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“Escrevemos, 
escrevemos, escrevemos. 
Clamamos no deserto.
O clube do poder tem
as portas lacradas
e calafetadas”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,39% Pontos: 
O Ibovespa: +0,64% Pontos: 
65.099,55 Máxima de +0,65% 
: 65.104 pontos Mínima de 
-0,01% : 64.678 pontos Volu-
me: 3,27 bilhões Variação em 
2017: 8,09% Variação no mês: 
3,5% Dow Jones: -0,31% Pon-
tos: 21.513,17 Nasdaq: +0,39% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1465 Venda: R$ 3,1470 
Variação: +0,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1453 Venda: R$ 
3,1459 Variação: +0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1230 
Venda: R$ 3,2900 Variação: 
+0,21% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,31% ao 
ano. - Capital de giro, 13,56% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.254,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,190 
Variação: +0,71%.

Cotação: R$ 3,1520 Variação: 
+0,13% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1642  Venda: US$ 1,1642 
Variação: -0,15% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6620 Venda: R$ 
3,6640 Variação: -0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6000 Ven-
da: R$ 3,8070 Variação: estável.

Pontos: 6.412,41 Ibovespa 
Futuro: +0,71% Pontos: 65.515 
Máxima (pontos): 65.520 Míni-
ma (pontos): 65.035. Global 40 
Cotação: 963,446 centavos de 
dólar Variação: +0,91%.

Em dificuldades para 
fechar as contas, o 
governo prepara um 

programa de demissão volun-
tária (PDV) para servidores 
federais do Poder Executivo. 
A ideia é oferecer aos interes-
sados até 1,5 salário por ano 
trabalhado. Uma Medida Pro-
visória (MP) deve ser editada 
para estabelecer as normas do 
programa. Segundo o minis-
tro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, o governo espera 
adesão de 5 mil funcionários e 
uma economia de R$ 1 bilhão 
por ano com a medida

As informações foram con-
fi rmadas pela assessoria de 

     

Governo prepara PDV 
para servidores federais 
e espera adesão de 5 mil

imprensa do Ministério do 
Planejamento, órgão respon-
sável pela gestão de pessoal no 
governo federal. Os detalhes 
do PDV ainda estão sendo 
fechados, mas a expectativa 
é que os efeitos em termos 
de economia sejam percebi-
dos apenas a partir de 2018. 
A despesa com pessoal deve 
chegar a R$ 284,47 bilhões 
neste ano, segundo estimativa 
da área econômica divulgada 
no relatório de avaliação de 
receitas e despesas do terceiro 
bimestre. Trata-se do segundo 
maior gasto do governo, depois 
dos benefícios previdenciários 
(R$ 559,77 bilhões neste ano).

O governo tem sido criticado 
por ter aprovado, no ano pas-
sado, uma série de reajustes 
para servidores federais. Neste 
ano, a conta com despesas de 
pessoal e encargos sociais deve 
aumentar R$ 26,6 bilhões em 
valores nominais (sem des-
contar o efeito da infl ação). 
Em 2018 e 2019, a estimativa 
é de que esse gasto cresça R$ 
22 bilhões em cada um dos 
anos, segundo a Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização 
Financeira (Conorf) da Câmara 
dos Deputados.

O PDV tem sido um ins-
trumento muito utilizado 
em empresas estatais para 

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o governo espera adesão de 5 mil 

funcionários e uma economia de R$ 1 bilhão por ano com a medida.

diminuir o quadro de funcio-
nários e, consequentemente, 
reduzir o tamanho da conta 
de pessoal. Nos últimos três 

anos, o governo federal des-
ligou 50.364 funcionários das 
estatais com os PDVs e as 
aposentadorias incentivadas. 

O número representa 77% do 
público-alvo dos programas 
autorizados pela Planeja-
mento (AE).

