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“A política é talvez 
a única profi ssão 
para a qual se 
pensa que não é 
precisa nenhuma 
preparação”. 
Robert Stevenson (1850/1894)
Escritor escocês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,12% Pontos: 
68.634,64 Máxima de +0,51% 
: 69.068 pontos Mínima de 
-0,29% : 68.514 pontos Volu-
me: 11,77 bilhões Variação em 
2017: 13,96% Variação no mês: 
4,12% Dow Jones: +0,13% Pon-
tos: 21.703,75 Nasdaq: -0,06% 
Pontos: 6.213,10 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1692 Venda: R$ 3,1697 
Variação: +0,79% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1437 Venda: R$ 
3,1443 Variação: -0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
+0,52% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,71% ao 
ano. - Capital de giro, 12,46% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.296,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,39% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: +1,54%.

bro) Cotação: R$ 3,1765 Variação: 
+0,67% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,1811 Venda: US$ 1,1811  
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7400 Venda: R$ 
3,7420 Variação: +1,14% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6800 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,96%.

Futuro: -0,16% Pontos: 69.520 
Máxima (pontos): 70.075 Míni-
ma (pontos): 69.315. Global 40 
Cotação: 947,682 centavos de 
dólar Variação: +1,85%.

Após reunião na manhã 
de ontem (21) entre o 
presidente Temer e o 

presidente do Paraguai, Hora-
cio Cartes, no Palácio do Pla-
nalto, os dois mandatários di-
vulgaram um comunicado em 
que reafi rmam o pleno acordo 
com a decisão de suspender 
a Venezuela do Mercosul. 
“Os presidentes reiteraram a 
importância que atribuem à 
plena vigência das instituições 
democráticas como condição 
essencial para o aprofunda-
mento dos processos regionais 
de integração. Nesse contexto, 
reafi rmaram seu pleno acordo 
com a decisão de suspensão da 
Venezuela”, diz o comunicado.

O presidente Temer des-

     

Brasil e Paraguai reafi rmam 
decisão de suspender a 
Venezuela do Mercosul

tacou que os países vizinhos 
compartilham a preocupação 
com o combate ao crime. Brasil 
e Paraguai tem cerca de 1,3 
mil quilômetros de fronteiras 
e tem articulado ações para 
combater a atuação de organi-
zações criminosas na região. “É 
uma prioridade que nos ocupa 
diuturnamente. É densa e bem-
-sucedida nossa cooperação no 
combate ao crime organizado”, 
disse Temer.

Cartes reafi rmou sua disposi-
ção em construir conjuntamen-
te políticas contra o crime. “É 
oportuno destacar nossa fi rme 
determinação e esforços para 
manter a segurança de nossos 
cidadãos. Temos possibilidade 
de atuar sistemática e coor-

denadamente para vencer o 
crime organizado, seja de onde 
for”, disse.

Os dois presidentes comen-
taram as negociações para 
a celebração de um acordo 
comercial entre o Mercosul e 
a União Europeia. Cartes disse 
esperar que seja possível ter a 
negociação concluída até o fi nal 
deste ano.

Ao abordar a economia, 
Temer disse que Brasil e Pa-
raguai vivem um momento de 
convergência de prioridades 
com a adoção de medidas para 
modernizar a economia.

A proposta de se implantar no 
Brasil o semipresidencialismo, 
um modelo no qual, apesar de 
haver um primeiro-ministro, o 

Os presidentes Michel Temer, do Brasil, e Horacio Cartes, do Paraguai,

durante encontro no Palácio do Planalto.

presidente Temer afi rmou que 
seria “extremamente útil para 
o Brasil”, declarou ao fi nal do  
almoço no Itamaraty oferecido 
ao presidente do Paraguai, Ho-

rácio Cartes. 
Questionado se preferia o 

modelo português ou o francês, 
Temer disse que os dois são mui-
to semelhantes. “O presidente 

tem uma presença muito gran-
de”, comentou. “Não adianta 
instituir um parlamentarismo 
em que o presidente é fraco” 
(ABr).

Presidente do Senado Federal, 

Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, afi rmou ontem 
(21) que a reforma política em 
tramitação no Parlamento deve 
escutar a vontade do eleitor. A 
reforma não pode ser “para uma 
única eleição” e deve permitir 
o fortalecimento dos partidos 
e da governabilidade. “Tenho 
que pegar o pulso da Casa, mas 
buscar também o sentimento 
da sociedade em relação ao que 
signifi ca uma reforma política”, 
afi rmou.

