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“É sempre assim 
com as coisas que os 
homens começam. 
Há uma geada na 
primavera, ou uma 
praga no verão, e suas 
promessas fracassam”. 
J. R. R. Tolkien (1892/1973)
Escritor sul-africano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,15% Pontos: 
66.277,67 Máxima de +1,54% 
: 66.536 pontos Mínima de 
+0,01% : 65.533 pontos Volu-
me: 6,68 bilhões Variação em 
2017: 10,05% Variação no mês: 
1,34% Dow Jones: -0,17% Pon-
tos: 20.975,78 Nasdaq: +0,29% 
Pontos: 6.120,59 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1840 Venda: R$ 3,1845 
Variação: -0,36% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1851 Venda: R$ 
3,1857 Variação: -0,25% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1530 
Venda: R$ 3,3270 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,44% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.216,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,90% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,700 
Variação: -0,8%.

Cotação: R$ 3,2025 Variação: 
-0,47% - Euro Compra: US$ 
1,0875 (às 17h34) Venda: US$ 
1,0875 (às 17h34) Variação: 
-0,44% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4620 Venda: R$ 3,4640 
Variação: -0,8% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3700 Venda: R$ 
3,6230 Variação: -0,93%.

Futuro: +0,93% Pontos: 66.970 
Máxima (pontos): 67.230 Míni-
ma (pontos): 66.400. Global 40 
Cotação: 926,738 centavos de 
dólar Variação: -0,63%.

O líder do governo no 
Senado, Romero Jucá 
(PMDB-RR), acenou 

com a possibilidade de a pro-
posta da reforma trabalhista 
sofrer alterações durante o 
trâmite no Senado. Dos 22 
senadores peemedebistas, 
19 se reuniram ontem (9) 
com o presidente Michel 
Temer. A reunião contou, 
inclusive, com a participação 
do líder do PMDB na Casa, 
Renan Calheiros, que tem 
feito críticas públicas às 
reformas trabalhista e da 
Previdência, além da ter-
ceirização.

     

Líder do Governo no 
Senado admite mudança 
na reforma trabalhista

Além da possibilidade de 
mudanças no texto da reforma 
trabalhista, Jucá disse também 
que pretende apresentar um re-
querimento para que a matéria 
seja apreciada em regime de 
urgência. “Nós temos urgência 
em votar, mas não vamos deixar 
de debater a matéria. O Senado 
é soberano para debater, fazer 
sugestões, e eventualmente 
fazer alguma mudança. Não há 
nenhum tipo de processo para 
tolher o debate no Senado”, 
disse Jucá após a reunião no 
Palácio do Planalto. “Se sur-
girem modifi cações propostas 
que sejam consistentes nós 

vamos discutir para verifi car 
de que forma podemos fazer a 
modifi cação”, reiterou. 

Sobre as divergências inter-
nas no PMDB, reforçadas pelas 
críticas feitas por Renan às re-
formas de interesse do governo 
federal, Jucá disse que a parti-
cipação do líder peemedebista 
na reunião de ontem contribuiu 
para o aperfeiçoamento do 
texto da reforma trabalhista. 
“O senador Renan Calheiros 
participou do debate e foi um 
dos primeiros a falar. Levantou 
pontos que ele acha que devem 
ser debatidos. Portanto, deu 
uma colaboração importante 

O presidente Michel Temer se reuniu com senadores do PMDB no Palácio do Planalto.

Reforma trabalhista foi o menu.

ao andamento do debate”. 
“Volto a dizer que a contri-

buição dele é importante para 
o avanço da reforma. Vamos 
convencê-lo de que temos ra-
zão ou ele nos convencerá de 
que está com a razão. O debate 

está aberto. Ele tem o direito 
de discutir”, argumentou o líder 
do governo no Senado, ao negar 
qualquer movimento interno 
que tenha por objetivo tirar Re-
nan da liderança do PMDB. Ele 
comentou também a ausência 

do senador Roberto Requião 
(PMDB-PR) na reunião da 
bancada com o presidente 
Temer. “Se ele votar contra, 
nós vamos respeitar. Se votar 
a favor vamos agradecer” 
(ABr).

O Relatório de Acompanha-
mento Fiscal, divulgado ontem 
(9) pelo Instituto Fiscal Inde-
pendente do Senado Federal, 
aponta que o cumprimento da 
regra do teto de gastos públicos 
fi cará comprometido caso não 
sejam aprovados os principais 
pontos da reforma da Previ-
dência. O limite para os gastos 
públicos para os próximos 20 
anos foi defi nido pela Emenda 
Constitucional 95, que prevê 
que gastos totais serão rea-
justados com base na infl ação 
ofi cial do ano anterior. 

As regras só poderão ser 
revistas a partir do décimo 
ano de vigência. “A aprovação 
da reforma da Previdência 
tornou-se ponto central do 
ajuste fi scal a médio e longo 
prazo. Sem aprovar mudanças 
que impliquem alteração ex-
pressiva na trajetória do gasto 

Comissão especial vota destaques da reforma da Previdência.

