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“Não tenha medo de 
tentar algo novo. 
Lembre-se que Noé, 
amador e sozinho, 
construiu a Arca.
Um grande grupo
de profi ssionais
construiu o Titanic”. 
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -1,2% Pontos: 
60.676,56 Máxima de +0,85% 
: 61.936 pontos Mínima de 
-1,49% : 60.499 pontos Volume: 
6,51 bilhões Variação em 2016: 
39,97% Variação no mês: -1,99% 
Dow Jones: +0,31% (18h36) Pon-
tos: 19.609,70 Nasdaq: +0,25% 
(18h36) Pontos: 5.407,30 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3788 Venda: R$ 3,3798 
Variação: -0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4002 Venda: R$ 
3,4008 Variação: +0,33% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3570 
Venda: R$ 3,5430 Variação: 
-0,28% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,56% ao 
ano. - Capital de giro, 15,66% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.172,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,43% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,000  
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,3970 Variação: 
-0,31% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,0615 Venda: US$ 1,0615 
Variação: -1,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5810 Venda: R$ 
3,5830 Variação: -2,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5500 Ven-
da: R$ 3,8000 Variação: -0,6%.

vespa Futuro: -1,54% Pontos: 
60.690 Máxima (pontos): 62.200 
Mínima (pontos): 60.550 . Global 
40 Cotação: 870,417 centavos 
de dólar Variação: -1,26%.

O presidente Michel Te-
mer escolheu o líder 
do PSDB na Câmara, 

Antonio Imbassahy (BA), 
para assumir uma turbinada 
Secretaria de Governo. O 
anúncio do tucano para a 
pasta, que será reformulada 
com o ganho de novas atribui-
ções, deverá ocorrer até no 
máximo segunda-feira (12). 
Imbassahy vai substituir no 
cargo o também baiano Ge-
ddel Vieira Lima, que pedira 
demissão há duas semanas 
após ser acusado pelo ex-
ministro da Cultura, Marcelo 
Calero, de ter pressionado 
para rever uma decisão que 
embargava um empreendi-

     Presidente Temer 
escolhe Imbassahy para 
‘superpasta’ de governo

mento imobiliário em que o 
ex-titular da Secretaria de 
Governo tinha.

A ampliação do espaço do 
PSDB - que receberá o quarto 
ministério na Esplanada dos 
Ministérios - visa a aumentar 
o protagonismo do partido nas 
decisões de governo, inclusi-
ve com a busca de ações de 
reanimação para a economia 
brasileira. Em sua nova con-
fi guração, a pasta vai cuidar, 
além da articulação com a 
base aliada, da interlocução 
com os Estados, atualmente 
concentrada no Ministério da 
Fazenda. Esse desenho pode 
contemplar, conforme as ne-
gociações, debate por questões 

gerais como renegociação das 
dívidas, empréstimos de entes 
federados com o BNDES e as-
suntos referentes a royalties.

A nova secretaria também 
deverá assumir a relação di-
reta com movimentos sociais, 
papel que no governo do PT 
era realizado pelo ex-ministro 
Gilberto Carvalho, na extinta 
Secretaria-Geral da Presidên-
cia. Nas conversas também fi -
cou acertado que a estrutura do 
Ministério de Micro e Pequenas 
Empresas, que foi extinto, será 
inserida dentro da nova pasta. A 
primeira conversa do aumento 
da participação do PSDB ocor-
reu no dia da queda de Geddel, 
quando Temer almoçou com a 

Líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA),

em sessão extraordinária da Câmara.

cúpula do PSDB, inclusive o ex-
presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Nos últimos dias, as conversas 
do governo com a cúpula tucana 
se intensifi caram. Imbassahy 
esteve no Planalto e assistiu 
com Temer e dois governadores 

tucanos - Beto Richa (PR) e 
Marconi Perillo (GO) - ao julga-
mento do STF que manteve Re-
nan na Presidência do Senado. O 
próprio Renan era um defensor 
público do aumento da partici-
pação do PSDB no governo. O 
presidente do PSDB, senador 

Aécio Neves (MG), trabalhou 
ativamente para emplacá-lo no 
cargo. A avaliação da maioria 
da legenda é que o líder tucano 
- ex-prefeito de Salvador - é o 
primeiro passo para que o par-
tido tenha assento no “núcleo 
duro” do governo (AE).

São Paulo - As principais 
centrais sindicais do Brasil se 
reuniram na manhã de ontem 
(8), para iniciar o processo de 
mobilização contra a proposta 
de reforma da Previdência 
apresentada pelo governo. Os 
sindicalistas não concordam 
com os pontos mais impor-
tantes do projeto, como a 
idade mínima de 65 anos e a 
equiparação entre homens 
e mulheres, e alguns grupos 
já cogitam a possibilidade de 
greve geral.

