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“Que continuemos 
a nos omitir da 
política é tudo o 
que os malfeitores 
da vida pública 
mais querem”.
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +1,36% Pontos: 
64.085,41 Máxima de +1,49% : 
64.170 pontos Mínima estável: 
63.228 pontos Volume: 8,63 
bilhões Variação em 2017: 
6,41% Variação no mês: -2,01% 
Dow Jones: -0,01% Pontos: 
21.080,28 Nasdaq: +0,08% 
Pontos: 6.210,19 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2668 Venda: R$ 3,2673 
Variação: -0,47% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2608 Venda: R$ 
3,2614 Variação: -0,64% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4100 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,37% 
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: US4 1.268,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,93% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,600 
Variação: -0,3%.

Cotação: R$ 3,2710 Variação: 
-0,26% - Euro Compra: US$ 
1,1174 (às 17h34) Venda: US$ 
1,1176 (às 17h34) Variação: 
-0,31% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6490 Venda: R$ 3,6510 
Variação: -0,76% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5830 Venda: R$ 
3,8200 Variação: -0,78%.

turo: +0,97% Pontos: 64.320 
Máxima (pontos): 64.475 Míni-
ma (pontos): 63.970. Global 40 
Cotação: 887,214 centavos de 
dólar Variação: -0,38%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse na sexta-feira 

(26) que se instalou um clima 
exagerado de pessimismo no 
país em relação à economia. 
“Nós temos uma tendência, em 
determinados momentos em 
que as notícias são todas boas, 
de colocar um otimismo exage-
rado, o que é negativo porque 
leva a decisões equivocadas. 
Em alguns momentos, [de 
colocar] um pessimismo exa-
gerado também. É importante 
serenidade e equilíbrio nesse 
tipo de situação”, afi rmou.

Para ele, o Brasil está dis-
cutindo e aprovando reformas 
importantes, como a trabalhis-

     

Meirelles diz que Brasil 
vive clima de pessimismo 
exagerado na economia

ta e a da Previdência, a Lei do 
Teto de Gastos e a da gover-
nança das estatais, que estão 
colocando o país no rumo do 
crescimento. “É um momento 
em que o equilíbrio é importan-
te”, reforçou. Meirelles partici-
pou do 89º Encontro Nacional da 
Indústria da Construção (Enic), 
em Brasília, promovido pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) e realizado 
pelo Sinduscon-DF.

O ministro apresentou aos 
empresários dados econômicos 
e destacou as boas perspectivas 
para a economia brasileira. 
Para ele, a crise política que o 
governo do presidente Temer 
vive nas últimas semanas não 

vai atrapalhar a continuidade 
do crescimento que o país vem 
registrando, nem a aprovação 
das reformas e projetos. “Isto 
é, cada vez mais, uma agenda 
nacional. A minha hipótese de 
trabalho é de continuidade [do 
governo Temer]”, disse.

Segundo Meirelles, com a 
estabilização da economia e 
as reformas, o Brasil tem con-
dições de sair da crise e voltar 
a crescer em média 2,3% ao 
ano, nos próximos anos. “Com 
as reformas microeconômicas, 
que também estamos propondo, 
e a diminuição do tamanho do 
Estado, podemos aumentar essa 
taxa de crescimento potencial 
para os anos seguintes e chegar 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante palestra no 89º Encontro

Nacional da Indústria da Construção.

a um número entre 3,5% e 4%. 
Aí, sim, entrar em uma rota de 
crescimento robusto”, explicou.

Ele listou outras medidas que 

estão em gestação, como mudan-
ças no cadastro positivo e a nova 
lei de recuperação judicial, que 
deverá ser enviada ao Congresso 

Nacional em junho. “Estamos 
entrando em processo visando 
diminuição do custo Brasil”, 
completou (ABr).

Governador Geraldo Alckmin.

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin afi rmou na 
sexta-feira (26) que discorda 
que o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, seja o nome 
mais viável em uma eleição 
indireta para continuar as re-
formas econômicas na eventual 
queda do presidente Temer. 
Ele afi rmou que, no cenário de 
eleição em um colégio eleitoral 
no Congresso, é preciso garan-
tir que as reformas continuem. 

“Eu acho que nós temos que 
apoiar as reformas, e as apoia-
remos porque elas são neces-
sárias ao País, independente 
de nomes”, disse Alckmin, ao 
responder se Meirelles seria 
o único nome em condições 
de levar adiante esta missão, 
em coletiva de imprensa após 
inaugurar uma usina solar no 
Parque Cândido Portinari, na 
zona oeste da capital paulista. 

Ele defendeu os nomes do 
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso e do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
para concorrer a um eventual 
pleito de transição. Voltou a di-
zer que não será candidato em 
uma eleição indireta. “Eu, de 
antemão, já (estou) totalmente 
fora”, disse. “Minha tarefa é 
trabalhar aqui por São Paulo.”

