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“As pessoas não 
sabem o que 
querem, até 
mostrarmos a elas”.
Steve Jobs (1955/2011)
Empresário americano 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,52% Pontos: 
63.837,85 Máxima de +0,66% 
: 63.927 pontos Mínima de 
-1,22% : 62.729 pontos Volu-
me: 7,59 bilhões Variação em 
2016: 47,26% Variação no mês: 
9,37% Dow Jones: -0,22% Pon-
tos: 18.162,35 Nasdaq: -0,09% 
Pontos: 5.241,83 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1387 Venda: R$ 3,1397 
Variação: -0,88% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -1% - Dólar Ptax Com-
pra: R$ 3,1599 Venda: R$ 3,1605 
Variação: -0,61% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,1130 Venda: R$ 
3,2730 Variação: -1,03% - Dólar 
Futuro (novembro) Cotação: R$ 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,26% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.267,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,2% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 128,000 Variação: 
-0,47%.

3,1500 Variação: -0,85% - Euro 
(18h31) Compra: US$ 1,0925 
Venda: US$ 1,0925 Variação: 
-0,45% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4290 Venda: R$ 3,4310 
Variação: -1,21% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3900 Venda: R$ 
3,6230 Variação: -0,74%.

Futuro: +0,53% Pontos: 64.990 
Máxima (pontos): 65.115 Míni-
ma (pontos): 63.835. Global 40 
Cotação: 916,805 centavos de 
dólar Variação: +0,52%.

Ao defender uma nova 
Reforma Política, o 
presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, disse ontem 
(20), que a medida vem para 
“refundar” o sistema eleitoral 
brasileiro e que algumas pro-
postas poderão ser votadas 
neste ano. Enfatizou que a 
mudança é urgente porque, 
com os recursos do fundo 
partidário, não é possível 
fi nanciar as eleições gerais de 
2018. “Ou mudamos o sistema 
ou escrevam aí: daqui a pouco 
vai se precisar de mais di-
nheiro público para fi nanciar 
as eleições. Ninguém está se 
dando conta disso”, alertou.

     

Maia prevê difi culdades 
para fi nanciar campanhas 
sem reforma eleitoral

brasileiro vão fi car insolven-
tes. Essa que é a verdade”, 
insistiu. “Defendo a Reforma 
da Previdência não porque 
eu acho que ela é boa, mas 
acho que ela é necessária”, 
destacou (AE).

Caberá à Câmara formular 
propostas que alterem o sis-
tema eleitoral e o modo de 
fi nanciamento de campanha. 
Também há proposta para a 
criação de uma “lei orgânica 
dos partidos”. Maia disse du-
vidar que o Senado retome o 
fi nanciamento empresarial na 
proposta em discussão naquela 
Casa. Ele pregou a redução dos 
custos de campanhas eleitorais 
e disse que com R$ 1 bilhão 
destinado anualmente ao fundo 
partidário, não é possível ban-
car eleição para presidência da 
República, governo estadual e 
legislativo.

“Se não criarmos um modelo 

que seja mais legítimo e mais 
barato, vamos ter problemas 
daqui a dois anos”, observou. 
A comissão especial na Câmara 
deve ser instalada na próxima 
semana. O presidente do co-
legiado será o peemedebista 
Lúcio Vieira Lima (BA) e o 
relator será o petista Vicente 
Cândido (SP). Maia voltou a 
defender que o governo revele 
à população a herança de de-
sequilíbrio fi scal deixada pelo 
governo anterior e o défi cit 
crescente da Previdência. “Nin-
guém quer reformar para tirar 
direito de ninguém, mas o que 
a gente não pode é mentir para 
a sociedade”, declarou o par-

lamentar, pregando coragem 
para enfrentar os problemas 
previdenciários. 

O deputado citou como 
exemplo os servidores do Rio 
de Janeiro, que pagaram a 
aposentadoria e hoje o fundo 

de previdência do Estado não 
tem recursos para garantir os 
benefícios. “Não é uma questão 
de querer, é uma questão de 
necessidade. O Brasil precisa 
reformar porque, neste mo-
delo, a Previdência e o Estado 

Maia: ‘Defendo a Reforma da Previdência não porque eu acho que ela é boa,

mas acho que ela é necessária’, destacou.

“O cala-boca já morreu”, 
reafi rma Cármen Lúcia

A presidente do STF, Cármen 
Lúcia, disse ontem (20), que o 
“cala-boca já morreu”, referin-
do-se ao direito da imprensa 
de repassar informações aos 
cidadãos. A afi rmação foi feita 
em resposta a uma jornalista 
a respeito das restrições que 
às vezes são impostas sob o 
argumento de necessidade de 
sigilo. Na decisão em que a 
Corte autorizou a publicação 
de biografi as não autorizadas, 
Cármen Lúcia havia citado 
repetidamente o dito popular: 
“Cala-boca já morreu”

Ela disse que, no âmbito do 
STF, a Corte dará cumprimen-
to, como tem feito reiteradas 
vezes, ao exercício de uma 
imprensa livre e “não como 
poder, mas como uma exigência 
constitucional para se garantir 
a liberdade de informar e do ci-
dadão ser informado para exer-
cer livremente a sua cidadania”. 
A ministra afi rmou que “não há 
democracia sem uma imprensa 
livre. Não há democracia sem 
liberdade. Ninguém é livre sem 
acesso às informações”.

