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“Para falar ao vento 
bastam  palavras; 
mas para falar 
ao coração são 
necessárias obras”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Orador português

BOLSAS
O Ibovespa: +1,56% Pontos: 
67.939,65 Máxima de +1,71% 
: 68.043 pontos Mínima de 
-0,02% : 66.887 pontos Volu-
me: 7,89 bilhões Variação em 
2017: 12,81% Variação no mês: 
3,06% Dow Jones: +0,12% Pon-
tos: 22.118,42 Nasdaq: +0,51% 
Pontos: 6.383,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1248 Venda: R$ 3,1253 
Variação: -0,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1261 Venda: R$ 
3,1267 Variação: +0,14% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2670 Variação: es-
tável - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,05% ao 
ano. - Capital de giro, 13,36% ao ano. 
- Hot money, 1,40% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.264,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: estável - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,500 
Variação: +0,16%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
-0,22% - Euro (17h34)  Compra: 
US$ 1,1793   Venda: US$ 1,1794   
Variação: +0,18% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6840 Venda: R$ 
3,6860 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6470 Ven-
da: R$ 3,8300 Variação: +0,08%.

Futuro: +1,86% Pontos: 68.150 
Máxima (pontos): 68.225 Míni-
ma (pontos): 66.995. Global 40 
Cotação: 947,332 centavos de 
dólar Variação: estável.

O presidente Michel 
Temer assinou ontem 
(7), um protocolo de 

intenções para ceder parte 
da área do Campo de Marte 
à prefeitura de São Paulo. 
No terreno, de pouco mais 
de 400 mil m², será criado um 
parque e instalado o Museu 
Aeroespacial Santos Dumont. 
A instituição terá um acervo 
de peças da Aeronáutica e 
da companhia aérea Latam, 
que vai transferir o material 
de que dispõe em São Carlos. 
O acordo fez parte de um 
processo para acabar com a 
disputa judicial envolvendo a 
área, que, segundo o prefeito 

     

Governo federal cede área para 
criação de parque no Campo 
de Marte, em São Paulo

João Doria, dura 60 anos. A Ae-
ronáutica deverá tomar posse 
de todo o restante de área, 
cerca de 170 mil m2, onde atu-
almente funcionam hangares e 
um aeroporto.

“Já há vários aeroportos fun-
cionais operando e novos, que 
serão implantados no entorno 
da região metropolitana de São 
Paulo. Já há Jundiai, Sorocaba 
e outros dois aeroportos que 
estão em vias de ser concluídos. 
Não há nenhum problema para 
acomodar a chamada aviação 
geral, nem a aviação de helicóp-
teros. Apenas a Brigada Águia 
da Polícia Militar vai permane-
cer onde está”, ressaltou Doria, 

ao descartar que as mudanças 
causem problemas ao tráfego 
aéreo na capital paulista.

O prefeito aproveitou a 
oportunidade e pediu ao go-
verno federal recursos para 
os programas de drenagem e 
de habitação e para progra-
mas sociais. “Também fi zemos 
uma solicitação ao presidente 
Temer de um valor de R$ 100 
milhões para investimento 
social, através do ministério 
comandado pelo ministro Os-
mar Terra, com quem temos 
trocado boas opiniões e ações 
efetivas na área de assistência 
às pessoas em situação de rua 
e que são usuárias de drogas.”

O presidente Michel Temer e prefeito de São Paulo, João Dória, durante cerimônia

de assinatura de acordo para a criação do Parque Campo de Marte.

O presidente Michel Temer 
disse que o acordo é um exem-
plo da união e conciliação que 
tem tentado pôr em prática no 
plano nacional. “Temos que 
unir o Brasil. É claro que há 

difi culdades para isso. Há um 
emocionalismo hoje no país. E 
se eu e o João nos pautássemos 
pelo emocionalismo, talvez 
não se tivesse chegado a esse 
ato”, enfatizou. Temer fez elo-

gios ao prefeito, um deles ao 
citar a desburocratização da 
administração pública, que 
afi rmou também estar pondo 
em prática no governo federal 
(ABr). 

Messi aplaude Alan Ruschel, que voltou a jogar futebol

após mais de oito meses.

Na partida que marcou a volta 
aos gramados de Alan Ruschel, 
um dos sobreviventes do aci-
dente aéreo com a delegação da 
Chapecoense, o clube brasileiro 
perdeu por 5 a 0 do Barcelona 
ontem (7), mas emocionou o 
público presente no Camp Nou. 

Os gols foram marcados por 
Deulofeu, Busquets, Messi, 
Suá rez e Denis Suárez, e o 
goleiro Elias ainda foi obrigado 
a fazer grandes defesas. Na 
metade do segundo tempo, 
Artur Moraes assumiu a meta 
da Chapecoense e pegou um 
pênalti de Paco Alcácer. 