O Impostômetro da Associação Comercial 
de São Paulo chega à marca de R$ 800 bi-
lhões hoje (10), às 14h30. O valor representa 
o total de impostos, taxas e contribuições 
pagos pela população brasileira desde o 
primeiro dia do ano. Em 2016, esse mesmo 
montante foi arrecadado somente em 24 de 
maio, ou seja, 14 dias mais tarde. 

“Vê-se claramente que o governo está 
arrecadando mais, pelo menos nominal-
mente, sem descontar a infl ação. O ritmo 

Naufrágios no Mediterrâneo 
Mais de 1,3 mil pessoas já 

morreram tentando atravessar o 
Mar Mediterrâneo em direção à 
Europa apenas este ano, revelou 
a Organização Internacional para 
Migrações. A entidade informou 
ainda que 190 migrantes podem 
ter morrido em dois naufrágios 
ocorridos na última sexta-feira (5) 
e no domingo (7). O fi m de semana 
também foi marcado pelo resgate 
de 6.612 migrantes e refugiados em 
mais de uma dezena de locais. 

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) decidiu 
ontem (9) manter a data do 
depoimento do ex-presidente 
Lula, que ocorrerá hoje (10) 
em Curitiba. A decisão foi to-
mada pelo juiz federal Nivaldo 
Brunoni, que negou o pedido 
de habeas corpus impetrado 
pelos advogados de Lula. A 
defesa de Lula havia requerido 
a suspensão da audiência para 
que fosse possível analisar as 
cerca de 1.000 páginas em 
documentos que a Petrobras 
anexou ao processo. 

O advogado Cristiano Zanin 
Martins alegou cerceamento 
de defesa por “não haver viabi-
lidade material de análise dessa 
documentação antes do inter-
rogatório”. A argumentação de 
Martins foi negada por Brunoni, 
que ressaltou que a juntada de 
documentos por parte da Petro-
bras foi requerida pela própria 
defesa do ex-presidente. 

“Foge do razoável a defesa 
pretender o sobrestamento 
da ação penal até a aferição da 

Moro e Lula se encontrarão 

pela primeira vez hoje,

em Curitiba.
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Consumidores que desejam 
renegociar dívidas com insti-
tuições financeiras poderão 
fazê-lo pela internet até 31 de 
maio, utilizando uma plata-
forma online disponibilizada 
pelo governo federal (www.
consumidor.gov.br). A ação faz 
parte da 4ª Semana Nacional 
de Educação Financeira. O 
consumidor interessado deve 
registrar seu relato na plata-
forma e a empresa credora tem 
até 10 dias para manifestar-se 
a respeito. 

Após a manifestação, o 
consumidor tem mais 20 dias 
para responder e classifi car a 
demanda como resolvida ou 
não resolvida. A plataforma tem 
377 empresas cadastradas. Se-
gundo o secretário Nacional do 
Consumidor, Arthur Rollo, as 
maiores instituições fi nancei-
ras do país estão cadastrados. 

Rollo disse que os Procons 
também podem fazer a media-
ção desse tipo de contato em 
outros períodos. “Nos Procons 
é desenvolvido o ano inteiro”, 
afi rmou.

O ministério e o Banco Cen-
tral (BC) também anunciaram 

Secretário Nacional do 

Consumidor, Arthur Rollo.
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São Paulo - O juiz federal Sér-
gio Moro cobrou no último dia 
8, uma ação incisiva do poder 
público para tomar medidas 
contra políticos e partidos que 
a Lava Jato fl agrou no esque-
ma de propinas da Petrobrás. 
"Tudo depende do poder públi-
co. Por que esses partidos não 
instauram apurações internas e 
expulsam os seus membros que 
se envolveram em corrupção?", 
questionou Moro durante even-
to promovido pelo Observató-
rio Social, em Curitiba. 

Ele sugeriu o caminho. "Pode 
ser feito no âmbito do Congres-
so, no âmbito da Comissão de 
Ética", disse. Em processos de 
delação premiada, alguns dos 
principais empreiteiros do País 
apontaram uma extensa rede 
de propinas que abasteceu qua-
se todos os partidos em época 
de eleições. Ao sugerir medidas 
rápidas e efi cazes por parte do 

Juiz federal Sérgio Moro.
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Coreia do Norte realizará 
sexto teste nuclear

São Paulo - O embaixador da 
Coreia do Norte no Reino Unido, 
Choe II, afi rmou, em entrevista 
para a rede de TV Sky News, 
que um sexto teste nuclear é 
“iminente”. “Posso dizer que o 
teste nuclear será realizado na 
hora e local decididos pelo nosso 
líder supremo, Kim Jong Un”, 
declarou o embaixador.