Ministro do STF, Dias Toffoli.

Brasília - O ministro Dias 
Toffoli, do STF, decidiu levar 
a julgamento na Segunda 
Turma do STF os pedidos de 
extensão de habeas corpus 
feitos por três condenados da 
Lava Jato que querem obter o 
mesmo benefício concedido 
ao ex-ministro José Dirceu. 
Serão julgados nesta terça-feira 
(30), os pedidos de soltura 
do ex-diretor de Serviços da 
Petrobras, Renato Duque, e os 
empresários Flavio Henrique 
de Oliveira Macedo e Eduardo 
Aparecido de Meira, sócios da 
Credencial Construtora.

Os três têm condenação e 
são réus junto com José Dirceu 
em ao menos um processo 
na Justiça Federal do Paraná 
e alegam que os mandados 
de prisão preventiva que lhe 
foram decretados foram em 
situações idênticas a do ex-

Presidente do BNDES 
pediu demissão

A presidente do BNDES, Maria 
Silvia Bastos Marques, pediu 
demissão na sexta-feira (26). Em 
nota, ela alegou “razões pessoais” 
para deixar o cargo. A decisão foi 
comunicada ao presidente Michel 
Temer pela própria Maria Sílvia 
que esteve no Palácio do Planalto.

Mestre e doutora em economia 
pela FGV, Maria Silvia estava 
no cargo desde maio do ano 
passado. Em nota, o Palácio do 
Planalto agradeceu o trabalho 
realizado pela economista clas-
sificando sua conduta como 
“honesta, competente e séria”. 
A Presidência frisou ainda que 
Maria Silvia “despolitizou” a re-
lação do banco com as empresas.

“Seu trabalho honrou o gover-
no e moralizou um setor estraté-
gico para o país, despolitizando a 
relação com o setor empresarial 
e elegendo critérios profi ssionais 
e técnicos para a escolha de 
projetos a serem contemplados 
com fi nanciamentos oriundos de 
recursos públicos (ABr).

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse, na sexta-feira 
(26), que o plenário da Corte 
poderá discutir a validade dos 
termos do acordo de delação 
premiada da JBS. Para ele, 
outra questão que também 
deverá ser reanalisada pelo STF 
será a decretação da prisão de 
condenados com sentença con-
fi rmada pela segunda instância. 
Ambos os casos terão impacto 
nas investigações da Operação 
Lava Jato. Os questionamentos 
sobre o acordo da JBS come-
çaram após os termos terem 
sido divulgados pela imprensa 
na semana passada. 

Segundo acordo assinado 
pelos irmãos Batista com a 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), eles não cumprirão 
pena de prisão e poderão morar 
nos Estados Unidos, onde está 
parte dos negócios da família. 
Nos demais casos envolvendo 
delatores envolvidos em des-
vios da Petrobras, a pena de 
prisão por tempo determinado 
e o uso de tornozeleira eletrô-
nica foram aplicados.

Segundo Gilmar, o juiz po-
deria fazer uma homologação 
prévia da delação, e os termos 
poderiam ser referendados por 
um colegiado. 

“A mim me parece que, neste 

As operadoras mandarão 

mensagens com avisos aos 

usuários que têm aparelhos 

irregulares.

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) poderá 
bloquear os celulares que não 
tenham certifi cação. A propos-
ta apresentada pela área téc-
nica da Anatel já foi aprovada 
em reunião administrativa da 
agência, mas deve passar pelo 
Conselho Diretor e ainda pode 
sofrer mudanças. 

Antes de bloquear os celu-
lares, as operadoras deverão 
avisar os clientes que têm 
aparelhos não regularizados e, 
somente, após 75 dias poderão 
bloqueá-los. 

A previsão é de que as em-
presas comecem a mandar 
mensagens com avisos para os 
usuários a partir do dia 30 de 
julho, mas pode haver um adia-
mento no início da implantação 
do sistema. Segundo a Anatel, 
serão bloqueados os celulares 
que não tenham certifi cação da 
agência e Imei válidos. O Imei é 
uma sequência de números que 
identifi ca o celular internacional-
mente e são listados no banco 
de dados da GSMA, organismo 

Campanha de vacinação 
A Campanha de Vacinação con-

tra a Infl uenza foi prorrogada até 
o dia 9 de junho. A previsão inicial 
do Ministério da Saúde era de que 
a imunização fosse encerrada na 
sexta-feira (26). A prorrogação 
objetiva atingir a meta de vacinar 
90% do público-alvo (idosos, 
puérperas, indígenas, crianças, 
gestantes, professores e trabalha-
dores de saúde). Até o momento, 
foram imunizados 63,6% de um 
total de 54,2 milhões de pessoas.
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Três pedidos de extensão de 
habeas concedido a Dirceu

sido o autor do voto vencedor 
no julgamento em que a Se-
gunda Turma decidiu soltar o 
ex-ministro, no dia 2 de maio.