Para Luiz Carlos Prates, o 
Mancha, do Conlutas, a pro-
posta de reforma é um grande 
ataque ao trabalhador e visa 
acabar com as aposentadorias. 
“Não vemos margem para nego-
ciar com o governo, que deseja 
impor essa reforma sem uma 
ampla negociação”, afi rmou. 
Segundo o diretor de comuni-
cação social da Nova Central, 
Nailton Francisco de Souza, 
o governo não cumpriu o que 
foi combinado com as centrais 
quando Michel Temer ainda era 
presidente interino. 

O diretor técnico do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio, disse que 

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(8) que bombeiros e policiais 
militares tiveram que ser reti-
rados da Proposta de Reforma 
da Previdência enviada pelo 
governo ao Congresso devido 
ao fato de que têm “tratamen-
to diferenciado” previsto na 
Constituição. A proposta pre-
via que policiais e bombeiros 
militares seguiriam as mesmas 
regras que servidores civis. A 
mudança teria aplicação ime-
diata apenas para os futuros 
policiais militares. Porém, o 
artigo foi retirado da versão 
que foi efetivamente entregue 
ao Congresso. 

Oliveira negou que a mu-
dança do texto enfraqueceria 
a visão de investidores sobre 
a condução da economia. O 
ministro defendeu a necessi-
dade da reforma e disse que 
a previsão de despesas com o 
pagamento de aposentadorias 
e outros benefícios para o setor 
público e privado é de R$ 720 bi-
lhões em 2017. “Isso representa 
55% do nosso Orçamento para 
o ano”, disse. Ele acrescentou 
que o défi cit do regime geral da 
previdência é estimado em R$ 
180 bilhões. Na sua avaliação, 
além da questão fi scal, a refor-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Brasília - Sem a presença do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, oposição e movimentos 
sociais protocolaram na manhã 
de ontem (8), o segundo pedido 
de impeachment do presidente 
da República, Michel Temer. 
Maia, que receberia o requeri-
mento pessoalmente, foi para 
o Palácio do Planalto e nenhum 
membro da Mesa Diretora re-
cebeu o pedido de abertura do 
processo de afastamento.

Sob protestos da oposição e 
dos movimentos, o pedido foi 
entregue ao Secretário Geral 
da Mesa, o servidor Wagner 
Padilha. “Nenhum deputado 
teve a dignidade de receber”, 
criticou o presidente da CUT, 
Vagner Freitas. O grupo espe-
rou por mais de meia hora a 
chegada de Maia e, insatisfeitos 

com a espera, transformaram 
o gabinete da presidência da 
Câmara em palco de protesto 
pelo “Fora Temer, Diretas Já”.

Apoiado por PT e PCdoB, o 
pedido de impeachment se ba-
seia na acusação de que o pre-
sidente da República cometeu 
crime de responsabilidade ao 
patrocinar a advocacia adminis-
trativa no episódio envolvendo 
os ex-ministros Marcelo Calero 
(Cultura) e Geddel Vieira Lima 
(Governo). Os juristas que aju-
daram a elaborar o documento 
dizem que Temer atuou para 
resolver um problema privado 
de Geddel ao trazer para o go-
verno o imbróglio envolvendo 
a liberação para construção de 
um prédio em Salvador, onde 
Geddel comprou um imóvel 
(AE).

A prefeitura lançou o Portal 
de Atendimento SP 156, e o 
aplicativo para celulares SP 
156, ferramentas que têm o ob-
jetivo de facilitar o contato do 
munícipe com a administração 
municipal. Os cidadãos pode-
rão abrir solicitações para 300 
dos 753 serviços disponíveis na 
prefeitura e obter informações 
sobre outros canais disponíveis 
para o envio de demandas. No 
caso do aplicativo para celular, 
estarão disponíveis 50 serviços, 
dos quais nove  serão exibidos 
na tela inicial.

De acordo com o coorde-
nador de Atendimento ao 
Cidadão, André Avrichir, a 
implantação desses sistemas 
é o resultado do projeto de 

Brasília - O presidente do 
Senado, Renan Calheiros, evi-
tou comentar a decisão do STF 
que o manteve no comando da 
Casa. Ele se limitou a dizer que 
o resultado do julgamento é 
“indiscutível” e “fala por si só”. 
Também se defendeu dos 11 
inquéritos que tramitam contra 
ele no STF. “Ninguém pode ser 
condenado sem provas, unica-
mente porque é presidente do 
Congresso”, disse.

Renan afi rmou que conver-
sou com o presidente Michel 
Temer após o julgamento, como 
tem feito todos os outros dias, 
mas não quis responder o que 
ele achou da decisão. “Não tem 
o que comentar da decisão ju-
dicial, decisão judicial do STF 
é para se cumprir”, disse. Nos 
dias anteriores, Renan se recu-
sou por duas vezes a receber a 
notifi cação do ofi cial de Justiça 
sobre o seu afastamento, de-
terminado pelo ministro Marco 
Aurélio Mello.

Ele declarou ainda que a 

Presidente do Senado, Renan Calheiros.

