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“Felicidade é a 
certeza de que a 
nossa vida não 
está se passando 
inutilmente”.
Érico Veríssimo (1905/1975)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,51% Pontos: 
64.774,76 Máxima de +0,67% 
: 66.211 pontos Mínima de 
-1,94% : 64.493 pontos Vol-
ume: 7,76 bilhões Variação em 
2017: 7,55% Variação no mês: 
-0,32% Dow Jones: -0,2% Pontos: 
20.648,15 Nasdaq: -0,57% Pon-
tos: 5.864,82 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1143 Venda: R$ 3,1148 
Variação: +0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: +0,31% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0917 Venda: R$ 
3,0923 Variação: -0,99% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3530 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,45% ao 
ano. - Capital de giro, 13,27% ao ano. 
- Hot money, 1,72% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.248,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,79% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,300 
Variação: -0,16%.

Cotação: R$ 3,1300 Variação: 
+0,64% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3220 Venda: R$ 
3,3240 Variação: +0,64% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2170 
Venda: R$ 3,4630 Variação: 
+0,29%.

-1,69% Pontos: 64.815 Máxima 
(pontos): 66.330 Mínima (pon-
tos): 64.580. Global 40 Cotação: 
918,918 centavos de dólar 
Variação: -0,12%.

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem (5), por 

7 votos a 3, que todos os servi-
dores que atuam diretamente 
na área de segurança pública 
não podem exercer o direito 
de greve, sob qualquer forma 
ou modalidade, por desempe-
nharem atividade essencial à 
manutenção da ordem pública. 
Pela tese aprovada, fi ca vetado 
o direito de greve de policiais 
civis, federais, rodoviários fe-
derais e integrantes do Corpo 
de Bombeiros, entre outras 
carreiras ligadas diretamente 
à segurança pública. Essas 
carreiras, no entanto, man-
têm o direito de se associar a 
sindicatos.

     

STF veta greve de 
servidores de todas 
as carreiras policiais

A decisão, que teve repercus-
são geral reconhecida e serve 
para balizar julgamentos em 
todas as instâncias, foi tomada 
no julgamento de um recurso 
extraordinário do estado de Goi-
ás, que questionou a legalidade 
de uma greve de policiais civis. 
No julgamento, prevaleceu o 
entendimento do ministro Ale-
xandre de Moraes, para quem o 
interesse público na manutenção 
da segurança e da paz social 
deve estar acima do interesse 
de determinadas categorias de 
servidores públicos. Para Mora-
es, os policiais civis integram o 
braço armado do Estado, o que 
impede que façam greve.

“O Estado não faz greve. O 
Estado em greve é um Estado 

anárquico, e a Constituição não 
permite isso”, afi rmou Moraes. 
A maior parte dos ministros 
considerou ainda ser impraticá-
vel, por questões de sua própria 
segurança e pela obrigação 
de fazer prisões em fl agrante 
mesmo fora de seu horário de 
trabalho, que o policial civil 
deixe de carregar sua arma 24 
horas por dia. 

Isso impediria a realização de 
manifestações por movimentos 
grevistas de policiais civis, uma 
vez que a Constituição veda reu-
niões de pessoas armadas. “Greve 
de sujeitos armados não é greve”, 
afi rmou Gilmar Mendes.

Também votaram a favor da 
proibição da greve a presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, 

O interesse público deve estar acima do interesse de determinadas categorias

de servidores públicos.

e os ministros Luís Roberto 
Barroso, Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes 
e Luiz Fux, que destacou o 
que considerou consequências 
nefastas de greves anteriores 

de policiais civis e militares, 
como o aumento do número de 
homicídios. “O direito não pode 
viver apartado da realidade”, 
afi rmou. A Advocacia-Geral da 
União (AGU) e a Procuradoria-

Geral da República (PGR) 
manifestaram-se pela impos-
sibilidade de greve de poli-
ciais civis, contra o Sindicato 
dos Policiais Civis de Goiás 
(Sindipol-GO) (ABr).

