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“A água que não 
corre forma um 
pântano; a mente 
que não pensa 
forma um tolo”.
Victor Hugo (1802/1885)
Poeta francês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,05% Pontos: 
63.226,78 Máxima de +1,16% 
: 63.991 pontos Mínima de 
-0,78% : 62.762 pontos Volume: 
8,49 bilhões Variação em 2017: 
4,98% Variação no mês: -3,33% 
Dow Jones: +0,34% Pontos: 
21.082,95 Nasdaq: +0,69% 
Pontos: 6.205,26 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2821 Venda: R$ 3,2826 
Variação: +0,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2818 Venda: R$ 
3,2824 Variação: +0,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+0,29% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,44% 
ao ano. - Capital de giro, 14,15% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.256,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,26%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: +0,38%.

Cotação: R$ 3,2810 Variação: 
-0,03% - Euro Compra: US$ 
1,1206 (às 17h51) Venda: US$ 
1,1207 (às 17h51) Variação: 
-0,07% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6770 Venda: R$ 3,6790 
Variação: -0,03% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,6270 Venda: R$ 
3,8500 Variação: +0,08%.

Futuro: -0,31% Pontos: 63.580 
Máxima (pontos): 64.285 Míni-
ma (pontos): 63.005. Global 40 
Cotação: 890,565 centavos de 
dólar Variação: +0,1%.

À frente da quinta maior 
bancada da Câma-
ra, o líder do PSD, 

deputado Marcos Montes 
(MG), defendeu ontem (25), 
o nome do presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, como 
candidato à Presidência 
da República em eventual 
eleição indireta, caso o pre-
sidente Michel Temer seja 
cassado ou renuncie. Maia 
é alvo de inquérito no STF 
no contexto da Operação 
Lava Jato.

Para o parlamentar minei-
ro, um eventual substituto de 
Temer tem de sair do Parla-
mento. “Minha tese é que, se 
por ventura houver eleição 

     

Líder do PSD defende 
candidatura de Maia em 
caso de eleição indireta

indireta, o Congresso tem 
bons nomes, e o do Rodrigo 
Maia aparece com destaque, 
pelo bom trabalho que vem 
fazendo e por ter trânsito 
em todas as alas partidárias”, 
disse.

Com uma bancada de 37 
deputados e cinco senadores, 
o PSD comanda hoje o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia. 
O cargo é ocupado pelo presi-
dente licenciado da legenda, 
ministro Gilberto Kassab. O 
político paulista já foi do DEM 
de Maia, antes de fundar o PSD 
em março de 2011.

Montes foi o primeiro líder 
de um grande partido da base 
a declarar publicamente apoio 

a uma candidatura de Maia. 
Ele se soma a lideranças 

de outras legendas médias e 
nanicas que defendem publi-
camente ou nos bastidores a 
candidatura de Maia. Até o 
momento, já se declararam 
apoio público lideranças do 
Solidariedade, cuja bancada 
tem 14 deputados, e dos na-
nicos PEN e PTdoB. Nos bas-
tidores, Maia tem entusiastas 
no PTN, PPS, PSB, DEM e PP.

Defensores do nome de 
Maia elencam pelo menos 
três fatores que favorecem a 
candidatura dele a presidente 
da República. O primeiro é a 
boa relação com a oposição, 
que o apoiou nas duas eleições 

Em seu primeiro discurso como presidente da Câmara, Rodrigo Maia agradeceu

a todos os partidos que o apoiaram.

para o comando da Câmara. 
Deputados do PT e PCdoB 
falam que o foco será a defesa 
de eleições diretas, mas, em 

reservado, admitem apoio. Ou-
tro fator seria o apoio de Maia 
dentro da própria base. Aliados 
lembram que o parlamentar 

fl uminense foi reeleito em 
fevereiro no primeiro turno 
da disputa pela presidência 
da Câmara (AE).

Produção de petróleo 
A Opep e outros grandes produ-

tores de hidrocarbonetos, como a 
Rússia, responsáveis por mais da 
metade da oferta mundial no se-
tor, decidiram  ampliar a redução 
na produção vigente até março 
de 2018. O ministro do Petróleo 
do Irã, Bijan Namdar Zangeneh, 
informou sobre a decisão após a 
reunião entre representantes da 
Opep e de outras importantes 
nações produtoras de petróleo.

O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
general Sérgio Etchegoyen, 
disse ontem (25) que a ação dos 
vândalos, durante o protesto 
Ocupa Brasília, não condiz com 
o contingente ‘ordeiro e pacífi -
co’ que iniciou a manifestação. 
O ato promovido pelas cen-
trais sindicais foi prejudicado 
por ‘grupos absolutamente 
radicais’. “Acompanhamos a 
concentração, a chegada os 
ônibus e a descida das pes-
soas em direção ao local da 
manifestação. Era um enorme 
contingente pacífi co e ordeiro, 
como acontece nas democra-
cias sadias”, disse Etchegoyen. 

