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“O melhor governo 
é aquele em 
que há o menor 
número de
homens inúteis”.
Voltaire (1694/1778)
Filósofo francês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,87% Pontos: 
65.667,62 Máxima de +1% : 
65.749 pontos Mínima estável: 
65.101 pontos Volume: 7,37 
bilhões Variação em 2017: 
9,03% Variação no mês: 4,4% 
Dow Jones: +0,47% Pontos: 
21.613,43 Nasdaq: +0,02% 
Pontos: 6.412,17 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1685 Venda: R$ 3,1690 
Variação: +0,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +0,6% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1550 Venda: R$ 
3,1556 Variação: +0,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1500 
Venda: R$ 3,3130 Variação: 
+0,7% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,26% 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$ 1.252,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,500 
Variação: +1,04%.

Cotação: R$ 3,1720 Variação: 
+0,7% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1642 Venda: US$ 1,1643 
Variação: +0,06% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6900 Venda: R$ 
3,6920 Variação: +0,76% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8400 Variação: +0,87%.

Futuro: +0,7% Pontos: 65.995 
Máxima (pontos): 66.070 Míni-
ma (pontos): 65.660. Global 40 
Cotação: 961,330 centavos de 
dólar Variação: -0,22%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse na tarde de on-

tem (25), que no momento 
não há nenhuma decisão de 
se mudar a meta fi scal - de um 
défi cit de R$ 139 bilhões para 
este ano e de R$ 129 bilhões 
para 2018. “A meta fi scal é 
uma proposta que vem do 
Ministério da Fazenda com 
concordância do Ministério do 
Planejamento e qualquer mu-
dança que houver, certamen-
te, será uma proposta nossa 
ao presidente da República”, 
disse o ministro.

“Não há no momento esta 
decisão, mas como temos dito 
em relação a várias outras 

     

Défi cit de R$ 139 bilhões: não há 
nenhuma decisão sobre mudança 
da meta fi scal, diz Meirelles

coisas, inclusive em relação ao 
próprio aumento de impostos, 
faremos o que for necessário e 
melhor para o País dentro de 
uma perspectiva de realidade 
tributária. Portanto, qualquer 
coisa que for levado ao presi-
dente da República será com 
o nosso de acordo”, disse. O 
ministro disse também que não 
tem sentido pressão sobre meta 
fi scal vinda da ala política. “A 
meta é uma questão tributária, 
especifi camente. Em reuniões 
com gestores de mercado fi -
nanceiro em São Paulo, muitos 
disseram que acham que será 
inevitável mudança da meta em 
certo momento e eles não são 
políticos”, ponderou Meirelles.

“Eu acho um pouco prematu-
ro falar sobre isso hoje porque a 
arrecadação caiu muito devido 
a fatores diversos”, afi rmou o 
ministro. De acordo com ele, a 
queda da infl ação fez com que 
caísse a arrecadação. “Com a 
infl ação muito abaixo da meta, 
a arrecadação cai muito”, disse 
Meirelles, ressaltando que o 
recuo da infl ação é uma notí-
cia positiva. Disse ainda que 
o próprio fato de ter havido 
muitas dúvidas sobre o projeto 
do Refi s que está tramitando 
no Congresso, no qual muitas 
empresas esperavam por um 
plano muito generoso, também 
contribuíram para a queda da 
arrecadação. 

O ministro disse também que não tem sentido pressão sobre meta

fi scal vinda da ala política.

“Muitas empresas pararam de 
aderir ao Refi s e até pararam de 
pagar suas obrigações tributárias 
achando que haveriam novos 
Refi s. Eu acho um ledo engano 
e temos alertado as empresas 

para isso porque a possibilida-
de é a manutenção do Refi s tal 
qual o proposto pelo governo”, 
explicou. Ainda de acordo com 
Meirelles, se a empresa aderir 
ao Refi s como está até o fi nal 

de agosto e mais tarde surgir 
um outro mais generoso, esta 
empresa poderá migrar de 
programa. Mas se não aderir 
e o outro Refi s não sair ai ela 
perde esta oportunidade (AE).  

O Conselho Superior do Minis-
tério Público Federal (CSMPF) 
decidiu ontem (25) ampliar a 
proposta inicial de orçamento 
do ano que vem para a força-
-tarefa da Operação Lava Jato, 
de R$ 522,6 mil para R$ 1,65 
milhão. Os recursos são desti-
nados, sobretudo, para custear 
gastos com diárias e passagens 
de procuradores e servidores.

