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“O homem é de 
fogo, a mulher de 
estopa; o diabo 
chega e sopra”.
Miguel de Cervantes (1547/1616)
Escritor Espanhol

BOLSAS
O Ibovespa: +1,37% Pontos: 
68.284,66 Máxima de +1,9% 
: 68.642 pontos Mínima de 
-0,2% : 67.226 pontos Volume: 
7,92 bilhões Variação em 2017: 
13,38% Variação no mês: 3,59% 
Dow Jones: +0,62% Pontos: 
21.993,71 Nasdaq: +1,34% 
Pontos: 6.340,23 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1993 Venda: R$ 3,1998 
Variação: +0,65% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,27 Venda: R$ 3,37 
Variação: +0,9% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1882 Venda: R$ 
3,1888 Variação: +0,61% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1830 
Venda: R$ 3,3400 Variação: 
+0,81% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,91% ao 
ano. - Capital de giro, 12,69% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.290,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,500 
Variação: +0,58%.

bro) Cotação: R$ 3,2090 Variação: 
+0,11% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,178  Venda: US$ 1,1784  
Variação: -0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7690 Venda: R$ 
3,7710 Variação: +0,35% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7130 Ven-
da: R$ 3,9170 Variação: +0,18%.

turo: +2,24% Pontos: 68.320 
Máxima (pontos): 68.725 Míni-
ma (pontos): 67.220. Global 40 
Cotação: 941,964 centavos de 
dólar Variação: -0,81%.

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvol-
vimento Econômico 

e Social (BNDES), Paulo 
Rabello de Castro, criticou on-
tem (14), a falta de “economi-
cidade” das decisões judiciais 
e disse que é preciso ensinar 
economia aos procuradores 
da Lava Jato. Junto com o 
baixo apetite das empresas 
em realizar investimentos, ele 
citou como um dos motivos 
para a queda dos fi nancia-
mentos no País a perda de 
cadastro no banco por gran-
des empreiteiras enredadas 
pela operação que investiga 
desvios na Petrobras. 

     

Com Lava Jato, ‘não 
sobrou’ grande empreiteira 
para projeto com o BNDES

“De um lado, falta apetite 
no setor privado. Do lado dos 
grandes projetos, eles estão sob 
o efeito lavajático. Não sobrou 
praticamente uma única gran-
de empreiteira com cadastro 
para fazer o próximo negocio 
dentro do banco”, comentou 
Rabello em palestra proferida 
na sede da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). “Es-
tão jogando fora o bebê junto 
com a água do banho. Não há 
economicidade nas decisões ju-
diciais”, acrescentou. Disse que 
empresários detidos deveriam 
ter a permissão de voltar aos 
seus negócios para garantir a 
continuidade dessas empresas.

Rabello disse que o pro-
cesso de limpeza do Brasil é 
“fundamental, imprescindível 
e inadiável”, mas que é preci-
so ensinar aos procuradores 
que “da caneta deles” saem 
desemprego e fechamento de 
empresas. “A punição para o 
empresário que se envolveu 
em mal feito é trabalhar mais, 
associar-se ao País - ao invés 
de associar-se ao mal feito -, 
lucrar mais, terminar a obra”, 
assinalou. Segundo ele, não 
se pode permitir que a JBS 
“afunde” o sistema pecuário 
brasileiro como punição aos 
crimes cometidos por seus con-
troladores, os irmãos Joesley 

"Empresários detidos deveriam ter a permissão de voltar aos seus negócios para

garantir a continuidade dessas empresas".

e Wesley Batista, que fi zeram 
delação que atingiu, entre 
outros políticos, o presidente 
Michel Temer.

Paulo Rabello explicou que, 
se a MP 777, que cria a Taxa 

de Longo Prazo (TLP), não for 
votada, ‘não é o fi m do mundo’. 
“Ela começa a ter repercussão 
apenas em 2019, de forma que 
o país pode fi car um pouco mais 
tranquilo, porque temos mais 

problemas emergenciais além 
deste para resolver. É muito 
bom se for aprovada, mas 
também não é o fi m do mundo 
se a gente tiver que trabalhar 
mais na defi nição” (AE).