Inscrições para o Fies
A lista de instituições e os cursos 

ofertados por meio do Fies poderá 
ser consultada na página eletrônica 
(http://fiesselecao.mec.gov.br/). 
As inscrições  começam hoje (25) 
e vão até sexta-feira (28). No total, 
75 mil novas vagas serão ofereci-
das aos estudantes que procuram 
fi nanciamento para cursar o ensino 
superior em instituições de ensino 
privadas.

A Receita divulgou um alerta 
à população sobre o crescente 
número de vítimas do chamado 
“golpe do amor” ou “golpe Don 
Juan”, em que mulheres são 
induzidas a fazer depósitos 
em troca de bens e benefícios 
supostamente retidos no aero-
porto. A alfândega do órgão em 
Guarulhos vem recebendo um 
número crescente de ligações 
de vítimas do golpe. 

Os criminosos criam perfi s 
falsos nas redes sociais ge-
ralmente se passando por es-
trangeiros em boas condições 
fi nanceiras e com empregos 
prestigiados. Após envolve-
rem emocionalmente a vítima, 
declaram-se apaixonados e 
prometem o envio de bens di-
versos do exterior por via postal 
ou por meio de um viajante. 
Posteriormente, pedem que 
a vítima deposite dinheiro em 
contas para que possam res-
gatar bens que supostamente 
foram retidos pela Receita no 

Santander antecipa 
corte de juros

São Paulo - O Santander 
anunciou a redução de juros de 
suas principais linhas de crédi-
to à pessoa física, antecipando-
-se à reunião do Copom, que 
acontece esta semana e pode 
marcar a queda da Selic para 
apenas um dígito. As novas ta-
xas, conforme comunicado do 
banco à imprensa, entram em 
vigor nesta quinta-feira (27), 
nas agências e demais canais de 
relacionamento da instituição.

A taxa mínima do crédito pes-
soal cairá de 1,89% para 1,79% 
ao mês, enquanto o juro mínimo 
do cheque especial será reduzido 
de 2,39% para 2,29% ao mês. Já 
a taxa mínima de fi nanciamento 
de veículos passará de 1,25% 
para 1,20% ao mês.

“Neste momento, em que 
vemos os primeiros sinais de 
retomada do crescimento, o 
banco precisa cumprir seu 
papel como agente indutor do 
desenvolvimento econômico, e 
uma oferta competitiva é parte 
deste compromisso”, destaca 
Eduardo Jurcevic, superinten-
dente executivo de Produtos 
de Crédito à Pessoa Física do 
Santander, em nota (AE).

Brasília - Responsável pelos 
despachos do STF durante 
o recesso, a presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia, 
entendeu que não há urgência 
na análise do pedido da defesa 
do presidente Michel Temer, 
que quer ter acesso aos sete 
áudios que foram recuperados 
do gravador do empresário e 
delator Joesley Batista durante 
o trabalho do Instituto Nacional 
de Criminalística (INC).

Em 28 de junho, os advogados 
do presidente fi zeram o pedido 
para acessar aos áudios ao re-
lator do caso, ministro Edson 
Fachin, que decidiu ouvir pre-
viamente a Procuradoria-Geral 
da República (PGR). Durante o 
recesso do STF, a defesa de Te-
mer fez um novo pedido, desta 
vez endereçado à presidente 
da Corte, apontando urgência 
na análise do caso diante da 
proximidade da votação, na 
Câmara, em que os deputados 
federais decidirão se dão aval 
ou não ao STF para analisar a 
denúncia apresentada pela PGR 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.
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Ex-presidente Lula.
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FPO ex-presidente Lula disse 

ontem (24), que a palavra 
“propina” foi “inventada” por 
empresários e pelo Ministério 
Público para “tentarem culpar 
os políticos”. Segundo o petista, 
todos os políticos, “desde que 
foi proclamada a República”, 
sempre usaram doações em-
presariais nas campanhas.

