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“Ultimamente, 
passaram-se 
muitos anos”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,44% Pontos: 
71.329,85 Máxima de +0,44% 
: 71.330 pontos Mínima de 
-0,7% : 70.517 pontos Volume: 
6,53 bilhões Variação em 2017: 
18,44% Variação no mês: 8,21% 
Dow Jones: +0,26% Pontos: 
21.865,37 Nasdaq: +0,3% Pon-
tos: 6.301,89 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1650 Venda: R$ 3,1655 
Variação: +0,04% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,23 Venda: R$ 3,33 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1689 Venda: R$ 
3,1695 Variação: +0,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1400 
Venda: R$ 3,3000 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,48% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.318,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,27% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,300 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1660 Variação: 
-0,13% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1971  Venda: US$ 1,1975  
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7850 Venda: R$ 
3,7870 Variação: -0,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7200 Ven-
da: R$ 3,9500 Variação: +0,51%.

+0,31% Pontos: 72.060 Máxi-
ma (pontos): 72.125 Mínima 
(pontos): 71.225. Global 40 
Cotação: 929,819 centavos de 
dólar Variação: -0,31%.

A frustração de receitas 
no programa de regu-
larização de ativos no 

exterior e de arrecadação 
de tributos pagos pelas ins-
tituições fi nanceiras fi zeram 
o Governo Central registrar 
o maior défi cit primário da 
história em julho. No mês 
passado, o resultado fi cou ne-
gativo em R$ 20,152 bilhões, 
contra défi cit de R$ 19,227 
bilhões em julho do ano pas-
sado. O défi cit primário é o 
resultado negativo nas contas 
do governo desconsiderando 
o pagamento dos juros da 
dívida pública.

De janeiro a julho, o dé-
ficit primário somou R$ 

     

Governo Central (Tesouro, 
Previdência e BC) registra maior 
défi cit para julho em 21 anos

76,277 bilhões, também o pior 
resultado desde o início da 
série histórica, em 1997. Nos 
sete primeiros meses do ano 
passado, o resultado negativo 
somava R$ 55,693 bilhões. A 
comparação, no entanto, foi 
infl uenciada pela antecipação 
do pagamento de precatórios. 
Tradicionalmente pagos em 
novembro e dezembro, eles 
passaram a ser pagos em maio e 
junho, piorando o resultado em 
R$ 18,1 bilhões. O Tesouro de-
cidiu fazer a antecipação para 
economizar R$ 700 milhões 
com juros que deixam de ser 
atualizados.

Os precatórios são títulos que 
o governo emite para pagar sen-

tenças judiciais transitadas em 
julgado (quando não cabe mais 
recurso). De acordo com o Te-
souro, não fosse a antecipação, 
o défi cit primário acumulado de 
janeiro a julho totalizaria R$ 58,2 
bilhões. O resultado negativo, 
no entanto, continuaria recorde 
para o período. Outros fatores 
que impulsionaram o défi cit 
primário nos sete primeiros 
meses do ano foram a queda 
das receitas e o crescimento 
de despesas obrigatórias, prin-
cipalmente com a Previdência 
e o gasto com os reajustes do 
funcionalismo público.

De janeiro e julho, as receitas 
líquidas caíram 3,1%, mas as 
despesas totais fi caram estáveis, 

Dentre os fatores que impulsionaram o défi cit primário está o crescimento de despesas

obrigatórias com a Previdência e o gasto com os reajustes do funcionalismo.

caindo 0,2%. Segundo o Tesou-
ro, apenas em julho, o défi cit 
fi cou R$ 4,5 bilhões em relação 
ao programado pelo governo. 
As receitas administradas pelo 

Fisco vieram R$ 6 bilhões abaixo 
do previsto. Isso ocorreu por 
causa de frustrações de R$ 4,6 
bilhões na arrecadação do IRPJ 
e da CSLL, principalmente os 

pagos pelos bancos, e de R$ 
1,4 bilhão com o programa 
de regularização de ativos no 
exterior, também conhecido 
como repatriação (ABr).

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

São Paulo - O prefeito João 
Doria disse que não se apresenta 
como candidato à presidência 
da República. Em uma plateia 
de empresários em São Paulo, 
o político do PSDB voltou a 
criticar a militância de esquerda 
e afi rmou que não precisaria ser 
candidato no pleito nacional 
para apagar o “vermelho”. 

Doria afi rmou que deve dis-
putar as eleições pelo PSDB 
aquele que “estiver melhor pe-
rante a opinião pública”. “Quem 
decide isso não é cacique, não 
é comandante, é o povo”, dis-
se. “Não me apresento como 
candidato à presidência da 
República, me apresento como 
prefeito.” 