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, participou 
na noite de domingo (13) de 
reunião no Palácio do Jaburu 
entre o presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia e os 
ministros da Fazenda, Hen-
rique Meirelles e do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira. No 
encontro foram fechadas as 
novas metas fi scais, os cortes 
de gastos governamentais e, 
principalmente, a desistência 
de aumentar tributos. 

“Desde a quinta-feira vimos 
ponderando e dizendo que não 
aceitamos criação de novos 
impostos ou aumento dos já 
existentes. O presidente Michel 
Temer compreendeu que seria 
uma alternativa difícil de apro-
var e abriu mão desta opção. 
Não podemos concordar com 
aumento da carga tributária”, 
afi rmou Eunício.

O presidente do Senado disse 
que o convencimento da equipe 
econômica do governo de abrir 
mão de novas fontes de receitas 
para cobrir o defi cit não foi fácil. 
“Tive que ser muito fi rme com 
o ministro Meirelles e com o 
ministro Dyogo. Fiz com que 

54% dos brasileiros 
declaram ser solteiros

O Dia dos Solteiros é celebrado 
hoje (15), e para a data, a Ipsos 
realizou um levantamento no 
qual ouviu mais de 34 mil pes-
soas, para traçar o perfi l dos 
solteiros no Brasil. A pesquisa 
mostra que 54% da população 
declara ser solteira, sendo as 
cidades de maior concentração 
deste público: Salvador (60%), 
seguida por Belo Horizonte e 
Brasília, ambos com 56%.

O estudo aponta também que o 
perfi l dos solteiros é jovem (53% 
têm entre 13 e 29 anos), com 
interesse em música (66%). Já 
49% têm interesse em humor/di-
vertimento e 39% têm o hábito de 
sair para bares, restaurantes, cafés, 
etc.. Este público também procura 
manter uma alimentação saudável 
(68%) e se interessa por beleza/es-
tética (43%). Outro destaque é que 
80% dos solteiros estão na internet, 
sendo que 75% acessam internet 
via mobile.  Entre os 17.247.000 
solteiros internautas, praticamente 
todos (97%) acessam redes sociais. 
Fonte e mais informações: (www.
ipsos.com).

Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Pereira.

O ministro da Indústria e 
Comércio Exterior, Marcos 
Pereira, disse ontem (14) que 
os resultados da balança co-
mercial brasileira mostram que 
a economia está melhorando. 
No último mês de julho, o Brasil 
teve o maior superávit da série 
histórica, de US$ 6,3 bilhões. 
No acumulado dos primeiros 
sete meses do ano, a balança 
teve superávit de US$ 42,5 
bilhões. Pereira destacou que 
os números,de janeiro a julho, 
estão em contexto de aumento 
19% nas importações e de 7% 
nas exportações. 

“O que mostra, claramente, 
que a economia volta a reagir 
e crescer”, afi rmou o ministro, 
durante evento na Confede-
ração Nacional da Indústria, 
em São Paulo. A partir dos 
resultados, o governo elevou 
de US$ 55 bilhões para mais de 
US$ 60 bilhões a estimativa de 
superávit da balança comercial 

Último dia
Contribuintes paulistas têm ape-

nas hoje (15) para aderir ao Programa 
Especial de Parcelamento. É possível 
regularizar os débitos de ICMS, IPVA, 
ITCMD e taxas, com descontos em 
juros e multa e escolher o pagamento 
à vista ou parcelado. O processo é 
realizado pelo site (www.pepdoicms.
sp.gov.br), bastando efetuar o login 
no sistema com a mesma senha 
de acesso utilizada no Posto Fiscal 
Eletrônico (PFE).
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Eduardo Anizelli/Folhapress

Brasília - O líder do governo 
no Congresso, deputado An-
dré Moura (PSC-SE), afi rmou 
ontem (14), que a mudança 
do sistema eleitoral para o 
chamado “distritão” não tem 
hoje os votos necessários para 
ser aprovada pela Câmara. A 
expectativa é que a reforma 
política seja votada no plenário 
amanhã (16).