“A palavra propina foi inven-
tada pelos empresários para 
tentarem culpar os políticos. 
Ou pelo Ministério Público. Por 
tudo o que leio na imprensa, 
todas as campanhas do Brasil 
sempre foram feitas (com 
fi nanciamento de empresas)”, 
disse o ex-presidente em 
entrevista à rádio Tiradentes 
do Amazonas, transmitida ao 
vivo pelo Facebook de Lula. “A 
diferença é que agora transfor-
maram as doações em propina, 
então tudo fi cou criminoso”.

O petista defendeu, ainda, a 
criação de um fundo público 
eleitoral, em discussão na 
Câmara. “Se os políticos não 
tiverem coragem de mudar a 
legislação eleitoral, de criar 
um fundo de fi nanciamento de 
campanha para que não fi quem 
mais dependentes de empresá-
rio, o Brasil não vai ter jeito”, 
disse. Sem falar diretamente 

São Paulo - Em mensagem 
publicada em sua rede social, o 
procurador da República Carlos 
Fernando dos Santos Lima, da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato, afi rmou ontem (24), que 
‘o próximo passo do PMDB’ 
parece ser acabar com a inves-
tigação. Carlos Lima reagiu à 
entrevista do vice-presidente 
da Câmara e substituto imedia-
to de Rodrigo Maia, o deputado 
Fábio Ramalho (PMDB-MG), ao 
jornal O Estado de S. Paulo, na 
qual o parlamentar defendeu 
um “prazo de validade” para 
a Lava Jato. O procurador 
afi rmou que “as investigações 
vão continuar por todo o País”.

“Acabar com a Lava Jato. 
Esse parece ser o próximo 
passo do PMDB. Infelizmente 
muitas pessoas que apoiavam 
a investigação só queriam o fi m 
do governo Dilma e não o fi m 
da corrupção. Agora que Temer 
conseguiu com liberação de 
verbas, cargos e perdão de dívi-
das ganhar apoio do Congresso, 
o seu partido deseja acabar com 
as investigações. Mas, mesmo 
com todas as articulações do 
governo e de seus aliados, as 
investigações vão continuar por 
todo País”, escreveu.

Na entrevista, Fabio Ramalho 

Procurador da República, 

Carlos Fernando dos Santos 

Lima.
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São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
afi rmou ontem (24), que um 
novo aumento de imposto é 
uma discussão “que não se 
coloca no momento”. Ele res-
saltou, no entanto, que “tudo 
é possível, se necessário”. As 
declarações foram dadas após 
participação do ministro em 
evento da XP Investimentos, 
na capital paulista.

Sobre a possibilidade de 
rever a alta nas alíquotas dos 
combustíveis, Meirelles disse 
que isso vai depender dos im-
pactos da medida. “Evidente-
mente que esse é um processo 
dinâmico, tudo está sujeito a 
uma reavaliação, que depende 
da avaliação dos fatos e de 
determinados impactos eco-
nômicos”, afi rmou o ministro

Segundo Meirelles, em vez de 
novos aumentos de tributo, o 
governo tem buscado alternati-
vas de receita para elevar a ar-
recadação. Ele deu o exemplo 
da antecipação do pagamento 
de outorga do Aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro, e 
a liberação de precatórios de-
positados na Caixa Econômica 
Federal.

O ministro também minimi-
zou o impacto que o aumento de 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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"Não há urgência" na análise do 
pedido de Temer para acessar áudios

no exercício excepcional da 
urgência própria de ser anali-
sada no plantão, não teria como 
reconsiderar o que foi decidido 
pelo ministro Edson Fachin, até 
mesmo porque os autos não 
estão neste Supremo Tribunal, 
sem o que não haveria como 
se ter ciência das implicações 
dos elementos buscados pela 
defesa do investigado”, alegou 
Cármen em sua decisão.