Mas o grande nome da noite 
foi Alan Ruschel. Pouco mais 
de oito meses depois de ter 
sobrevivido ao acidente aéreo 
na Colômbia, o lateral jogou 
os primeiros 36 minutos da 

partida e saiu ovacionado pelo 
Camp Nou, além de ter trocado 
camisas com Messi. Os outros 
atletas que escaparam do desas-
tre, Neto e Jackson Follmann, 
também estiveram presentes 
e deram o pontapé inicial do 
confronto. A partida no Camp 
Nou foi apenas a primeira parada 
da Chapecoense em seu tour 
internacional. No próximo dia 
15, o time enfrentará o Urawa 
Red Diamonds, atual campeão 
japonês, pela Copa Suruga, 
torneio para o qual se classifi cou 
como vencedora da Copa Sul-
-Americana de 2016. O duelo 
será em Saitama, no Japão. Em 
1º de setembro, a Chape enfren-
tará a Roma na Itália, em viagem 
que deve incluir um encontro 
da delegação catarinense com 
o papa Francisco (ANSA).

Brasileiro já pagou 
R$ 1,3 trilhão em 
tributos

Nesta terça-feira (8), por vol-
ta das 13h30, o Impostômetro 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) mostrará 
que os brasileiros já terão 
desembolsado nada menos do 
que R$ 1,3 trilhão em tributos 
desde o início do ano. O painel 
considera todos os valores 
arrecadados pelas três esferas 
de governo a título de tributos: 
impostos, taxas e contribui-
ções, incluindo as multas, juros 
e correção monetária. 

A marca de R$ 1,3 trilhão 
chega 22 dias antes do que em 
2016, revelando que a receita 
tributária acelerou de um ano 
para outro. Na avaliação do 
presidente da ACSP, Alencar 
Burti, esse avanço já refl ete, 
possivelmente, a elevação do 
PIS e da Cofi ns sobre os com-
bustíveis, além da infl ação do 
período. “Conclusão: o rombo 
no bolso dos consumidores está 
cada vez maior” (ABr).

A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário, realizada pelo 
Departamento de Economia e 
Estatística do Secovi-SP, apurou 
em junho a comercialização de 
1.853 unidades residenciais no-
vas. O volume é 14,6% inferior 
ao total vendido em maio (2.170 
unidades) e 11,6% abaixo do 
resultado de junho de 2016, 
quando foram comercializadas 
2.097 unidades. No primeiro 
semestre deste ano, foram co-
mercializadas 7.888 unidades, 
representando aumento de 
9,6% em relação ao mesmo perí-
odo de 2016, quando as vendas 
totalizaram 7.194 unidades.

De acordo com dados da 
Embraesp, foram lançadas na 
cidade de São Paulo em junho 
1.502 unidades novas residen-
ciais, volume 34,7% inferior 
ao resultado de maio (2.300 
unidades) e 31,0% abaixo dos 
lançamentos de junho de 2016 
(2.178 unidades). No acumula-
do do semestre, foram lançadas 
6.547 unidades residenciais 
na capital paulista, resultado 
10,3% superior ao mesmo pe-
ríodo de 2016 (5.933 unidades).

O mercado imobiliário da 
cidade de São Paulo apresentou 
no primeiro semestre do ano, 

Inscrições do Encceja 
Começaram ontem (7) as inscri-

ções para o Exame Nacional para 
Certifi cação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 2017. 
Ele é direcionado aos jovens e 
adultos que não tiveram a opor-
tunidade de concluir seus estudos 
em idade própria. As inscrições são 
gratuitas e vão até o próximo dia 
18. Elas podem ser feitas no site 
(www.inep.gov.br), pelo sistema 
de inscrição disponível no portal. A 
prova ocorrerá em 22 de outubro.

Quique García/EFE

Alan Santos/PR

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, defendeu 
ontem (7) as reformas em an-
damento no país, independen-
temente de uma eventual saída 
do PSDB da base do governo 
federal. “O importante é o apoio 
às reformas, como a trabalhista 
foi importante, nós devemos 
entregar o apoio à reforma 
tributária que é necessária, 
à reforma previdenciária e à 
reforma política, que é a mais 
urgente”. Para ele, o sistema 
atual precisa ser atualizado 
logo. “Se não for feita até o mês 
que vem não vale para a eleição 
de 2018, nós poderemos perder 
quatro anos em um modelo 
político totalmente exaurido”, 
defendeu.

Presente na abertura do 
encontro da Associação Brasi-
leira dos Atacadistas e Distri-
buidores de Produtos Indus-
trializados, em São Paulo, o 
governador defendeu o modelo 
previdenciário paulista. “Nós 
fi zemos a reforma em 2012. 
Aqui em São Paulo, o servidor 
público que entrou com a nova 
lei só vai aposentar com o teto 
do INSS, de R$5 mil, acima é 
previdência complementar, en-
tão não tem défi cit. Essa é uma 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(7) que o governo articula a 
apresentação de um novo re-
latório na Câmara modifi cando 
o projeto que trata do parcela-
mento de débitos tributários, o 
Refi s. “Deverá ser apresentado 
outro relatório, visando fazer 
um projeto mais equilibrado e 
justo. O projeto [do Refi s] visa, 
ou deve visar, dar oportunidade 
aos devedores de pagar a sua 
dívida, mas também levar à 
arrecadação do país. Não se 
pode incentivar as empresas a 
deixar de pagar imposto”, disse 
o ministro.