TIM: 2 mil 
cidades com 4G 
até fi m de 2017

São Paulo - O presidente da 
TIM Brasil, Stefano de Angelis, 
reiterou ontem (8), a meta de 
expandir a cobertura da rede de 
telefonia móvel com tecnologia 
4G para 2 mil cidades até o fi m 
de 2017, o que corresponde a 
90% da população brasileira 
residente em áreas urbanas.

“Nós sofremos no passado 
com problemas de qualidade, 
que não estava na altura que 
queríamos. Agora estamos mu-
dando esta trajetória”, disse o 
executivo durante almoço com 
jornalistas.

O diretor de tecnologia, 
Leornardo Capdeville, acres-
centou que a companhia conta 
atualmente com cobertura 4G 
em 1 mil cidades e deve atingir 
1.200 municípios até o fi m deste 
ano. A TIM comemorou ontem 
a chegada do 4G ao arquipéla-
go de Fernando de Noronha, 
justamente a milésima região 
coberta pela rede 4G. No 3G, 
a TIM chegará a 2.800 cidades 
até o fi nal de 2016 (AE).

Último lote do IR
A Receita liberou a consulta 

ao sétimo e último lote regular 
de restituição do IRPF. Foram 
liberadas também restituições dos 
exercícios de 2008 a 2015 de decla-
rações que deixaram a malha fi na. 
O crédito bancário para 1.717.596 
contribuintes será realizado no 
próximo dia 15, totalizando R$ 
2,5 bilhões. Para saber se teve 
a declaração liberada, acesse a 
página da Receita na internet, ou 
Receitafone no número 146. 
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Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente da CUT, Vagner Freitas (d), entrega ao servidor 

Wagner Padilha (c), o pedido de impeachment.

Gustavo Lima/Ag.Camara
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Renan: decisão do STF de mantê-lo

na presidência é indiscutível

denúncia por peculato que o 
tornou réu na Corte “não vai 
sobreviver”, pois é inocen-
te. Renan alega que toda a 
prestação de contas foi feita 
corretamente nesse caso e que 
pagou a locadora de veículos 
em dinheiro, por isso não há 
comprovante de transferência. 
Ele é acusado de usar a locado-
ra para desviar dinheiro da cota 
para atividade parlamentar, o 
chamado “cotão”, em 2007. 

Para se defender, Renan ci-

tou o primeiro inquérito feito 
contra ele na Operação Lava 
Jato, com base na delação do 
ex-presidente da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, que foi 
arquivado pelo ministro Teori 
Zavascki. Segundo Renan, 
há outros dois inquéritos no 
Supremo com base na mesma 
delação, que acredita que 
consequentemente também 
serão arquivados. “Uma a uma, 
todas essas denúncias vão ruir”, 
declarou (AE).

Entregue 2º pedido de 
impeachment de Temer

Constituição motivou 
saída de PM da reforma

ma é necessária para corrigir 
desigualdades. 

“Quando vemos quem são 
as pessoas que se aposentam 
mais cedo, são exatamente 
as que ganham mais, e não o 
contrário. A reforma se des-
tina principalmente a corrigir 
esses tratamentos desiguais e 
viabilizar a sustentabilidade da 
previdência a longo prazo. Nós 
não podemos permitir que haja 
nenhum risco, no futuro, de a 
previdência não poder arcar 
com o pagamento dos benefí-
cios”, disse, em Brasília, após 
participar da abertura da 1ª 
Reunião Anual Brasil-Estados 
Unidos sobre Desenvolvimento 
de Infraestrutura (ABr).

Centrais ameaçam 
greve geral contra 

reforma da Previdência

as centrais em geral têm um posi-
cionamento contrário à reforma, 
mas que ainda vão ser realizados 
novos debates e reuniões para 
defi nir os principais pontos a 
serem combatidos. “Esse projeto 
é complexo e afeta inúmeras 
dimensões da vida do trabalha-
dor. O Dieese vai construir um 
diagnóstico detalhado para que 
tenhamos um posicionamento 
técnico conjunto”, explicou.

O secretário-geral da CUT, 
Sérgio Nobre, disse que ama-
nhã (hoje) haverá uma grande 
mobilização dos metalúrgicos 
do ABC contra as mudanças 
na Previdência (AE).
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Diretor técnico do Dieese, 

Clemente Ganz Lúcio.

Prefeitura lança portal 
para serviços

modernização e expansão da 
central de atendimento 156, 
que agora, além da central tele-
fônica, passa ao mundo virtual 
e móvel. “O portal é inovador e 
inspirado nas melhores praticas 
nacionais e internacionais de 
navegação. O aplicativo móvel 
funcionará tanto para Android 
como para IOS”.

No portal (www.sp156.pre-
feitura.sp.gov.br) o cidadão 
poderá encontrar em destaque, 
além de todos os serviços que 
podem ser solicitados, os 15 
principais serviços solicitados 
no momento e acompanhar 
o andamento de seu pedido, 
vendo numa única página 
todas as demandas feitas por 
ele (ABr). 