Entre outros itens da refor-
ma, Eunício citou o fi m das 
coligações proporcionais e a 
criação da cláusula de bar-
reira, que tendem a reduzir o 
número de partidos. Também 
disse acreditar que os eleitores 
preferem o sistema distrital 
misto, e não o “distritão” pro-
posto na atual reforma, em que 
são eleitos os candidatos mais 
votados, independente do quo-
ciente atingido pelo partido ou 
coligação. “O distritão poderia 
ser uma transição, mas muitos 
receiam que essa transição 
possa se tornar efetiva. Não é o 
que nós queremos para o país”.

Eunício rechaçou duas pro-
postas — a volta do finan-
ciamento de campanha por 
empresas e a possibilidade de 
doações ocultas, em discussão 
na Câmara. “Se o sistema an-
terior, legitimado por uma lei 
clara, que permitia empresas, 
deu no que deu, agora vamos 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (21) 
que julgar os processos de im-
peachment contra o presidente 
Temer pode piorar o cenário 
político do país. “Acho que a Câ-
mara já julgou os fatos que estão 
no pedido de impeachment. 
Se a gente fi car remoendo o 
mesmo assunto, a gente só vai 
gerar instabilidade no Brasil”, 
disse, antes de participar de um 
evento sobre reforma política 
promovido pelo jornal O Estado 
de S. Paulo.

Na semana passada, o presi-
dente nacional da OAB, Claudio 
Lamachia, entrou no STF com 
um mandado de segurança, 
com pedido de liminar, para 
obrigar o presidente da Câmara 
a analisar o pedido de impe-

Prêmio aos professores
Professores que tenham desen-

volvido práticas capazes de contri-
buir para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem têm até a próxima 
sexta-feira (25) para se inscrever 
na 10ª edição do Prêmio Professores 
do Brasil, promovido pelo MEC. 
Podem candidatar-se professores 
da educação básica que atuam em 
estabelecimentos dos sistemas pú-
blicos de ensino federal, estaduais e 
municipais. Informações em: (http://
ppb.mec.gov.br/login)
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rO chanceler da Venezuela, 

Jorge Arreaza, desqualifi cou 
ontem (21) a legitimidade 
democrática dos presidentes 
Michel Temer e seu homólogo 
paraguaio, Horacio Cartes, 
depois que ambos reafi rmaram 
que não reconhecem a Assem-
bleia Nacional Constituinte 
instaurada na Venezuela. 

“Senhores Cartes e Temer: 
governos impopulares, pro-
dutos de golpes de Estado, 
rejeitados pelos seus povos, 
carecem de moral para falar 
de democracia”, escreveu no 
Twitter o ministro de Rela-
ções Exteriores do governo 
de Nicolás Maduro. Arreaza 
também chamou os presi-
dentes de “dois dinossauros 
da política que se juntam e 
conspiram contra a democra-
cia venezuelana”.

A instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte - integra-
da unicamente por ofi cialistas 
e concebida pelo presidente 

Chanceler da Venezuela,

Jorge Arreaza.

São Paulo - O mercado imo-
biliário vem mostrando recuo 
dos distratos e crescimento 
nas vendas líquidas ao longo do 
ano, de acordo com pesquisa 
realizada pela Fipe, em parceria 
com a Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc).

A pesquisa mostra que, em 
junho, as vendas líquidas (já 
descontados os distratos) tota-
lizaram 7.458 unidades, cresci-
mento de 14,8% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 

Os distratos foram de 2.822 
unidades, retração de 26,3%. 
Os lançamentos totalizaram 
9.214 unidades em junho, queda 
de 9,9%. Com isso, o mercado 
completou o primeiro semestre 
com vendas líquidas de 32.465 
unidades, aumento de 17,8% 
frente o mesmo semestre do 
ano passado. Nesse período, 
os distratos atingiram 17.785 
unidades, queda de 20%, e os 
lançamentos alcançaram 30 530 
unidades, recuo de 3,5%.

No acumulado dos últimos 12 
meses encerrados em junho, 
as vendas líquidas foram de 
63.749 unidades, alta de 11,6%. 
Os distratos totalizaram 39.790 
unidades, baixa de 15,4%, e 
os lançamentos alcançaram 
68.703 unidades, alta de 2,5%. 
Apesar do recuo nos distratos, 
as vendas líquidas ainda foram 

O mercado completou o 

primeiro semestre com vendas 

líquidas de 32.465 unidades.

C
ris

tia
n 

H
er

ná
nd

ez
/E

FE

Sh
ut

te
rs

to
ck

São Paulo - Em comentário 
sobre o programa partidário 
tucano divulgado na semana 
passada, o governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, afi rmou que as auto-
críticas são “adequadas”, pois 
foram direcionadas ao modelo 
político, e não a pessoas. “Ne-
nhum brasileiro está satisfeito 
com o modelo político que nós 
temos”, disse.

