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“A verdade alivia mais 
do que magoa. E estará 
sempre acima de 
qualquer falsidade como 
o óleo sobre a água”.
Miguel de Cervantes (1547/1616)
Escritor espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: -1,86% Pontos: 
64.862,60 Máxima de +0,01% 
: 66.099 pontos Mínima de 
-2,08% : 64.721 pontos Volu-
me: 9,19 bilhões Variação em 
2017: 7,7% Variação no mês: 
-0,83% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 20.951,47 Nasdaq: +0,05% 
Pontos: 6.075,34 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1825 Venda: R$ 
3,1830 Variação: +0,78% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,25 Venda: 
R$ 3,35 Variação: +1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1774 Venda: 
R$ 3,1780 Variação: +0,92% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1530 Venda: R$ 3,3270 Va-
riação: +1,03% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,03% ao 
ano. - Capital de giro, 13,99% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.288,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,59% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,600 
Variação: -1,11%.

(junho) Cotação: R$ 3,2055 Va-
riação: +0,58% - Euro Compra: 
US$ 1,0982 (às 17h34) Venda: 
US$ 1,0986 (às 17h34) Variação: 
+0,93% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4960 Venda: R$ 3,4980 
Variação: +1,72% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3970 Venda: R$ 
3,6530 Variação: +1,56%.

Futuro: -1,86% Pontos: 65.475 
Máxima (pontos): 66.795 Míni-
ma (pontos): 65.385. Global 40 
Cotação: 921,837 centavos de 
dólar Variação: estável.

O STF decidiu ontem 
(4) derrubar nor-
mas estaduais que 

impedem governadores de 
responderem a ações penais 
sem autorização das assem-
bleias legislativas. A decisão 
poderá ser aplicada nas 
investigações da Operação 
Lava Jato no STJ, tribunal 
competente para julgar go-
vernadores criminalmente. 
Os ministros entenderam que 
as normas das constituições 
do Acre, de Mato Grosso e do 
Piauí são inconstitucionais 
por condicionarem a aber-
tura de ação penal no STJ a 

     

STF decide que governadores 
podem ser processados sem 
aval das assembleias

decisões políticas das respec-
tivas assembleias, geralmente, 
alinhadas politicamente com o 
governador.

A Corte também decidiu que 
o afastamento automático de 
governadores após abertura 
de ação penal não pode ser 
aplicado. O entendimento foi 
baseado no julgamento em que 
a Corte defi niu que o STJ não 
precisa de uma decisão prévia 
favorável da Assembleia Legis-
lativa de MG para abrir ação 
penal contra o governador do 
estado, Fernando Pimentel, 
investigado pela Operação 
Acrônimo, da Polícia Fede-

ral. A decisão permite a livre 
investigação de nove governa-
dores citados nas delações de 
ex-executivos da empreiteira 
Odebrecht. 

Embora algumas normas 
locais não tenham o impedi-
mento, a alegação de decisão 
prévia dos deputados estadu-
ais poderia ser levantada na 
Justiça.

Foram citados nas delações 
de Odebrecht: Paulo Hartung 
(Espírito Santo), Geraldo 
Alckmin (São Paulo), Fernan-
do Pimentel (Minas Gerais), 
Flávio Dino (Maranhão), Luiz 
Fernando Pezão (Rio de Janei-

A decisão permite a livre investigação de nove governadores citados nas delações

da empreiteira Odebrecht.

ro), Raimundo Colombo (Santa 
Catarina), Marcelo Miranda 
(Tocantins), Beto Richa (Para-
ná) e Marconi Perillo (Goiás).

O primeiro voto da sessão foi 
proferido pelo ministro Luís 
Roberto Barroso. Segundo 
Barroso, a manifestação prévia 
fez com que as assembleias 

passassem a bloquear os pro-
cessos criminais contra gover-
nadores. Números citados pelo 
ministro mostram que já foram 
feitos pelo tribunal 52 pedidos 
de abertura de ação penal, mas 
somente um deles foi aceito 
pelos deputados estaduais. 
Votaram no mesmo sentido os 

ministros Celso de Mello, Luís 
Roberto Barroso, Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Ri-
cardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e 
presidente so STF, Cármen 
Lúcia. Dias Toffoli não par-
ticipou da sessão (AE).

Brasília - Um abaixo-assinado 
online a favor do impeachment 
dos ministros Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli e Ricardo Lewan-
dowski, do STF, já está próximo 
de atingir a meta de 300 mil as-
sinaturas. No início da tarde de 
ontem (4), 294 mil assinaturas 
já tinham sido registradas. O 
abaixo-assinado, hospedado no 
site change.org, será entregue 
ao Senado. 

“Os ministros Gilmar Mendes, 
Dias Toffoli e Ricardo Lewando-
vski proferiram diversas vezes 
decisões que contrariam a lei 
e a ordem constitucional. A re-
cente soltura de réus como José 
Dirceu e Eike Batista demons-
tra o descaso com o crime con-
tinuado e a obstrução à justiça 
que, soltos, eles representam. 
Gilmar Mendes, especialmen-
te, concede reiteradamente 
habeas corpus a poderosos 
(Daniel Dantas), demonstran-
do julgar com parcialidade e a 
favor de interesses que nem 
sempre coincidem com o bem 
comum”, diz a descrição do 
abaixo-assinado.

