação 

de resultados terapêuticos.
As doenças raras afetam 

até 65 pessoas em cada grupo 
de 100 mil indivíduos, sendo 
80% decorrentes de fatores 
genéticos. No Brasil, cerca 
de 13 milhões de pessoas são 
acometidas por esse tipo de 
enfermidade. O Ministério da 
Saúde informou que, desde 
2014, o SUS incorporou 19 
exames de diagnóstico e 11 me-
dicamentos, além de organizar 
a rede de assistência a doenças 
raras no Brasil (ABr).


