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BOLSAS
O Ibovespa: -1,49% Pontos: 
79.151,70 Máxima de +0,7% 
: 80.912 pontos Mínima de 
-1,72% : 78.966 pontos Volu-
me: 10,67 bilhões Variação em 
2018: 3,6% Variação no mês: 
-0,09% Dow Jones: -0,18% Pon-
tos: 25.583,75 Nasdaq: +0,06% 
Pontos: 7.888,33 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7637 Venda: R$ 3,7642 
Variação: -0,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,84 Venda: R$ 3,94 
Variação: +0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7513 Venda: R$ 
3,7519 Variação: +1,08% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7330 
Venda: R$ 3,9100 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado 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$ 1.216,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,900 
Variação: +0,27%.

bro) Cotação: R$ 3,7725 Variação: 
+0,27% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1613 Venda: US$ 1,1613 
Variação: +0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3680 Venda: R$ 
4,3700 Variação: +0,02% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3130 Ven-
da: R$ 4,5370 Variação: +0,09%.

Futuro: -2,05% Pontos: 79.025 
Máxima (pontos): 80.985 Míni-
ma (pontos): 78.930. Global 40 
Cotação: 779,096 centavos de 
dólar Variação: -0,03%.

“Na vida precisamos 
sempre usar 
máscaras, pois 
ninguém nos 
reconheceria se nos 
apresentássemos
de rosto nu”.
Lêdo Ivo (1924/2012)
Escritor brasileiro

nistradores públicos. “Isso 
nada tem a ver com combate 
à corrupção e muito menos 
com a Lava jato” (ABr).

A maioria dos ministros do 
STF decidiu ontem (8) 
que não há prazo para 

protocolar ações de cobrança 
de danos causados por agentes 
públicos ou privados em casos 
envolvendo atos de improbi-
dade administrativa. Segundo 
integrantes do Ministério Pú-
blico, a decisão terá impacto 
nas investigações da Ope-
ração Lava Jato. Na semana 
passada, foi formada maioria 
a favor da prescrição, ou seja, 
do prazo de cinco anos para 
que o governo ou MP possam 
entrar na Justiça para cobrar 
prejuízos que foram causados 
à administração pública após 

 Supremo vota contra prazo 
para cobrar condenado por 
improbidade administrativa

a condenação do réu por impro-
bidade administrativa.  

A alteração no resultado do 
julgamento ocorreu diante 
da mudança nos votos dos 
ministros Luiz Fux e Luís Ro-
berto Barroso, que, na semana 
passada, quando o julgamento 
começou, votaram pela prescri-
ção. Ao justifi car sua mudança 
de posição, Barroso disse que 
mudou seu voto porque recebeu 
diversos elementos sobre o im-
pacto da decisão no combate à 
corrupção atos de improbidade.

“Eu acho que o juiz deve 
produzir o melhor resultado 
possível ao interesse da socieda-
de”, argumentou. Fux também 

decidiu retifi car seu voto após 
entender as consequências 
da decisão. “Hoje em dia não 
é consoante aos princípios e 
à postura judicial do STF que 
danos praticados contra admi-
nistração pública fi quem imunes 
da obrigação ao ressarcimento”, 
justifi cou.

Durante o julgamento, o 
relator do caso, ministro Ale-
xandre de Moraes refi rmou 
seu voto e disse que impres-
critibilidade benefi cia a inér-
cia. Moraes também chamou 
de “falácia” declarações de 
membros do MP, por meio da 
imprensa, que de a prescrição 
afetaria as investigações da 

Segundo integrantes do Ministério Público, a decisão terá impacto nas investigações

da Operação Lava Jato.

Operação Lava Jato. “O que 
atrapalha o enfrentamento 
contra corrupção é a incom-
petência”, afi rmou. O ministro 

Gilmar Mendes voltou pela 
prescrição e disse que a falta 
de prescrição apenas estimula 
abusos do MP contra admi-

O Ministério do Comércio da 
China anunciou ontem (8) que 
vai impor uma tarifa de 25% a 
um conjunto de importações 
dos Estados Unidos avaliado em 
US$16 bilhões. A decisão é uma 
retaliação à sobretaxa imposta 
pelo governo norte-americano 
na terça-feira (7). De acordo com 
o comunicado chinês, a medida 
entrará em vigor imediatamente 
depois que os Estados Unidos 
aplicarem as tarifas a produtos 
chineses no próximo dia 23. 

A lista de importações afeta-
da pelo imposto inclui carvão, 
petróleo, produtos químicos e 
alguns equipamentos médicos. 
Para a China, Washington tem 
colocado suas leis domésticas 
acima das leis internacionais, 
“uma prática muito insensata”. 
A declaração ocorre depois que 
o Escritório do Representante 
de Comércio dos Estados Uni-
dos (USTR) informou que im-
plementará uma taxa de 25% a 
US$ 16 bilhões de importações 
chinesas em resposta ao que 
considera práticas ilegais liga-

Medida entrará em vigor a partir do próximo dia 23.