“Em determinado momento”, 
foi identifi cado que a polícia não 
dispunha de efetivo e de estru-
tura sufi ciente para lidar com a 
situação e, logo em seguida, a 
violência foi desencadeada. O 

Ministro-chefe do Gabinete 

de Segurança Institucional, 

general Sérgio Etchegoyen.

2.477 novos 
soldados
vão reforçar
efetivo da PM

O governador Geraldo Al-
ckmin participou ontem (25), 
da formatura de 2.477 novos 
soldados de 2ª classe para re-
forçar o efetivo da corporação 
da Polícia Militar em diversas 
regiões do Estado de São Pau-
lo. O secretário da Segurança 
Pública, Mágino Alves Barbosa 
Filho, foi o paraninfo da turma. 

“São Paulo tem a melhor po-
lícia do Brasil. E esses policiais 
representam um importante 
reforço para a segurança pú-
blica do Estado”, declarou o 
governador.

Do total de PMs, 400 são 
mulheres. Os formandos foram 
selecionados em um concurso 
público que teve 59.904 inscri-
tos disputando 2 mil lugares – 
uma média de 29,9 candidatos 
por vaga.  Os novos policiais 
militares passaram por um ano 
de curso na Escola Superior de 
Soldados. Foram 1.516 horas 
de aulas, que contaram com 
49 disciplinas, como Direitos 
Humanos, Criminalística, Tiro 
Defensivo pela Preservação da 
Vida – Método Giraldi, Defesa 
Pessoal, Inteligência Policial, 
entre outras (sp.gov).

Congonhas 
receberá o nome
de Freitas Nobre

O Senado aprovou projeto 
que dá ao Aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo, o nome 
de Aeroporto Deputado Freitas 
Nobre. A proposta, de autoria 
do ex-deputado João Bittar, 
segue para sanção presidencial.

Cearense, o ex-deputado 
José Freitas Nobre era, além de 
político, jornalista, advogado, 
professor e escritor. Ficou no-
toriamente conhecido por sua 
luta pela redemocratização do 
país. Foi vice-prefeito de São 
Paulo e, vítima de perseguição 
política no período pós-1964, 
exilou-se na França.

Retornou ao Brasil em 1967, 
voltou à vida pública, onde con-
quistou seis mandatos consecu-
tivos de deputado federal. Sua 
atuação política foi dedicada, 
em especial, à luta pela anistia 
e pelo movimento “Diretas Já”. 
Freitas Nobre faleceu em São 
Paulo em 1990 (Ag.Senado).

A revista The Economist desta 
semana traz mais uma matéria 
sobre a crise política no Brasil. 
De acordo com a reportagem “O 
Homem pendurado”, Michel Te-
mer tem sérios problemas, mas 
tem reservas de força. De acordo 
com a revista, ele é o segundo 
presidente em um ano que 
está lutando para permanecer 
no cargo frente à alegações de 
irregularidades e críticas. 

Sua antecessora, Dilma Rous-

seff, foi acusada em 2016 por 
uma violação técnica da lei de 
contabilidade pública. As acu-
sações contra Temer são muito 
mais graves, mas suas chances 
de permanecer presidente 
podem ser mais promissoras. 
Outra matéria fala dos irmãos 
Batista, referindo-se a Joesley 
e Wesley, proprietários da JBS. 
O texto classifi ca-os como “os 
carniceiros que podem acabar 
com a presidência de Temer”.
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A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) protocolou 
ontem (25) na Câmara pedido 
de impeachment do presidente 
Michel Temer. No documento, 
a entidade argumenta que o 
presidente cometeu crime de 
responsabilidade e faltou com 
o decoro ao receber no Palácio 
do Jaburu o empresário Joes-
ley Batista, dono da JBS, um 
dos investigados na Operação 
Lava Jato.

“A fi ta, o áudio da conversa 
pode até mesmo ter sofrido 
alguma adaptação ou alguma 
interferência, mas o fato de 
o presidente da República 
não ter negado que houve os 
diálogos, torna estes fatos ab-
solutamente incontroversos. E, 
portanto, na visão da OAB, nós 
temos aqui presente o crime 
de responsabilidade do senhor 
presidente da República”, disse 
o presidente da OAB, Cláudio 
Lamachia, ao chegar à Câmara.