FGTS inativo
O pagamento das contas inativas 

do FGTS para trabalhadores nasci-
dos em março, abril e maio foi ante-
cipado do dia 10 para este sábado 
(8), quando a Caixa abrirá 2,1 mil 
agências, entre 9h00 e 15h00. Mais 
de 7,7 milhões de brasileiros têm 
direito ao saque a partir de abril, 
com valor disponível acima de R$ 
11,2 bilhões. Cerca de 2,3 milhões 
de trabalhadores (30%) receberão 
automaticamente o crédito nas 
contas da Caixa.

Uma pesquisa do Sebrae 
mostrou que 47% dos donos 
de pequenos negócios estão 
mais preocupados em tocar a 
empresa do que em se aposen-
tar. Para a instituição, a crise 
pode ser um dos fatores que 
infl uenciaram o resultado. 

“Mesmo se tiver aposen-
tadoria, eles vão continuar 
empreendendo. Quantas pes-
soas mais velhas não vemos 
atrás de um balcão ou de um 
caixa?”, disse o presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, acrescentando 
que há empreendedores com 
80 anos que continuam traba-
lhando, dependendo do estado 
de saúde. 

Já 45% dos empreendedores 
pensam em se aposentar algum 
dia e 8% já são aposentados. 
Entre os que planejam parar, 
57% consideram que depende-
rão do INSS. A aposentadoria 
privada é vista como fonte de 
renda para 19% dos entrevis-

Mais de 500 mil 
paulistas podem 
ter o título eleitoral 
cancelado

Mais de 500 mil paulistas 
podem ter o título eleitoral 
cancelado, caso não regulari-
zem a situação em um cartório 
eleitoral até 2 de maio. Até 
o momento, apenas 1,63% 
(8.623) dos 529.818 eleitores 
paulistas que não votaram e 
não justifi caram a ausência nos 
três últimos pleitos regulariza-
ram a situação com a Justiça 
Eleitoral. 

Quem quiser conferir sua 
situação pode consultar o site 
do TRE-SP. Com o título can-
celado, o eleitor é impedido de 
obter passaporte, participar 
de concursos públicos, assu-
mir cargo ou função pública, 
renovar matrícula em estabe-
lecimentos ofi ciais de ensino 
e obter empréstimos na Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
entre outras sanções.

Segundo o tribunal, dois tur-
nos de uma mesma eleição são 
considerados duas eleições para 
efeito de cancelamento (ABr).

Maia: destaques aprovados 

não ajudam, mas foi

a decisão da maioria.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que a 
aprovação dos destaques ao 
projeto que trata de aplicativos 
de transporte não inviabiliza, 
mas difi culta o funcionamento 
do Uber e do Cabify, entre 
outros. Segundo Maia, o texto 
apresentado pelo relator, de-
putado Daniel Coelho (PSDB-
PE), era o adequado por incluir 
a previsão dos aplicativos na 
Lei de Mobilidade Urbana e 
remeter aos municípios a re-
gulamentação, ou não, desses 
aplicativos.

“Deveria ter mantido o tex-
to original [do relator], que 
é moderno, que garantia um 
mercado para o táxi e garantia, 
também, uma nova realidade no 
mercado de trabalho e mundial, 
que é a questão do aplicativo 
que funcionam bem”, disse o 
presidente. “Acho que os dois 
destaques não ajudam, dão um 
passo atrás, mas foi a decisão 
do Plenário e deve ser res-
peitada”, reiterou. O Plenário 

Senador Antônio Anastásia 

(PSDB-MG).

Brasília - Integrantes da 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovaram 
ontem (5), projeto que redefi ne 
o número de cadeiras na Câ-
mara destinado para cada um 
dos Estados. O projeto apro-
vado por unanimidade segue 
para discussão do plenário da 
Casa. De acordo com o texto, 
o número de deputados será 
mantido em 513. As mudanças 
serão no número de eleitos que 
alguns Estados terão direito a 
partir da próxima eleição geral 
de 2018. 