Aérea low cost
A Anac autorizou o funciona-

mento da empresa aérea Norwe-
gian Air em voos regulares no 
Brasil. É a terceira maior entre 
as de baixo custo que operam no 
continente europeu, conhecidas 
como low cost. A Norwegian vai 
operar em território nacional como 
empresa de serviço de transporte 
aéreo internacional regular de 
passageiro, carga e mala postal. 
A autorização tem efeito imediato.
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Dias Toffoli é eleito 
presidente do Supremo

O ministro do STF Dias Toffoli 
foi eleito ontem (8) pelo plenário 
para ocupar o cargo de presiden-
te da Corte a partir do próximo 
mês. A votação foi feita de ma-
neira simbólica porque Toffoli 
é o vice-presidente da Corte e 
já ocuparia o cargo, conforme o 
regimento interno do STF.

Toffoli entrará no cargo atual-
mente ocupado pela ministra 
Cármen Lúcia, que está há dois 
anos na presidência do STF e não 
pode continuar no posto. O novo 
vice-presidente será o ministro Luiz 
Fux. Eles tomarão posse no dia 
13 de setembro, e o mandato é de 
dois anos. Após a votação, Toffoli 
agradeceu aos colegas e disse que 
terá grandes desafi os à frente do 
tribunal e do Judiciário brasileiro.

“A responsabilidade neste 
encargo é enorme, os desafi os 
são gigantescos, mas, se por um 
lado, temos essa difi culdade, até 
pela gestão tranquila e fi rme 
que Vossa Excelência [ministra 
Cármen Lúcia] teve nestes dois 
anos tão difíceis pela nação 
brasileira, com tantas demandas 
chegando a este STF e ao Con-
selho Nacional de Justiça, por 
outro lado, é muito facilitado”, 
disse Toffoli que tem 50 anos 
e foi nomeado para o STF em 
2009 pelo então presidente Lula. 
Antes de chegar ao Supremo, o 
ministro foi advogado-geral da 
União e advogado de campanhas 
eleitorais do PT (ABr).

O número de reclamações re-
gistradas no primeiro semestre 
na Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) caiu 
15,6% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. De acordo 
com os dados divulgados ontem 
(8) pela agência, de janeiro a ju-
nho foram recebidas 1,49 milhão 
de reclamações nos canais de 
atendimento. No ano passado, 
no mesmo período, foram 1,76 
milhão de reclamações.

A telefonia móvel foi o serviço 
que mais recebeu queixas. Fo-
ram 701,5 mil reclamações no 
semestre, percentual de 46,9% 
do total. Em seguida, vem a te-
lefonia fi xa, que recebeu 22,5% 
do total de queixas, com 337,1 
mil reclamações. Em terceiro, 
a banda larga fixa recebeu 
246,7 mil reclamações, cerca 
de 16,5% e a TV por assinatura 

A telefonia móvel foi o serviço 

que mais recebeu queixas.

Boletim epidemiológico divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde revela que o país já registra 
1.100 casos confi rmados de sarampo, sendo 788 
no Amazonas e 281 em Roraima. Há ainda casos 
considerados isolados em São Paulo (1), no Rio 
de Janeiro (14), no Rio Grande do Sul (13), em 
Rondônia (1) e no Pará (2).  Pelo menos 5.058 
casos permanecem em investigação no Amazonas 
e 111 em Roraima. Além disso, até o momento, 
cinco óbitos por sarampo foram confi rmados no 
país – quatro em Roraima (três em estrangeiros 
e um em brasileiro) e um no Amazonas (em 
brasileiro). A Campanha Nacional de Vacinação 
Contra a Poliomielite e Sarampo começou na 
última segunda-feira (6) e segue até o dia 31. O 

Dia D de mobilização nacional está marcado para 
o dia 18 (sábado), quando mais de 36 mil postos 
de saúde estarão abertos no país. No total, 11,2 
milhões de crianças devem ser vacinadas.

A meta é imunizar pelo menos 95% do público-
-alvo, numa tentativa de reduzir a possibilidade 
de retorno da pólio e a chamada reemergência 
do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil. 
Em 2017, dados preliminares apontam que a 
cobertura no Brasil foi de 85,2% na primeira 
dose contra o sarampo (tríplice viral) e de 
69,9% na segunda dose (tetra viral). Todas as 
crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 
anos devem ser levadas aos postos de vacinação, 
independentemente da situação vacinal (ABr).
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No primeiro mês do calen-
dário agrícola safra 2018/2019, 
agricultores tomaram junto aos 
bancos R$ 11,65 bilhões, 48% a 
mais do em julho de 2017 (R$ 
7,9 bilhões). Os empréstimos 
que registraram maior aumento 
na contratação foram os des-
tinados ao custeio, quando os 
produtores se preparam para o 
plantio da safra agrícola. Essas 
operações atingiram R$ 8,37 
bilhões ante R$ 5,23 bilhões 
da temporada anterior, em alta 
de 60%.

Os fi nanciamentos para in-
vestimento também cresceram, 
saltando de R$ 1,42 bilhão em 
julho de 2017 para R$ 1,46 bi-
lhão neste ano, com acréscimo 
de 3%. Os programas de inves-
timento mais do que dobraram 
o volume de recursos contra-
tados, sendo que o Programa 

A maioria dos empréstimos foi 

destinado ao custeio.