Na petição, a OAB afi rma 
que o resultado da perícia 
não interfere na decisão da 
entidade. “Este voto não se 
pauta única e exclusivamente 
no conteúdo dos menciona-
dos áudios, mas também nos 
depoimentos constantes dos 
inquéritos e, em especial, nos 
pronunciamentos oficiais e 
manifestações do Presidente 

O documento foi entregue

pelo presidente da OAB,

Cláudio Lamachia.
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rReprodução‘Nunca falamos 
que dependentes 
deixariam de existir’

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria, que no 
domingo (21), havia declarado 
o fi m da Cracolândia, na região 
central, voltou a diferenciar 
ontem (25), o uso do termo. 
“Uma coisa é a Cracolândia 
como espaço físico, como 
existia. Outra coisa são os de-
pendentes. Nunca falamos que 
os dependentes deixariam de 
existir num passe de mágica. 
Não há mágica para isso. Há um 
trabalho contínuo”, afi rmou.

Doria havia dito, no início da 
semana, que “não havia possibi-
lidade de a Cracolândia voltar”. 
Mas, nesta quinta, Doria se 
explicou e disse que se referia 
aos prédios usados para venda 
de drogas, e não aos dependen-
tes químicos. Segundo ele, “a 
Cracolândia fi sicamente são 
prédios e edifi cações utilizados 
por uma facção criminosa”. 

E “outra coisa é a existência 
de dependentes químicos”. O 
prefeito afi rmou que há 400 
usuários de drogas circulando 
na região próxima à Cracolân-
dia. A Praça Princesa Isabel é 
o local que acumula o maior 
número de dependentes quí-
micos, concentração conhecida 
como “fl uxo” (AE).

Arquivo/ABr

Manifestação pacífi ca foi 
prejudicada por grupos radicais

davam a eles segurança”.
“Rapidamente a situação 

evoluiu para um confronto, 
e rapidamente houve violên-
cia por parte desses grupos 
absolutamente radicais e 
desconectados de qualquer 
propósito, pelo menos ale-
gado, da manifestação. Eles 
então passaram às ações de 
vandalismo e violência, até que 
se chegasse ao momento cul-
minante em que se ateou fogo 
no Ministério da Agricultura”, 
disse Etchegoyen. 

Foi nesse momento, que o 
presidente Temer “aceitou 
e decidiu pela sugestão de 
emprego de mais força e mais 
tropas”, com o objetivo de “pre-
servar as vidas” das pessoas 
que estavam no interior dos 
prédios. “Esse foi o gatilho dis-
parador da decisão do emprego 
das Forças Armadas” (ABr).

ministro informou que às 14h30 
foi disparada uma mensagem 
aos secretários executivos 
dos ministérios, sugerindo que 
“dispensassem seus servidores 
porque ainda havia vias que 

Balança mas...

Washington - A tentativa do 
Equador de colocar a discussão 
da turbulência política do Brasil 
na agenda da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) 
acabou se transformando on-
tem (25), em uma sessão de 
desagravo ao País, com vários 
membros da entidade manifes-
tando confi ança nas institui-
ções democráticas brasileiras.

O embaixador do Equador 
na organização, Marco Vinicio 
Albuja, disse que os casos de 
corrupção protagonizados por 
empresas brasileiras ameaçam 
a “segurança regional”. Em res-
posta, o embaixador brasileiro, 
José Luiz Machado e Costa, 
afi rmou que não há qualquer 
ameaça à ordem constitucional 
no Brasil. “Apesar do momento 
complexo no plano político 
interno, prevalece cenário de 
pleno exercício das liberdades 
democráticas e de respeito aos 

direitos individuais e coletivos”.
O debate ocorreu durante 

reunião do Conselho Perma-
nente da OEA, convocada para 
discutir a agenda do encontro 
sobre a situação da Venezuela 
que os chanceleres da região te-
rão na próxima semana. Depois 
do pronunciamento de Machado 
e Costa, os representantes do 
Paraguai, México, Chile, Argen-
tina, Estados Unidos, Canadá, 
Colômbia e Uruguai rejeitaram 
a proposta do equatoriano e 
expressaram confi ança na de-
mocracia brasileira. 

“As instituições democrá-
ticas do Brasil não estão em 
perigo”, disse o argentino 
Juan José Arcuri. O chileno 
Juan Aníbel Barría ressaltou a 
“solidez, força e legitimidade” 
das instituições e disse que há 
pleno respeito dos princípios 
da Carta Democrática Intera-
mericana (AE).

OEA manifesta confi ança 
em instituições brasileiras

OAB protocola pedido de 
impeachment de Temer

da República que confi rmam 
seu conteúdo, bem como a 
realização do encontro com o 
colaborador”, diz trecho do do-
cumento. Para Lamachia, um 
processo de impeachment não 
traria desestabilização ao país.

A decisão da OAB pelo 
pedido de impeachment foi 
tomada pelo conselho pleno 
da entidade no último fi m de 
semana, por 25 votos a 1. A 
decisão de acatar, ou não, os 
pedidos e abrir um processo 
de afastamento de Temer é do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) (ABr).