As alterações levam em 
conta, entre outros critérios, 
o Quociente Populacional Na-
cional (QPN), os Quocientes 
Populacionais Estaduais e têm 
como base a atualização estatís-
tica demográfi ca da população 
dos Estados. De acordo com 
o relatório apresentado pelo 
senador Antônio Anastásia 
(PSDB-MG), sete Estados 
poderão aumentar a bancada 
de deputados eleitos a partir 
de 2019. O Pará passaria a ter 
quatro deputados a mais; Ama-
zonas e Minas Gerais ganhariam 
duas cadeiras cada; e o ganho 
de Bahia, Ceará, Santa Catarina 
e Rio Grande do Norte seria de 

Ex-executivo da Odebrecht, 

Fernando Migliaccio da Silva. 

São Paulo - O ex-executivo 
da Odebrecht, Fernando Mi-
gliaccio da Silva, que confes-
sou ser o responsável pelas 
entregas em dinheiro vivo do 
Setor de Operações Estrutu-
radas - o departamento da pro-
pina -, afi rmou em depoimento 
ao TSE que seu “recorde” foi 
a entrega de R$ 35 milhões 
em um único dia. E que havia 
um “conceito de segurança” 
para as entregas para que os 
valores não ultrapassassem os 
R$ 500 mil.

“Só que, devido à pressão e 
à demanda, teve um dia que 
eu fi z R$ 30 milhões. Então, 
a gente dividia em tranches 
para não passar de R$ 500 
(mil)”, afi rmou Miagliaccio, 
ao ministro do TSE, Herman 
Benjamin, relator da ação con-
tra a chapa Dilma Rousseff/
Michel Temer. Ele explicou 
que trabalhou de 2009 a 2015 
no Setor de Operações Estru-
turadas e que o departamento 
era apresentado como res-
ponsável pelo “planejamento 
fi scal” do grupo.

O juiz auxiliar do TSE, 
Bruno César Lorencini, per-
guntou ao depoente qual a 

O acordo do casal foi 

homologado pelo ministro 

Edson Fachin.

São Paulo - Oito advogados 
do publicitário João Santana 
e sua mulher Monica Moura - 
marqueteiros das campanhas 
presidenciais de Lula e Dilma 
- renunciaram à defesa do ca-
sal na Operação Lava Jato. A 
decisão foi tomada logo após 
a homologação da delação pre-
miada do casal pelo STF. 

Em petição ao juiz federal 
Sérgio Moro, os criminalistas 
Fabio Tofi c Simantob, Débora 
Gonçalves Perez, Maria Jamile 
José, Bruna Nascimento Nu-
nes, Luiz Felipe Gomes, Thais 
Guerra Leandro, Daniel Paulo 
Fontana Bragagnollo e João 
Paulo de Castro Bernardes 
renunciaram sob alegação de 
“motivos de foro íntimo”.

A equipe de advogados cuida-
va da defesa dos marqueteiros 
desde que eles se tornaram alvo 
da Lava Jato. João e Monica 
Moura foram presos em 2016, 
mas colocados em liberdade 
por Moro após o início das ne-
gociações para delação.

O acordo de colaboração 
do casal foi homologado pelo 
ministro Edson Fachin porque 
os delatores citaram em seus 

Valdemir Cunha
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Texto não inviabiliza, mas 
‘difi culta’ funcionamento do Uber

do individual de passageiros 
como atividade de natureza 
privada. Um destaque retirou 
esse trecho e, em razão da 
interpretação, se o projeto 
virar lei, o serviço passa a ser 
de natureza pública, embora a 
expressão não conste expres-
samente da defi nição dada 
ao serviço. Outro destaque 
especifi ca que o motorista do 
serviço de transporte indivi-
dual por meio de aplicativos 
terá de cumprir diversas 
exigências. 