“A grande maioria prefere 
aprovar o ‘distritão’, mas tem 
partidos que fecharam questão 
contra, como o PT, PR, PRB. 
Por ser uma PEC, que precisa 
de 308 votos, eu não posso 
afi rmar que vai passar o ‘dis-
tritão’. Eu até creio que hoje 
o ‘distritão’ vai ter a maioria 
dos votos, mas também creio 
que hoje não tem os 308 votos 
necessários para ser aprovado”, 
disse.

Moura afi rmou que ainda 
não há consenso sobre de 
onde virão os recursos que 

Superávit recorde é sinal de 
recuperação econômica, diz ministro

acordos comerciais, como a 
tentativa de “reaproximação” 
com os países da Aliança do 
Pacífi co (México, Colômbia, 
Peru e Chile) e uma negocia-
ção para ampliar as parcerias 
com a Índia. Informou que 
espera consolidar o proces-
so para reduzir o tempo de 
abertura de empresas nas 
cidades de São Paulo e do Rio 
de Janeiro e, então, expadir 
a proposta para outras partes 
do país.

“Estamos trabalhando para 
que, em São Paulo e no Rio 
de Janeiro – que são as duas 
cidades onde o banco mundial 
faz a aferição do relatório do 
e-business – possamos diminuir 
o tempo de abertura de empre-
sas de, na média, 117 dias para 
7 dias. Isso já é uma realidade 
em ambas as cidades e, depois, 
vamos estender isso para as 
demais unidades da federação”, 
afi rmou Pereira (ABr).

para 2017. Caso se confi rme, 
o resultado será o maior anual 
da série histórica, superando o 
saldo positivo recorde de US$ 
47,5 bilhões verifi cado em 2016. 

Para fortalecer o comércio 
exterior, Pereira disse que 
o Brasil está investindo em 

Eunício: Congresso não 
aceita aumento de impostos

eles percebessem a impossibi-
lidade de aumentar impostos. 
Não é porque o governo tem 
seus problemas fi scais, seus 
aperreios, que o povo deva 
ser penalizado e pagar mais 
impostos”, declarou.

O governo deve anunciar que 
as contas públicas de 2017 e 
2018 fecharão no vermelho 
em R$ 159,5 bilhões. Esse foi 
o valor do défi cit registrado em 
2016. Segundo Eunício, o corte 
de gastos da União deve fi car 
em torno de R$ 73,9 bilhões 
(Ag.Senado).

Brasília - Em um dos eventos 
mais curtos que já realizou no 
Palácio do Planalto, o presiden-
te Michel Temer disse ontem 
(14), durante cerimônia de 
apresentação de ofi ciais gene-
rais promovidos, que está “na 
moda” falar em garantia da lei 
e da ordem. Em uma fala de 
menos de dez minutos, Temer 
também parabenizou os milita-
res que estão no Rio de Janeiro 
e citou a presença das Forças 
Armadas brasileiras no Haiti.

“Tenho certeza de que os 
senhores seguirão exercendo 
com competência, sob a égide 
do Ministério da Defesa, as 
funções que lhes atribuem a 
Carta Magna: a defesa da pátria, 
a garantia do poderes constitu-
cionais e, por iniciativa destes, 
aliás, está muito na moda, a 
garantia da lei e da ordem”, 
disse o presidente, durante 
a apresentação de 15 ofi ciais 

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente Temer, e sua esposa Marcela Temer na cerimônia de 

apresentação dos Ofi ciais Generais no Palácio do Planalto.