O ministro Edson Fachin, do 
STF, determinou que a Procu-
radoria-Geral da República se 
manifeste sobre uma ação de 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Mudança na escolha 
de ministros do STF

A decisão de uma turma do 
STF de soltar o ex-ministro José 
Dirceu para esperar em liberdade 
o julgamento dos recursos dos pro-
cessos em que ele é réu demonstra, 
segundo o senador Lasier Martins 
(PSD-RS), a necessidade de rever 
o processo de escolha de ministros 
da mais alta corte do país. O parla-
mentar defendeu a aprovação de 
uma proposta de sua autoria com 
esse objetivo.

Por ela, a escolha não se dará 
mais por decisão monocrática do 
chefe do Executivo. Uma comis-
são de juristas, formada por sete 
integrantes de notório conheci-
mento, elaborará uma lista tríplice 
que será levada ao presidente 
da República. Essa mudança, 
segundo Lasier garantirá maior 
independência e imparcialidade 
ao STF. “Há consenso que a infl u-
ência política no Supremo é muito 
grande. Há posições tomadas que 
têm fundo ideológico, político-
partidário”, disse o senador. Para 
Lasier, a decisão de libertar Dirceu 
põe em risco a Operação Lava Jato 
(Ag.Senado). 

Por 5 votos a 2, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) con-
fi rmou ontem (4) a cassação 
do mandato do governador do 
Amazonas, José Melo (Pros). 
Ele foi condenado por compra 
de votos nas eleições de 2014, 
quando foi reeleito no segundo 
turno com 55,5% dos votos. A 
decisão tem efeito imediato. A 
maioria dos ministros entendeu 
também que novas eleições 
diretas devem ser realizadas 
no Amazonas ainda neste 
semestre. O vice-governador, 
Henrique de Oliveira (SD), 
também foi cassado.

O julgamento de ontem (4) 
confi rmou a decisão tomada 
em março do ano passado pelo 
TRE do Amazonas. Os votos 
pela cassação no TSE foram 
dos ministros Luís Roberto Bar-
roso, Edson Fachin, Herman 
Benjamin, Admar Gonzaga e 
Rosa Weber. Votaram a favor 
da manutenção do governador 
no cargo os ministros Napoleão 
Nunes, relator do processo, e a 
ministra Luciana Lóssio.

Investigações da Polícia Fe-
deral mostraram que Nair Blair, 
reconhecida por testemunhas 
como assessora do governador, 
desviou recursos de um contra-
to de sua empresa de segurança 
com o governo do Amazonas 

Governador cassado do 

Amazonas, José Melo.
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São Paulo - O ex-diretor da 
OAS, Roberto Moreira Ferreira, 
afi rmou ontem (4), ao juiz fede-
ral Sérgio Moro, que o triplex 
164-A no Edifício Solaris, no 
Guarujá, estava “reservado” 
para o ex-presidente Lula. O 
executivo foi interrogado em 
ação penal na qual o petista 
também é réu.

A denúncia do MPF sustenta 
que Lula recebeu R$ 3,7 mi-
lhões em benefício próprio - de 
um valor de R$ 87 milhões de 
corrupção - da empreiteira 
OAS, entre 2006 e 2012. 

As acusações contra Lula são 
relativas ao suposto recebi-
mento de vantagens ilícitas da 
empreiteira OAS por meio do 
triplex no Guarujá, no Solaris, 
e ao armazenamento de bens 
do acervo presidencial, de 2011 
a 2016. Roberto Ferreira afi r-
mou que o tríplex “nunca” foi 
colocado para venda pública. 
Segundo o ex-diretor, um outro 
executivo contou a ele “que 
tinha reserva do apartamento e 

Ex-diretor da OAS, Roberto 

Moreira Ferreira.
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Brasília - O líder do governo 
na Câmara, deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), disse 
que o atraso no cronograma 
de apreciação da reforma da 
Previdência, em virtude da 
invasão de manifestantes na 
comissão especial, será o tempo 
necessário para tirar dúvidas 
e convencer a base aliada da 
aprovação do texto. Ribeiro 
acredita que os deputados 
estão convictos da necessidade 
da reforma, mas que eles ainda 
têm dúvidas pontuais

“É o tempo necessário para 
que todas essas dúvidas este-
jam dirimidas na base e que 
haja um ambiente de conven-
cimento dentro da Casa para 
aprovação da matéria”, disse. 
Devido à invasão de agentes 
penitenciários, a sessão de 
apreciação dos destaques ao 
texto-base fi cou para terça-
feira (9). Ainda não há data 
para a primeira votação da 
medida em plenário

Sinalizando que ainda não 
há os 308 votos necessários 
para aprovar, em dois turnos, 
a proposta, o líder disse que 
se trata de matéria complexa e 
que há detalhes que “impactam 
na convicção” do parlamentar, 

Líder do governo na Câmara, 

deputado Aguinaldo Ribeiro 

(PP-PB).
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São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou, em evento do Banco 
Mundial ontem (4), que falta 
espaço fi scal no Brasil para o 
governo fi nanciar investimen-
tos em infraestrutura. Por isso, 
é essencial a participação do 
setor privado como fi nanciador 
dos projetos.