Para se atingir esse valor, fo-
ram retirados recursos de outras 
áreas do MPF, sendo reduzidos 
o orçamento para concursos e o 
reajuste dos valores de diárias. 
A medida foi proposta pelo vice-
-procurador-geral da República, 
José Bonifácio de Andrada, 
relator do orçamento do MPF, 
atendendo integralmente o 
que havia sido solicitado pelos 
procuradores em Curitiba. Boni-

O presidente Michel Temer 
deu posse ontem (25) ao mi-
nistro da Cultura, Sérgio Sá 
Leitão, em cerimônia no Palácio 
do Planalto. Ao assumir o cargo, 
Sá Leitão disse que a cultura 
tem caráter estratégico e deve 
ser um dos pilares do projeto 
de país que todos sonham 
construir. Lembrou que a cul-
tura, além de contribuir para 
transformar a sociedade, gera 
emprego e renda. “A cultura 
está no cerne da economia cria-
tiva, gera empregos, aumenta 
renda, melhora a qualidade de 
vida e ressuscita os sonhos de 
uma nação cotidianamente.”

No comando do Ministério 
da Cultura, Sérgio Sá Leitão 
pretende desburocratizar e 
tornar mais efi ciente as ações 
da pasta. Defendeu também 
a necessidade de combater a 
crescente pirataria de produtos 
culturais e pediu a ajuda dos 
parlamentares para aprovar a 
MP que prorroga a Lei do Au-
diovisual. No discurso de posse, 
Leitão lembrou ainda a crise 
econômica, dizendo que “as 
condições do país são adversas” 
e que o defi cit público reduziu 
a capacidade de investimentos 
do Estado brasileiro, inclusive 
no MinC. 

Temer elogiou a competência 
e o dinamismo de Sá Leitão 

Contas inativas
O prazo para a retirada dos va-

lores das contas inativas do FGTS 
termina na próxima segunda-feira 
(31). Até agora, já foram pagos 
mais de R$ 42,8 bilhões, para 25,3 
milhões de trabalhadores. Segundo 
a Caixa, o montante pago até o dia 
19 de julho equivale a 98,33% do 
total inicialmente disponível para 
saque (R$ 43,6 bilhões).
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O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(25) que o governo vai argu-
mentar que não precisa de 
uma nova lei ou aguardar uma 
noventena para que o reajuste 
das alíquotas do PIS e da Co-
fi ns sobre a gasolina, o diesel 
e o etanol passe a vigorar após 
decisão da Justiça Federal-
-DF que suspende o aumento. 
De acordo com o ministro, o 
argumento jurídico que o go-
verno apresentará para pedir 
a anulação da liminar é que a 
elevação da alíquota foi feita 
em regime de adesão opcional 
para as empresas.

“O que temos colocado é 
que o regime do PIS/Cofi ns 
é optativo. Portanto, as em-
presas que estão submetidas 
a esse regime, podem não 
optar por isso. Não há uma 
obrigatoriedade, mas ocorre 
que, mesmo com o aumento da 
tributação, o regime opcional 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.
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A fabricante de aviões Boeing 
prevê a necessidade de mais 
de 2 milhões de novos pilotos, 
técnicos e auxiliares de voo até 
2036, de acordo com o relatório 
Previsão de Pilotos e Técnicos 
apresentado ontem (25) pela 
empresa numa convenção 
técnica realizada nos Estados 
Unidos. O documento indica 
que a região da Ásia-Pacífi co 
terá a maior demanda de pes-
soas para trabalhar na tripu-
lação de aviões, superando as 
necessidades da Europa e da 
América do Norte.

Essa é a oitava edição do 
estudo anual de necessidades 
trabalhistas do setor feita 
pela Boeing, que considera as 
perspectivas de crescimentos 
das frotas de aviões comer-
ciais no mundo todo para os 

próximos 20 anos. Segundo a 
previsão, entre 2017 e 2036 
serão necessários 637 mil novos 
pilotos para companhias aéreas 
comerciais, 648 mil técnicos de 
manutenção e 839 mil auxilia-
res de voo. 

Desse total, a região Ásia-
-Pacífi co terá uma demanda de 
253 mil novos pilotos, seguida 
da América do Norte, com 117 
mil, da Europa, com 106 mil, e 
da América Latina, com 52 mil. 
Esses dados são 3,2% superiores 
aos do relatório do ano passado 
quanto as necessidades de pilo-
tos, mas 4,6% menor em relação 
aos técnicos de manutenção nas 
companhias aéreas. A queda 
ocorreu principalmente pela re-
dução das horas de manutenção 
dos novos modelos de aeronaves 
(Agência EFE).

Apenas na América Latina serão necessários 52 mil novos 

pilotos até 2036.

ONU/Divulgação

Queda de 4% no 
número de celulares

O número de linhas de ce-
lulares em operação no país 
registrou uma queda de 4,46% 
em junho, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. 
Segundo a Anatel, foram regis-
tradas 242,11 milhões de linhas 
móveis ativas no mês passado. 
A queda em relação a maio foi 
de 2,3 mil linhas.

Nos últimos 12 meses, a em-
presa Vivo registrou crescimen-
to de 1,41%, enquanto a Claro, a 
Tim e a Oi tiveram reduções de 
6,21%, 4,93% e 11,61%, respec-
tivamente, no número de linhas 
ativas. A tecnologia 4G teve um 
aumento de 5,54% em junho, na 
comparação com o mês anterior. 
O número de linhas de celular 
começou a cair há cerca de dois 
anos no país. Em maio de 2015, 
foram registrados 284,1 milhões 
de celulares e, desde então, 
começou a haver redução nos 
números. Segundo a Anatel, a 
desaceleração econômica con-
tribui para o encolhimento da 
base de acessos móveis (ABr).