Crítico ao uso de longas pri-
sões preventivas na Lava Jato, 
o ministro até poderia tomar 
decisões monocráticas (sem le-
var a julgamento no colegiado) 
sobre os pedidos de liberdade 
dos três presos, mas optou 
por remeter ao julgamento do 
próprio colegiado que tomou 
a decisão utilizada como argu-
mento para os novos pedidos 
de soltura. A Procuradoria-
-Geral da República (PGR) já 
se posicionou contra a soltura 
dos três condenados. Afi rma 
que os pedidos de extensão não 
apresentam os requisitos mí-
nimos para serem cumpridos, 
que seriam a presença de cir-
cunstâncias fáticas e infrações 
penais idênticas (AE).

-ministro petista e que, por isso, 
a ordem de habeas corpus lhes 
poderia ser concedida. Apesar 
de o relator da Lava Jato ser o 
ministro Edson Fachin, Dias 
Toffoli está como relator para 
as questões decorrentes da 
decisão no habeas corpus de 
José Dirceu somente por ter 

Anatel deverá bloquear 
celulares sem certifi cação

internacional que reúne as em-
presas de telefonia móvel. 

Ele equivale ao número do 
chassi dos carros. Os apare-
lhos sujeitos ao bloqueio são 
principalmente os vendidos 
irregularmente no mercado 
nacional. O projeto do bloqueio 
de celulares e sua forma de 
implantação vem sendo estu-
dados pela Anatel em conjunto 
com as operadoras de telefonia 
móvel e a Associação Brasileira 
da Indústria Eletro e Eletrônica 
(Abinee) (ABr).

Gilmar Mendes: Supremo 
pode discutir acordo de 

delação da JBS

caso, como envolve o presiden-
te da República, certamente 
vamos ter que discutir o tema 
no próprio plenário”, disse o 
ministro. Sobre a questão da 
prisão após condenação pela 
segunda instância da Justiça, 
Mendes esclareceu que a de-
cisão do STF que autorizou 
a cumprimento da sentença 
não é obrigatória e poderá ser 
revista. “Em uma decisão de 
segunda instância é possível 
já autorizar a prisão, isso que 
nós dissemos. Não dissemos 
que ela se torna obrigatória. 
Acho que está havendo uma 
certa confusão em torno disso”, 
completou Mendes (ABr).

Alckmin: Meirelles ‘não é 
o nome mais viável’ em 

uma eleição indireta

Depois de falar que é preciso 
apoiar o governo para garantir 
o encaminhamento das me-
didas econômicas, o tucano 
afi rmou que o compromisso 
do PSDB não é com o governo 
Temer, mas com o País. Ao 
comentar a reunião que teve 
com Tasso, o prefeito Doria e 
FHC, na casa do ex-presidente 
na última quinta-feira (25), o 
governador relativizou o apoio 
irrestrito a Temer e disse que 
é preciso “acompanhar os 
fatos” (AE).
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Doria anunciou na sexta-feira 
(26), que a fi la de cirurgia de 
São Paulo deverá ser zerada em 
um ano e meio. Para atender 
os cerca de 68 mil pacientes 
que aguardam por cirurgia, a 
Prefeitura vai manter centros 
cirúrgicos de cinco hospitais 
funcionando 24 horas por dia, 
todos os dias da semana.

Batizado de ‘Corujão da Ci-
rurgia’, o programa é dividido 
em quatro fases, com previsão 
de seis meses cada uma. “É um 
processo mais lento do que o 
Corujão da Saúde, dos exames. 
Óbvio, não é a mesma coisa”, 
disse o prefeito. “Você estima 
que uma cirurgia tenha três 
horas e, muitas vezes, ela vai 
cinco, seis, sete horas. Então, 
é bem diferente do exame 
que você sabe que em 20, 25 
minutos realiza”.

Segundo o Prefeito, a ideia é 
“zerar gradualmente” o número 
de pacientes já diagnosticados 
que aguardam por cirurgia. 
“Você tem uma estocagem de 
uma fi la grande, que foi her-
dada do ano passado, e mais 
as necessidades recorrentes, 

Corujão de Doria quer 
zerar a fi la de cirurgia 

em um ano e meio

mês a mês, que se apresentam 
às unidades de saúde”, afi rmou.

A Prefeitura deve usar os 
primeiros 15 dias para ligar para 
todos os pacientes. Primeiro, 
é marcada uma consulta com 
um cirurgião para avaliar se 
o procedimento ainda é ne-
cessário. Depois, é feita uma 
consulta pré-operatória. A 
previsão é que as cirurgias só 
comecem no dia 15 de junho. 
O custo previsto do programa 
é de R$ 15,8 milhões, segundo 
a Prefeitura (AE).

Prefeito João Doria