“No curto prazo não há 
como aumentar rapidamente 
o investimento público dado o 
forte crescimento da despesa 
com previdência”, disse em 
sua apresentação, que abriu 
o evento. 

“No curto prazo, para re-
cuperar o investimento, será 
preciso participação do setor 
privado”. Ao falar da falta de 
espaço fi scal para fi nanciar 
investimentos, Meirelles disse 
que a despesa primária do 
governo teve forte crescimento 
nos últimos anos, dos quais 

Custo da construção
O Custo Unitário Básico da con-

strução civil atingiu R$ 1.295,56 por 
m² em abril. Em 12 meses, houve alta 
de 4,96%. Os dados foram divulgados 
pelo SindusCon-SP e pela FGV. É o 
índice ofi cial que refl ete a variação 
dos custos mensais das construtoras 
para a utilização nos reajustes dos 
contratos de obras. Os custos médios 
com mão de obra representaram 
61,27%, materiais, 35,57% e despesas 
administrativas 3,16%.

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles
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Meirelles: falta espaço fi scal 
para fi nanciar investimentos

preciso criar instrumentos 
no mercado de capitais para 
fazer este fi nanciamento em 
infraestrutura e citou que o 
BNDES está mudando de pa-
pel, deixando de ser o maior 
participante deste mercado e 
focando em outras demandas 
da sociedade. O investimento 
em infraestrutura não é apenas 
baixo no Brasil, disse Meirelles, 
destacando que é uma car-
acterística comum da América 
Latina. 

A região é uma das que menos 
investem em infraestrutura no 
mundo, perdendo apenas para a 
África. A América Latina investe 
2,8% do PIB em infraestrutura, 
contra 5% dos países do Sul da 
Ásia e 6,9% do Oriente Médio 
e Norte da África. “Temos dois 
grandes desafi os no Brasil, um 
fi scal e outro de produtividade 
na economia”, afi rmou Meire-
lles (AE). 

83% deste crescimento foram 
por conta de programas de 
transferência de renda, como 
assistências. “Brasil enfrenta 
claramente agora o desafi o da 
previdência social.”

O ministro citou que os gastos 
previdenciários comprometem 
54% do orçamento do governo. 
Ele mencionou ainda que é 

Ex-diretor da OAS: triplex 
estava ‘reservado’ à Lula

que não podia ser vendido”.
“Eu recebi dele (executivo) 

uma planilha das unidades 
que estavam livres ou não para 
vender e as que estavam livres, 
eu cuidava, a partir de 2014, de 
vender as unidades”, afi rmou. 
“Um reserva específi ca para ele 
(Lula), da unidade 164”. O Minis-
tério Público Federal perguntou 
ao ex-diretor se a unidade 164-A 
esteve à venda na planilha. “Nun-
ca”, afi rmou (AE).

TSE cassa governador do 
Amazonas e decide por 

novas eleições

para comprar votos de evangé-
licos pela reelei ção de Melo. A 
distribuição de dinheiro a elei-
tores para a compra de cestas 
básicas, ajuda de custo para 
viagens, confecção de túmulo, 
entre outros auxílios, teria 
ocorrido em sala reservada no 
próprio comitê de campanha 
do candidato. 

O governador José Melo e o 
vice Henrique de Oliveira ainda 
podem recorrer ao STF, que 
tem o poder de conceder de-
cisão liminar (provisória) para 
mantê-los no cargo até o julga-
mento do mérito da apelação. 
Enquanto isso não ocorre, deve 
assumir o comando do governo 
amazonense o presidente da 
Assembleia Legislativa, David 
Almeida (PSD) (AE).

Atraso na reforma servirá 
para tirar dúvidas, diz 

líder do governo

que por sua vez precisa sentir 
“segurança” para votar a fa-
vor do texto. “Ao sentir essa 
segurança, estará criado esse 
ambiente para se aprovar a 
matéria”, concluiu.

O deputado negou que o 
atraso na votação seja uma 
sinalização negativa para o 
mercado, já que o governo 
vem aprovando medidas im-
portantes, como a reforma 
trabalhista e o projeto da tercei-
rização irrestrita. “Nós temos 
vencido em cada embate”, 
comentou (AE).

Abaixo-assinado online 
pede impeachment de 

ministros do STF

autoria de um grupo de juristas 
que defende o impeachment 
específico de Gilmar. Para 
justifi car o pedido, os juristas 
afi rmam, na ação encaminha-
da a Fachin, que Gilmar tem 
“envolvimento em atividades 
político-partidárias” e participa 
de julgamentos “de causas ou 
processos em que seus amigos 
íntimos são advogados” e “de 
causas em que é inimigo de 
uma das partes”. Os juristas 
dizem que Gilmar atua em jul-
gamentos nos quais deveria se 
considerar suspeito (AE).