Arquivo/ABr

Brasília - O ministro da Segu-
rança Pública, Raul Jungmann, 
afi rmou ontem (8), que o gover-
no tem feito “todo o possível” 
para atender os venezuelanos 
que chegam a Roraima pela 
fronteira. Ele ressaltou que não 
cabe ao Brasil recusar a entrada 
de refugiados e migrantes. Para 
o ministro, há uma “interfe-
rência tóxica das eleições” em 
torno da questão.

“Ordem judicial se cum-
pre e nós cumprimos (sobre 
fechamento da fronteira). 
Mas achamos que não faz 
sentido, não é constitucional. 
O assunto foi judicializado e 
acabou com decisão favorável 
pela continuidade da entrada 
dos venezuelanos”, declarou 
Jungmann durante evento da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA).

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

Wenderson Araujo/Trilux/Estadão Conteudo

Queixas de clientes de telecomunicações 
caem 15% no primeiro semestre

xas; a telefonia fi xa registrou 
diminuição de 14,6% nas re-
clamações e a banda larga fi xa 
registrou decréscimo de 8,7% 
das queixas.

Na telefonia móvel, a TIM foi 
a empresa que mais recebeu 
reclamações, com 280,1 mil 
queixas. Já na telefonia fi xa, foi 
a Oi, com 171,1 mil chamadas. 
Na TV por assinatura, a Net e a 
Sky receberam o mesmo número 
de reclamações, mais de 70 mil 
cada uma. Quanto à banda larga 
fi xa, a Oi também aparece na 
frente, com 90 mil reclamações 
no semestre. A Anatel recebe as 
reclamações pelo tel. 1331, pelo 
Fale Conosco, pelo aplicativo 
Anatel Consumidor e presen-
cialmente na Sala do Cidadão. As 
empresas têm o prazo de cinco 
dias úteis para dar resposta ao 
consumidor (ABr).

194,8 mil queixas, aparece em 
quarto com 13% do total de 
reclamações 

Segundo a agência, em seis 
meses, a TV por assinatura 
registrou queda de 20,4% 
nas reclamações em relação 
ao mesmo período de 2017; a 
telefonia móvel registrou uma 
redução de 17,5% nas quei-

China rebate EUA e anuncia tarifas de 
25% sobre produtos

das à propriedade intelectual e 
à transferência de tecnologia.

O presidente dos EUA, 
Donald Trump, começou a 
anunciar novas tarifas sobre 
as importações chinesas em 
janeiro, como parte de uma 
tentativa de negociar o que ele 
chamou de “acordos comerciais 
bilaterais justos que trazem 
empregos e indústrias de volta 
ao território norte-americano”.

Em julho, foram tarifados 
US$34 bilhões em produtos 
importados da China, que 
adotou medidas semelhantes. 
A China não é a única nesta 
“guerra comercial”, o presiden-
te norte-americano também 
está envolvido em disputas com 
outros países, como Canadá e 
México, e impôs tarifas sepa-
radas sobre itens que incluem 
aço e alumínio (ANSA).

Produtores contratam quase
R$ 12 bilhões do plano agrícola

lização (agroindústrias, como 
de processamento) saíram 
de R$ 4 milhões para R$ 57 
milhões. Os empréstimos de 
comercialização registraram 
6% de aumento. Essa rubrica 
cresceu de R$ 1,2 bilhão para 
R$ 1,25 bilhão.

No que se refere às fontes 
de fi nanciamento, os recursos 
oriundos da poupança rural au-
mentaram em todas as fi nalida-
des, sendo de 58% no custeio, 
37% na comercialização e 30% 
nos investimentos. E os recur-
sos obrigatórios reduziram 29% 
para o custeio e aumentaram 
23% para comercialização. Os 
recursos das Letra de Crédito 
do Agronegócio, direcionados 
para o crédito rural, tiveram 
redução de 47%, passando 
de R$ 1,5 bilhão para R$ 805 
milhões (Mapa).
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para Construção e Ampliação 
de Armazéns aumentou de R$ 
1 milhão para R$ 27 milhões. 
As contratações de industria-

Brasil tem 1.100 casos confi rmados de sarampo

Não cabe ao Brasil ‘recusar 
abrigo’ aos venezuelanos

O governo federal tem rece-
bido uma série de críticas do 
governo estadual, que alega não 
receber apoio para a chegada 
dos venezuelanos. O governo 
de Roraima está acusando o 
MDB, leia-se senador Rome-
ro Jucá, líder do governo no 
Senado, de apostar no caos 
do Estado para favorecê-lo 
politicamente nas próximas 
eleições.

Questionado sobre as críti-
cas, em coletiva de imprensa, 
Jungmann negou as acusações. 
“Está havendo uma interferên-
cia tóxica das eleições e tem 
pouca racionalidade nas dis-
cussões. Isso não pode ser alvo 
de disputa eleitoral. O governo 
federal tem feito todo o possível 
para atender as necessidades 
dos venezuelanos”, rebateu 
Jungmann (AE).