Temer: ‘está na moda a 
garantia da lei e da ordem’

generais promovidos.
“Não quero deixar de dirigir 

uma mensagem também aos 
militares que recentemente 
iniciaram importante missão no 
Rio de Janeiro. Por isso que está 
na ordem do dia a manutenção 
da Lei e da Ordem”, reforçou. 
Temer, que chegou ao evento 
acompanhado da primeira-dama 
Marcela Temer, disse ainda que 
o governo reconhece o profi s-
sionalismo e dedicação que as 
Forças Armadas servem o Brasil.

O presidente não citou em 
nenhum momento de sua fala 
a difícil situação fi nanceira das 
Forças Armadas. Segundo o 
comando das Forças, neste ano, 
houve um contingenciamento 
de 40%, e o recurso só é sufi -
ciente para cobrir os gastos até 
setembro. Se não houver libe-
ração de mais verba, o plano é 
reduzir expediente e antecipar 
a baixa dos recrutas (AE). 

São Paulo - Embora tenha 
anunciado ontem (14), in-
vestimento de R$ 2,6 bilhões 
na fábrica de São Bernardo 
do Campo, o presidente da 
Volkswagen no Brasil, David 
Powels, afi rmou que não tem 
expectativa de contratação de 
funcionários. Ele explicou que 
a empresa ainda opera com ex-
cesso de mão de obra e, por isso, 
ainda não há necessidade de 
contratar mais trabalhadores. 
“Estamos com algo entre 200 e 
300 funcionários em condição 
de lay-off (suspensão tempo-
rária de contratos)”, informou 
o executivo. 

Segundo ele, a fábrica de 
São Bernardo do Campo só vai 
voltar a operar em três turnos 
daqui dois ou três meses. As 
declarações foram dadas du-
rante evento de anúncio do 
investimento na fábrica, que 
ocorreu na própria unidade, 
com a presença do ministro 
Marcos Pereira (Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços) 
e o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin.

Sobre a nova política automoti-
va que vem sendo elaborada pelo 
governo em parceria com o setor 
privado, Powels disse que acha 
difícil o programa ser lançado 

David Powels, presidente da 

Volkswagen do Brasil.
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Volkswagen ainda não tem 
expectativa de contratação

em 2 ou 3 meses, conforme pro-
meteu o ministro no evento. De 
acordo com ele, ainda existem 
muitas questões em aberto nas 
discussões para que tudo seja 
resolvido a tempo de um prazo 
do ministro ser cumprido.

O executivo também co-
mentou a medida do governo 
argentino de cobrar garantias 
das empresas que estão vio-
lando o acordo que regula as 
exportações e importações de 
veículos com o Brasil. Ele admi-
tiu que a Volkswagen é um das 
empresas que têm ultrapassado 
os limites do acordo e disse que 
faz parte da estratégia da mon-
tadora buscar o reequilíbrio nos 
próximos anos, antes do fi m do 
acordo, em 2020 (AE).

Hoje não há 308 votos 
para aprovar o ‘distritão’, 

diz líder do governo
serão usados para a criação do 
fundo público para fi nanciar 
as campanhas. A estimativa 
é que o valor chegue a R$ 3,6 
bilhões nas eleições de 2018. 
Segundo o líder do governo, os 
deputados resistem em abrir 
mão dos recursos das emendas 
de bancadas e estudam novas 
maneiras para que esses va-
lores não sejam retirados do 
Orçamento da União, o que 
poderia afetar áreas como 
saúde e educação. 

“Existe uma possibilidade 
agora de uma contribuição 
dos próprios funcionários 
comissionados dos deputados 
e senadores, um desconto do 
porcentual da remuneração 
deles”, afi rmou. Ele admitiu 
que a criação do fundo é uma 
medida impopular, mas defen-
deu que essa é uma discussão 
que tem que ser feita diante da 
proibição das doações empre-
sariais (AE).