“Deixa o povo falar”, disse a mi-
nistra, citando crônica do escritor 
e jornalista Fernando Sabino. A 
presidente do STF fez as afi rma-
ções pouco antes de ministrar 
palestra do fórum da Associação 
Nacional dos Editores de Revistas 
(Aner), na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, na Vila 
Mariana (ABr).

São Paulo -  O ex-presidente 
da Câmara Eduardo Cunha 
contratou o advogado Marlus 
Arns, que atuou no acordo de 
delação premiada de empre-
sários na Operação Lava Jato. 
Ao deixar a sede da Federal na 
capital paranaense ontem (20), 
após visitar o ex-deputado, 
o criminalista Marlus Arns 
afi rmou que delação premiada 
“não foi tema de conversa”.

O escritório de Marlus Arns é 
uma das três bancas que atuam  
na defesa do ex-deputado. 
Marlus Arns vai entrar com 
habeas corpus no TRF4, que 
mantém jurisdição sobre a 
1ª instância da Lava Jato, em 
Curitiba - todos os recursos e 
outras medidas contra atos do 
juiz federal Sérgio Moro são 
submetidos ao TRF4.

Marlus faz a defesa técnica 
de Cláudia Cruz, mulher de 
Eduardo Cunha. A jornalista 
também é representada pelo 
criminalista Pierpaolo Bottini. 
A mulher do peemedebista 
é acusada de lavagem de di-
nheiro. Segundo denúncia do 
Ministério Público, Cláudia 
teria evadido cerca de US$ 1 
milhão por meio de contas se-
cretas no exterior abastecidas 
por seu marido com dinheiro da 

Pacientes com glaucoma
A Anvisa, em resolução publicada 

ontem (20) no Diário Ofi cial da União, 
proibiu a fabricação, distribuição, 
divulgação, comercialização e uso 
em todo o território nacional do me-
dicamento Glucosamina Condroitina 
cápsulas. O medicamento é indicado 
por pacientes com glaucoma. De 
acordo com a resolução, a medida é 
de interesse sanitário, pois a sua fa-
bricação é por empresa desconhecida 
que não consta do cadastro. 

Curitiba - O juiz federal 
Sérgio Moro decidiu manter 
o empreiteiro José Adelmário 
Pinheiro, o Léo Pinheiro, da 
OAS, na carceragem da Polí-
cia Federal em Curitiba, base 
da Operação Lava Jato. Moro 
acolheu pedido dos advogados 
de Léo Pinheiro e alertou para o 
“potencial” e para a “extensão” 
das informações que ele poderá 
revelar em um eventual acordo 
de colaboração premiada.

O empreiteiro está preso 
na PF desde setembro. Na 
carceragem federal estão ou-
tros réus da Lava Jato, como 
o empreiteiro Marcelo Bahia 
Odebrecht, o doleiro Alberto 
Youssef e o ex-ministro Antonio 
Palocci Filho.

Condenado a 16 anos e 
quatro meses de reclusão por 
corrupção ativa, lavagem de 
dinheiro e organização crimi-
nosa no esquema de propinas 
instalado na Petrobras, Léo 
Pinheiro é réu em outra ação 
penal, ao lado do ex-senador 
Gim Argello, por pagamentos 
ilícitos para brecar CPIs que 
investigavam falcatruas na 
estatal petrolífera.

A decisão de Moro contraria 
pedidos da PF e da força-tarefa 
do MPF que se manifestaram 
pela transferência do emprei-

Ex-presidente da OAS,

Léo Pinheiro.

Brasília - O ministro Teori Zavascki, do STF, 
negou ontem (20), o último recurso da defesa 
da ex-presidente Dilma Rousseff pedindo a anu-
lação do impeachment. No despacho, o ministro 
rejeitou a medida liminar, deixando para depois 
a decisão do plenário da Corte, que ainda pode 
debater o mérito do mandado apresentado pela 
defesa da petista.

O documento, protocolado no último dia 30, 
questionava a falta de motivos jurídicos para o 
afastamento da petista. Na peça, o advogado 
de Dilma, José Eduardo Cardozo, pedia que 
até que o recurso seja julgado em defi nitivo, 

fosse concedida uma sentença provisória para 
que Dilma voltasse à Presidência ou que, pelo 
menos, o atual presidente Michel Temer volte 
à condição de interinidade.

Segundo Teori, entre todas as ações ajuizadas 
contra o processo de impeachment pela defesa 
de Dilma, a última foi “a mais atípica e complexa 
de todas”, tanto pela extensão (o documento 
possui quase 500 páginas), quanto pelo conteúdo 
das teses apresentadas, como pelo resultado 
que ela se propõe a obter, com a decretação de 
nulidade de uma decisão tomada pela maioria 
dos senadores (AE).