Segundo Maia, essas exi-
gências criam uma burocracia 
desnecessária. Ele negou que 
o governo tenha sido derrotado 
no tema, pois, segundo ele, 
o assunto é de interesse da 
sociedade, pois ela pressionou 
para que houvesse uma regu-
lamentação de aplicativos de 
transportes. “É da democracia, 
a gente precisa respeitar a von-
tade do Plenário e a vontade da 
maioria”, destacou o presidente 
(Ag.Câmara).

aprovou a regulamentação do 
serviço de transporte indivi-
dual remunerado por meio de 
aplicativos, mas listou algumas 
exigências, como permissão e 
placa vermelha. 

Inicialmente, o texto ana-
lisado defi nia o serviço de 
transporte remunerado priva-

Oito advogados de 
casal de marqueteiros 
renunciam à defesa

relatos, políticos com foro pri-
vilegiado no Supremo.

Na manhã da última terça-
feira (4), durante o julgamento 
da ação que pede a cassação 
da chapa Dilma/Temer, no 
TSE, o vice-procurador-geral 
eleitoral Nicolao Dino revelou 
aos ministros em plenário que 
João Santana e Monica Moura 
haviam firmado acordo de 
delação premiada perante a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (AE).

‘Meu recorde é R$ 35 
milhões em um dia’

função, na prática, do Setor 
de Operações Estruturadas. 
“Na prática, não sei na gênese 
da coisa qual era, mas quando 
eu entrei, que ele já existia, 
era para fazer pagamentos 
paralelos”, explicou o delator. 
“(Pagamentos) Fora de conta-
bilidade”. Os valores que abas-
teciam o setor eram retirados 
de contratos internacionais do 
grupo Odebrecht. Segundo 
explicaram os delatores para o 
TSE, a empresa acertou o re-
passe de R$ 150 milhões para 
a campanha de reeleição de 
Dilma, em 2014. Por meio de 
nota, a assessoria de imprensa 
da ex-presidente da República 
Dilma Rousseff refutou as 
informações (AE).

47% dos empreendedores 
não pensam em se aposentar

tados. Mais 18% acreditam 
que os investimentos próprios 
serão suficientes para seu 
sustento.

Os microempreendedores 
individuais (MEI) são os 
que mais esperam receber a 
aposentadoria do INSS, 61% 
da categoria. “Ele entrou [no 
mercado] como MEI por causa 
da aposentadoria”, disse. Para 
o Sebrae, a possibilidade de ser 
um segurado da Previdência 
Social é um estímulo para 
esses empreendedores - que 
faturam até R$ 60 mil por ano 
- se formalizarem.

O trabalhador informal que 
se torna um MEI legalizado é 
enquadrado no Simples Nacio-
nal e fi ca isento dos tributos 
federais (Imposto de Renda, 
PIS, Cofi ns, IPI e CSLL). Ele 
paga apenas um valor fi xo men-
sal para ter acesso a benefícios 
como auxílio maternidade, 
auxílio-doença e aposentado-
ria (ABr).

Número de cadeiras na 
Câmara deverá mudar

um deputado por Estado.
Em contrapartida, sete Esta-

dos teriam redução do número 
de deputados eleitos. Rio de 
Janeiro perderia três cadeiras; 
Rio Grande do Sul, Paraíba 
e Piauí, duas cadeiras cada; 
enquanto Paraná, Pernambu-
co e Alagoas fi cariam com um 
deputado a menos. De acordo 
com o projeto, os demais 13 
Estados não perderiam nem 
ganhariam nenhuma cadeira na 
Câmara. Nesse grupo estariam 
São Paulo, Maranhão, Goiás, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Distrito Federal, Mato Grosso 
do Sul, Sergipe, Rondônia, 
Tocantins, Acre, Amapá e Ro-
raima (AE).