Alckmin também afirmou 
que não vê possibilidade no 
curto prazo de adoção do 
parlamentarismo, sistema que 
foi defendido no programa 
tucano. “Primeiro porque não 
dá tempo, e segundo porque 
teria de ser antecedida por 
uma reforma partidária”. A 
declaração foi dada ontem (21), 
em conversa com jornalistas 
após participação em discussão 
preparatória para o 8º Fórum 
Mundial da Água, que aconte-
cerá em Brasília em 2018.

Durante o evento na sede 
da Sabesp, Alckmin assinou a 
prorrogação por mais um ano 
da cessão de 30 carretas de 
equipamentos para o governo 
federal. Os equipamentos, que 
estavam sendo utilizados no 

‘Crime organizado’ 
na política

São Paulo - O presidente do 
TSE e ministro do STF, Gilmar 
Mendes, afi rmou que já há sinais 
“claros” no Brasil da presença 
do crime organizado na política, 
como ocorre no México, país que 
ele visitou recentemente.

“O México lida com um proble-
ma seríssimo, que é a presença 
do crime organizado na política e 
nós já temos sinais disso aqui, de 
maneira bastante clara. Vamos 
querer que o narcotráfi co, que 
as milícias, fi nanciem as campa-
nhas?”, questionou o ministro do 
durante do Fórum Estadão que 
discutiu a reforma política. 

“Temos que discutir o custeio 
da democracia. É inevitável”, 
disse ele ressaltando que se 
houvesse uma consulta popular 
as pessoas seriam contra o fi nan-
ciamento público e o corporativo 
(AE).

Rodrigo Maia: votar impeachment de 
Temer traria instabilidade política

apresentada pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, contra o presidente. 

“Nós vamos, agora, fazer 
o mesmo processo de im-
pedimento, com as mesmas 
informações que nós temos, é 
querer parar o Brasil. Não me 
parece a coisa mais razoável”, 
enfatizou Maia, que também 
negou que haja demora em 
analisar o tema. “Os pedidos 
de impeachment na Câmara 
e no Senado correm no seu 
tempo”, acrescentou. Ele 
defendeu o texto da reforma 
política que deve ser aprecia-
do hoje (22) pelo plenário. 
Segundo ele, a criação do 
“distritão” abre espaço para 
renovação nos cargos eletivos 
(ABr).

achment feito pela entidade 
contra o presidente Temer. 
Para Maia, as acusações contra 
Temer já foram analisadas pelos 
deputados. No dia 2 de agosto, 
a Câmara rejeitou a denúncia 

Chanceler chama Temer 
e Cartes de “imorais”

Maduro para reordenar o 
Estado com plenos poderes 
- provocou uma cachoeira 
de reações de condenação 
de países das Américas e da 
Europa, que consideram que 
este órgão afasta a Venezuela 
da democracia (EFE).

"Eleitor precisa ser ouvido 
sobre reforma política"

criar novamente fi nanciamento 
privado? Li que na Câmara tinha 
um projeto de doações ocultas. 
Não passará aqui no Senado. 
Não pautarei no Plenário”.

Eunício lembrou que a refor-
ma política tem que ser apro-
vada até o fi nal de setembro, 
para valer já para as eleições 
de 2018. Hoje (22) haverá 
reunião de líderes para discutir 
as prioridades da pauta. Apesar 
da urgência da reforma política, 
Eunício disse que os projetos 
voltados para a segurança 
pública e a economia também 
são prioritários. “Com todo 
respeito às corporações, vamos 
fi ltrar para debater aqueles 
projetos que sejam de interesse 
da população. Temos uma outra 
preocupação, que é a economia 
do país e não podemos fi car 
apenas no discurso” (ABr).

Mercado imobiliário 
registra alta nas vendas 

do 1º semestre

menores do que os lançamen-
tos, o que manteve o estoque 
praticamente estável. No fi m 
de junho, havia 119.997 uni-
dades disponíveis para venda, 
montante 2,1% maior do que o 
registrado um ano antes. 

Considerando o ritmo atual de 
vendas, seriam precisos 15,2 me-
ses para liquidar esse estoque, 
segundo pesquisa da Abrainc/
Fipe. Os dados abrangem imó-
veis novos, dos segmentos 
residencial, comercial e lotea-
mentos, desenvolvidos por 20 
empresas associadas à Abrainc, 
com atuação concentrada em 
diversos Estados e concentração 
na Região Sudeste (AE).

Alckmin: autocríticas 
feitas pelo programa 

tucano foram adequadas

Canal Leste da transposição do 
Rio São Francisco, agora passa-
rão ao Canal Norte, que atende 
aos Estados de Pernambuco, 
Ceará e Rio Grande do Norte.

Além do governador Alckmin 
e do ministro Helder Barbalho, 
também estiveram presentes 
no evento o secretário de Sa-
neamento e Recursos Hídricos 
do Estado, Benedito Braga, e 
o presidente da Sabesp, Jerson 
Kelman (AE).
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