Após ter indicado no último debate com Hillary 
Clinton que pode não reconhecer a legitimidade 
da eleição presidencial de 8 de novembro, o 
candidato republicano Donald Trump afi rmou 
ontem (20), durante um comício em Ohio, que 
aceitará o resultado do pleito, mas apenas se 
for o vencedor. 

“Prometo aos meus eleitores e a todos os ame-
ricanos que aceitarei totalmente os resultados 
dessa grande e histórica eleição presidencial. 
Se eu vencer”, declarou o magnata, recebendo 
os aplausos da multidão. 

Trump vem denunciando reiteradamente uma 

suposta falta de lisura na votação e um “complô” 
liderado pela imprensa para favorecer a demo-
crata Hillary Clinton. 

No comício de Ohio, o bilionário depois ame-
nizou o tom, mas manteve em aberto a hipótese 
de não reconhecer o resultado das urnas. “Brin-
cadeiras à parte, aceitarei um resultado claro, 
mas me reservarei o direito de um recurso legal 
caso haja um resultado discutível”, salientou. 
Por sua vez, Hillary escreveu no Twitter que é 
“horrível” concorrer contra um candidato que 
“mina os pilares da democracia só porque odeia 
perder” (ANSA).

São Paulo - As vendas de 
imóveis residenciais novos 
em agosto na capital paulista 
chegaram a 1.078 unidades, 
alta de 30,2% ante julho e 
queda de 32,9% em relação a 
agosto de 2015. De janeiro a 
agosto, as vendas totalizaram 
9.100 unidades, um volume 
26,1% abaixo do verifi cado no 
mesmo período do ano passa-
do. Os dados são da pesquisa 
divulgada ontem (20), pelo 
Sindicato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP).

Os lançamentos de imóveis 
residenciais em agosto na ci-
dade de São Paulo atingiram 
1.177 unidades, montante 7,1% 
acima do visto em julho e 39,6% 
inferior ao de agosto de 2015. De 
janeiro a agosto, os lançamentos 
totalizaram 8.007 unidades, 
queda de 37,5% em relação ao 
mesmo intervalo do ano pas-
sado. A velocidade de vendas 

O Secovi aposta em uma 

gradativa recuperação do setor.

Deputado cassado, Eduardo Cunha, deixa o IML, em Curitiba, 

após realizar exame de corpo de delito.
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Vendas de imóveis residenciais novos 
em SP crescem 30,2% em agosto

O estoque de unidades resi-
denciais (na planta, em obras 
e recém entregues) encerrou o 
mês de agosto em 24.411 unida-
des, mostrando estabilidade em 
relação ao mês anterior (24.627 
unidades) e queda de 9,4% ante 
agosto de 2015. 

Na avaliação do economista-
chefe do Secovi-SP, Celso 
Petrucci, o comportamento 
das vendas em agosto não 
correspondeu às expectativas, 
já que ainda veio menor do que 
o de igual mês do ano passado. 
“Passado o período de férias de 
julho, a expectativa era de me-
lhora nas vendas”, comenta.

O presidente da entidade, 
Flavio Amary, no entanto, diz 
que, com uma melhora cons-
tante nas perspectivas eco-
nômicas, após a aprovação da 
PEC 241, continua apostando 
em uma gradativa recuperação 
do setor (AE).

(relação entre a quantidade de 
unidades comercializadas e o 
total disponível) foi de 4,2% em 
agosto, mostrando alta frente 
aos 3,3% de julho. Em agosto 
de 2015, estava em 5,6%.

Eduardo Cunha contrata Marlus Arns, 
advogado de delatores

corrupção na Petrobras.
O advogado costurou os 

acordos de colaboração dos 
empreiteiros Dalton Avancini, 
Eduardo Leite e Paulo Augusto 
Santos, da Camargo Corrêa, e 
do empresário João Bernardi 
Filho, todos investigados na 
Lava Jato.

Ainda no universo da Lava 
Jato, Marlus fez a defesa técnica 

de Ivan Vernon, ex-assessor 
parlamentar do ex-deputado 
Pedro Corrêa (PP-PE), de Valério 
Neves - ligado ao ex-senador Gim 
Argello (PTB-DF) -, e de João 
Cláudio Genu, ex-assessor do 
ex-deputado do PP José Janene 
(morto em 2010), apontado 
como o mentor do esquema de 
cartel e propinas na Petrobras 
(AE).

Por ‘prudência’, Léo 
Pinheiro fi ca na prisão da PF

teiro para o Complexo Médico 
Penal de Pinhais, nos arredores 
de Curitiba, onde está a maioria 
dos réus da Lava Jato. A defesa 
do executivo, a cargo do crimi-
nalista José Luís Oliveira Lima, 
argumentou que Léo Pinheiro 
e a OAS “possuem intenção 
de colaborar com as investi-
gações”. A defesa destacou 
que “o acusado prestará novos 
depoimentos, bem como apre-
sentará novas provas’ e que, por 
isso, ‘seria recomendável a sua 
manutenção na carceragem da 
Superintendência Regional da 
PF no Paraná, inclusive para 
acautelar eventual risco a sua 
integridade física” (AE).

Teori negou mais um pedido de Dilma

Trump aceita resultado, se ganhar