Brasília - A ministra-chefe 
da Advocacia Geral da União 
(AGU), Grace Mendonça, 
rebateu o argumento do juiz 
substituto da 20ª Vara Fe-
deral do DF, Renato Borelli, 
que suspendeu por meio de 
liminar os efeitos do decreto 
que elevou o PIS/Cofins so-
bre os combustíveis. Borelli 
argumentou que a elevação 
das contribuições deveria ter 
sido feita por lei, e não por 
decreto.

“A legislação permite, sim, (o 
aumento) por decreto, desde 
que seja obedecido teto legal e 
o presidente da República obe-
deceu este teto legal”, declarou 
a ministra, ao sair da solenidade 
que apresentou o novo Código 
de Mineração, no Palácio do 
Planalto. “A AGU procurará 

Ministra-chefe da AGU, Grace Mendonça.

Wesley MCallister/AGU

Reuters

Ministro diz que não precisa de 
nova lei para aumentar combustíveis

advogado de São Paulo. 
O juiz considerou que o de-

creto assinado pelo presidente 
Michel Temer é irregular por 
não obedecer a regra nonagesi-
mal, ou seja, pelo fato de ela não 
prever uma espera de 90 dias 
entre a publicação e o aumento 
do tributo. A argumentação do 
governo deverá ser apresen-
tada pela Advocacia-Geral da 
União (AGU). Segundo Olivei-
ra, apesar da argumentação, 
não é possível antecipar qual 
será a decisão do Judiciário. 
Questionado se o governo 
teria uma solução alternativa, 
caso a Justiça mantenha a 
suspensão, o ministro disse 
que o governo “trabalha com o 
que tem”, mas disse acreditar 
que a base jurídica do governo 
é consistente. “Há uma base 
jurídica muito forte para isso 
e temos a expectativa de que 
a Justiça tomará uma decisão 
rápida” (ABr).

é melhor que a regra legal”, 
disse Oliveira. A elevação dos 
tributos estava vigente desde 
o dia 20 de julho, foi suspensa 
por uma liminar do juiz Renato 
Borelli, da 20ª Vara Federal de 
Brasília e foi motivada por uma 
ação popular proposta por um 

Boeing: necessidade de 
2 milhões de pilotos e 
técnicos em 20 anos

‘Lei permite aumento de 
tributo dentro de teto legal’

mostrar isso em juízo”, prosse-
guiu a ministra, ao avisar que 
o governo irá recorrer “ainda 
hoje” e “o quanto antes” da 
liminar. “Estamos fi nalizando 
a peça (jurídica de recurso)”, 
acrescentou.

Grace rechaçou ainda o 
princípio da noventena, tam-
bém considerado pela Justiça, 
para conceder a liminar que 
suspendeu o reajuste dos 
combustíveis, anunciado pelo 
governo, na semana passada. 
Na sua decisão, o juiz entendeu 
que o aumento do PIS/Cofi ns 
para o consumidor precisaria 
cumprir um prazo de 90 dias 
para entrar em vigor. “Toda 
atuação do presidente da Re-
pública é rigorosamente dentro 
da atuação legal”, concluiu a 
ministra (AE).

Jornalista Sérgio Sá Leitão 
toma posse no MinC

e sua experiência em gestão 
pública na área cultural. “É 
alguém que conhece a fundo 
as manifestações culturais do 
nosso povo”, disse o presidente. 
Antes de ser nomeado pelo 
presidente para o comando do 
MinC, Sérgio estava no cargo de 
diretor da Ancine. Ele já pas-
sou pelo MinC de 2004 a 2006 
quando foi chefe de gabinete na 
gestão do ministro Gilberto Gil. 
Na pasta, criou o Programa de 
Economia da Cultura e também 
desenvolveu pela primeira vez 
um mapeamento da economia 
da cultura (ABr).

Novo ministro da Cultura, 

Sérgio Sá Leitão.

Ampliado orçamento para 
Lava Jato em 2018

fácio afi rmou que a medida visa 
enviar uma mensagem positiva 
para a sociedade e a mídia, bem 
como “garantir a segurança” da 
atuação da força-tarefa, tendo 
em vista o “interesse público”.

A proposta foi aprovada por 
decisão unânime dos 11 conse-
lheiros do CSMPF, que seguiram 
orientação positiva dada por 
Raquel Dodge, que assumirá 
o comando da PGR a partir de 
setembro e passa a ser respon-
sável pela gestão do orçamento. 
“Essa seria realmente uma 
indicação muito positiva. Acho 
realmente um bom sinal, uma 
boa sinalização, que demonstra 
a todos que o MP não abre mão 
das investigações em curso na 
Lava Jato”, concordou o atual 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot (ABr).