Questionado se teme uma 
possível resposta militar dos 
Estados Unidos, o embaixador 
respondeu que “estamos desen-
volvendo nossa força nuclear 
para responder a esse tipo de 
ataque dos EUA. Caso eles nos 
ataquem, nosso Exército e nosso 
povo estão totalmente prepara-
dos para responder à qualquer 
tipo de ofensiva”, afi rmou

Choe II ainda disse que acre-
dita que os EUA não estejam 
considerando um ataque militar 
contra a Coreia do Norte, mas fez 
um alerta. “Estaremos prontos 
para transformar em pó qualquer 
ativo estratégico disponível dos 
EUA” (AE).

'Por que os partidos não expulsam 
envolvidos em corrupção?'

outra solução. "Mas se você, 
dentro de uma empresa, tem 
presente que seu empregado 
está roubando, você, normal-
mente, não espera o trânsito 
em julgado da decisão judicial 
para tomar uma decisão. Faz 
apuração no âmbito interno. 
A presunção de inocência vale 
para o processo penal".

Ao voltar a falar da fragilidade 
do poder político com relação 
à situação de parlamentares 
ligados à Lava Jato, ele disse. 
"Há um débito, mas isso é uma 
questão que foge um pouqui-
nho à minha capacidade de 
resposta."

Para o juiz, a Ação Penal 
470, do Mensalão, teve peso 
importante até para a defl agra-
ção da Lava Jato. "Infl uencia 
positivamente, é possível sim 
ter processo mais efi caz em 
relação a esse tipo de crimina-
lidade" (AE).

Congresso contra seus próprios 
integrantes, Moro falou sobre a 
presunção de inocência. 

"Tudo bem, tem a presun-
ção de inocência. É válida no 
processo penal, que exige uma 
prova acima de qualquer dúvi-
da, ampla defesa, julgamento 
condenatório". Ao se dirigir 
a um integrante da mesa de 
debate, Moro apontou para 

TRF4 mantém interrogatório 
de Lula em Curitiba

integralidade da documenta-
ção por ela própria solicitada, 
quando a inicial acusatória está 
suficientemente instruída”, 
diz o despacho de Brunoni. A 
audiência de hoje marca o pri-
meiro encontro presencial de 
Lula com o juiz federal Sergio 
Moro. O ex-presidente será 
interrogado na condição de réu 
da ação penal a que responde 
no âmbito da Operação Lava 
Jato (ABr). Cumprimento do teto de gastos depende da 

reforma da Previdência, diz relatório
Executivo ao Congresso. Nas 
discussões na comissão espe-
cial da Câmara sobre a reforma 
da Previdência, já foram feitas 
mudanças nas regras de tran-
sição para aposentadoria e a a 
redução na idade mínima para 
a aposentadoria das mulheres 
de 65 para 62 anos. 

Após ser votada na Câmara, 
a proposta de reforma também 
será debatida no Senado e po-
derá sofrer outras alterações. 
O relatório do Instituto Fiscal 
Independente também analisa 
o contingenciamento de R$ 42 
bilhões no orçamento público, 
anunciado pelo governo fede-
ral. A avaliação é de que esse 
valor de contingenciamento 
é possível, “embora deva 
comprometer investimentos e 
gastos sociais, dada a rigidez 
imposta pelo excesso de vincu-
lações e obrigações” (ABr).

primário, o cumprimento da 
Emenda Constitucional 95 
fi caria comprometido”, diz o 
relatório.

De acordo com o instituto, 
o grau de contribuição da 

reforma para cumprir o teto 
de gastos vai depender da 
abrangência das modifi cações 
feitas pela Câmara e pelo Se-
nado na proposta de reforma 
da Previdência enviada pelo 

Consumidores podem 
renegociar dívidas pela 

internet

a abertura de inscrições para 
três cursos a distância gratuitos 
sobre economia. Dois deles são 
destinados a consumidores 
endividados ou que queiram 
controlar melhor as fi nanças. 
O primeiro traz noções básicas 
de como sair do vermelho e 
planejar o orçamento; o segun-
do trata da relação emocional 
com o dinheiro. O terceiro, 
é destinado a pessoas que 
trabalham com atendimento 
ao consumidor. Confi rme em: 
(www.defesadoconsumidor.
gov.br/escolanacional).

Impostômetro atinge a marca dos R$ 800 bilhões
No portal (www.impostometro.com.br) é 

possível visualizar os valores arrecadados 
em todos os estados e municípios, e tam-
bém por período e categoria (produção, 
circulação, renda, propriedade). O painel 
foi implantado em 2005 para conscientizar 
o cidadão sobre a alta carga tributária e 
incentivá-lo a cobrar os governos por servi-
ços públicos de qualidade. Está localizado 
na sede da Associação Comercial de São 
Paulo, na Rua Boa Vista, centro.

do dinheiro que entra nos cofres públicos 
está cada vez mais rápido. Isso é um bom 
sinal, mas o Banco Central precisa continuar 
derrubando os juros de forma agressiva para 
trazer de volta o crescimento”, diz Alencar 
Burti, presidente da Associal Comercial. 
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