Para a presidente do STF, o 
pleito dos advogados de Temer 
“não constitui novidade para 
a defesa nem para ela poderia 
ser tida como imprescindível, 
pelo menos de imediato, de 
modo a não se poder aguardar 
sequer o retorno ao trabalho 
do ministro Edson Fachin”.  
Cármen destacou no seu des-
pacho que Fachin voltará aos 
trabalhos antes da votação 
marcada na Câmara sobre a 
denúncia contra o presidente. 
A primeira sessão de trabalhos 
no STF está marcada para a 
terça-feira da semana que vem, 
dia 1º de agosto (AE).

contra o presidente. A votação 
está prevista para 2 de agosto.

“O ministro relator, conhe-
cedor do processo desde a 
sua origem e dispondo da 
integralidade dos elementos 
e dados que nele se contém, 
decidiu ser imprescindível 
ouvir o procurador-geral da 
República antes de concluir 
sobre o pedido formulado. 
Claro, assim, que a Presidência, 

Muitos queriam fi m do 
governo Dilma e ‘não 

da corrupção’

afi rmou que “o Brasil não vai 
aguentar isso para o resto da 
vida”. “Ela (Lava Jato) não pode 
ser indeterminada. Ela já fez o 
seu trabalho”, disse o deputa-
do. “Defendo a Lava Jato, mas 
tem de ter prazo de término. 
O Brasil não vai aguentar isso 
o resto da vida. Além da cor-
rupção, tem de se avançar na 
desburocratização do País, na 
segurança jurídica do País, nas 
reformas”. Questionado sobre 
qual seria o prazo para a Lava 
Jato terminar, o deputado de-
clarou. “Determina um tempo: 
seis meses” (AE).

'Nova alta de imposto não 
se coloca no momento'

imposto anunciado na semana 
passada terá sobre a infl ação. 
“Alguma coisa muda na previ-
são de infl ação, mas a infl ação 
está substancialmente abaixo 
da meta”, afi rmou. Segundo 
ele, a alta no tributo não teria 
sido adotada no ano passado, 
quando o índice de preços 
estava acima do teto da meta, 
mas que, hoje, há espaço.

De acordo com ele, os gesto-
res de fundo que participaram 
da reunião na XP Investimentos 
não demonstraram preocupa-
ção com possíveis impactos 
da alta no imposto na infl ação 
(AE).

Lula: propina foi ‘inventada’ 
por empresários e pelo MP

em caixa 2, Lula disse que o 
candidato que prestou contas à 
Justiça Eleitoral sobre doações 
empresariais, e elas foram apro-
vadas, não teria culpa. 

“Quando o empresário deu 
o dinheiro, certamente ele não 
disse ‘vou te dar o dinheiro, mas 
é propina’. Se ele avisasse e o 
candidato aceitasse, deveria ser 
preso, o empresário e o candida-
to”, disse o ex-presidente, que 
questionou: “Se ele (empresá-
rio) deu dinheiro, o candidato 
colocou na prestação de conta e 
a Justiça Eleitoral aprovou, que 
culpa tem esse candidato?” - O 
ex-presidente voltou a negar 
que soubesse de casos de cor-
rupção dentro do partido (AE).

Receita Federal alerta 
para “golpe do amor” 

aeroporto.
“A Receita em Guarulhos já 

recebeu relatos de casos em que 
golpistas fi zeram propostas de 
casamento e anunciaram que 
mandariam caixas contendo 
presentes diversos, como ócu-
los, bolsas, celulares, anéis de 
ouro para o ‘noivado’, documen-
tos pessoais e, em muitos casos, 
dinheiro em espécie em dólares, 
libras ou euros. Após o suposto 
envio dos presentes, a quadri-
lha exige pagamento da vítima 
alegando que as mercadorias 
estariam retidas na alfândega 
e só seriam liberadas após o 
pagamento de taxas e outros 
valores”, advertiu o órgão.

A Receita ressalta que não 
exige qualquer pagamento em 
espécie ou por meio de depó-
sito em conta-corrente e que 
todos os tributos aduaneiros 
administrados pelo órgão são 
recolhidos por meio Documen-
to de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) (ABr).