O novo documento seria um 
contraponto ao relatório do 
deputado Newton Cardoso Jr 
(PMDB-MG), que prevê des-
contos de até 99% de multa 
e juros para os débitos tribu-
tários. Contando com esses 
benefícios, “gerou-se uma 
expectativa que seria aprovado 
Refi s com perdão quase integral 
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Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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São Paulo - O secretário de 
Política Econômica do Ministé-
rio da Fazenda, Fabio Kanczuk, 
considerou que a recessão eco-
nômica brasileira está acabando, 
embora ainda haja alguns dados 
econômicos ruins. Durante 
evento da Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores 
(Abad), o secretário fez um 
breve discurso no qual defendeu 
iniciativas pela simplificação 
de processos de abertura e 
fechamento de empresas ou 
pagamento de impostos.

Kanczuk participou de um 
painel sobre o possível im-
pacto de reformas como a da 
Previdência, tributária e a tra-
balhista. Ele avaliou que, para 
além da agenda de reformas, 
a Fazenda tem uma série de 
metas a cumprir até 2018. 

Segundo o secretário, o 
objetivo é reduzir o tempo 
necessário hoje nas empresas 
para quitar impostos, o prazo 

Fazenda articula novo relatório 
para modifi car Refi s, diz Meirelles

um projeto para substituir a 
MP que trata da reoneração da 
folha de pagamento. A MP per-
de a validade nesta semana. O 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, afi rmou que não há tempo 
hábil para realizar a votação. 
“Combinamos que estamos 
trabalhando para apresentar 
um projeto em regime de ur-
gência para que o Congresso 
possa discutir isso o mais rápido 
possível”, disse Meirelles. 

O ministro da Fazenda citou 
ainda as reformas tributária e 
da Previdência como priorida-
des do governo. Com relação à 
Previdência, ele afi rmou que o 
Congresso é soberano, mas de-
fendeu a aprovação do projeto 
nos moldes atuais. “Quanto mais 
perto do projeto como está, mais 
tempo vamos passar no Brasil 
sem voltar a discutir Previdên-
cia”, declarou. A expectativa 
do governo é que “o ciclo de 
reformas esteja concluído até 
o fi nal do ano” (ABr). 

de juros, multas, o que levou 
a acreditar que os devedores 
seriam excessivamente benefi -
ciados. Que as empresas com-
pletem seu processo de adesão 
à medida como está proposta 
agora e não fi quem esperando 
um projeto que perdoe todas 
as dívidas”, pediu o ministro.

Meirelles também confi rmou 
que o governo enviará à Câmara 

Chape é goleada, mas 
emociona Camp Nou

Alckmin defende 
reformas indepentemente 

de posição do PSDB

reforma necessária”, afi rmou.
Aos jornalistas, Alckmin 

justifi cou a ausência em um 
evento com a presença do pre-
sidente Michel Temer na capital 
paulista. “Não fui ao encontro 
porque já estava marcado há 
mais de um mês o lançamento 
da Univesp [Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo], 
com 16.421 vagas de ensino 
universitário à distância em 
todo o estado, mas amanhã 
devo estar com o presidente 
na Fenabrave”, disse. Onterm 
(7), foi realizada na sede da 
prefeitura uma cerimônia de 
transferência de parte da área 
do Aeroporto Campo de Marte 
para a construção de um parque 
municipal (ABr).

Mercado imobiliário de 
São Paulo reaquece no 

primeiro semestre

tanto em lançamentos quanto 
em vendas, comportamento 
quase 10% acima dos resulta-
dos apurados em igual período 
de 2016. Além do crescimento 
em relação ao ano passado, ou-
tro fato a destacar no primeiro 
semestre foram as vendas pou-
co mais de 20% superiores aos 
lançamentos. 

“O semestre positivo pode 
ser creditado aos resultados 
dos meses de maio e junho 
que, somados, representaram 
51% das vendas e 58% dos 
lançamentos do período. Não 
podemos desconsiderar a sa-
zonalidade do início do ano, 
com férias escolares e inúmeros 
feriados”, afi rma Celso Petrucci, 
economista-chefe do Secovi-SP.
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Economia tem dados ruins, 
mas recessão ‘está acabando’

para abertura e fechamento de 
empresas e facilitar processos 
relacionados à importação e à 
exportação.

O secretário defendeu ainda 
que o setor privado tem um 
forte papel na recuperação da 
economia. Citando a história 
dos Estados Unidos, mencionou 
o papel de empresas do setor 
logístico e de distribuição na 
economia norte-americana e 
avaliou que atacadistas no Brasil 
também podem contribuir para 
uma economia melhor (AE).
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