Ao comentar sua vitória nas 
eleições municipais, Doria 
afi rmou que o PSDB venceu 
em regiões onde a preferência 
do eleitorado era tradicional-
mente pelo PT. “Apagamos o 
vermelho e colocamos outra 
cor de bandeira que não é a 
bandeira vermelha com estrela 
no centro. Para isso não preciso 
me apresentar como candidato, 
preciso ser um prefeito efi -
ciente”, declarou. Nas últimas 
semanas, FHC disse que errou 
por não tê-lo apoiado na eleição 

Ministro Luís Roberto

Barroso, do STF.

São Paulo - O ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, retirou 
o sigilo do Inquérito (INQ) 4492, 
no qual são investigadas “con-
dutas delituosas” supostamente 
praticadas pelo senador Renan 
Calheiros no âmbito do Postalis, 
instituto de previdência dos Cor-
reios. No despacho, o ministro 
também determina a remessa 
dos autos à Policia Federal para 
a realização de diligências. 

No último dia 9, Barroso 
determinou a instauração do 
inquérito, requerida pelo pro-
curador-geral, Rodrigo Janot, 
destacando que, nesta fase, não 
é necessário que a verifi cação de 
indícios de materialidade e de 
autoria ocorra com o rigor que 
se examina a existência de justa 
causa para dar início a uma ação 
penal. “Basta à instauração do 
inquérito que a notícia-crime 
tenha probabilidade de efeti-
vamente se referir a um fato 
criminoso”, destacou o ministro.

Neste caso, segundo o rela-
tor, um primeiro exame dos 
autos revela elementos de 
participação direta do parla-
mentar nos fatos narrados. O 
ministro apontou que os fatos 
apontados pela PGR se refe-
rem a operações fi nanceiras 

Brasil na OCDE
Brasília - O secretário-adjun-

to de Assuntos Internacionais 
do Ministério do Planejamento, 
Renato Coelho Baumann das 
Neves, disse ontem (29), du-
rante workshop que trata sobre 
a solicitação brasileira para fa-
zer parte da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), que o 
ingresso do Brasil na entidade 
não terá custo zero e esse preço 
precisa ser salientado.

“Não é nada barato participar 
desse clube. Além da contribui-
ção anual, regular, o custo em 
termos de participação ativa 
na infi nidade de reuniões que 
a OCDE faz, tudo isso tem um 
custo”, afi rmou, destacando 
que os técnicos brasileiros 
precisam se preparar para fazer 
parte do grupo. “Temos que nos 
preparar e saber o que se quer. 
E isso é custo, todos vamos ter 
que alocar horas de trabalho. 
Não é custo zero”, salientou. 

Baumann disse ainda que é 
preciso fi car “alerta” para o “ris-
co de exigências exorbitantes 
como preço para adesão”. “Mas 
esse é um processo negociado”, 
ponderou (AE).

A Caixa fi nalizou o depósito 

do lucro do FGTS.

A Caixa fi nalizou o depósito 
do lucro do FGTS. Em nota, 
o banco informou que a ope-
ração do crédito dos valores 
nas contas dos trabalhadores 
foi concluída. Com resultado 
de lucro de R$ 14,5 bilhões do 
FGTS no ano passado, foram 
distribuídos R$ 7,28 bilhões, 
ou seja 50% do total, a cerca 
de 88 milhões de trabalhadores. 
O cálculo do índice de distri-
buição do fundo foi feito com 
base em 50% do lucro líquido 
do exercício anterior (R$ 7,28 
bilhões) dividido pelo saldo to-
tal das 245,7 milhões de contas 
(R$ 375 bilhões). 

Assim se tem o índice de 
0,0193, que corresponde ao 
percentual 1,93%. Ou seja, o 
lucro depositado na conta equi-
vale a 1,93% do saldo existente 
em 31 de dezembro de 2016. 
Por exemplo, quem tinha R$ 
1 mil, recebeu R$ 19,30. De 
acordo com a Caixa, em média, 
cada trabalhador recebeu R$ 
29,62. Com a distribuição de 
resultados equivalente a 1,93%, 
a rentabilidade das contas do 
FGTS aumenta de 5,11% ao 
ano (3% ao ano mais TR) para 
7,14% ao ano.

Para que o trabalhador possa 
consultar o valor creditado 
referente à distribuição de 
resultados do FGTS, a Caixa 

Senador Romero Jucá

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse que o pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, agiu de maneira 
“açodada e intempestiva” ao 
apresentar denúncia contra ele 
no STF. Segundo a peça do pro-
curador, Jucá teria benefi ciado a 
empreiteira Odebrecht por meio 
de emendas de interesse da em-
presa em medidas provisórias, 
em troca de ajuda fi nanceira ao 
PMDB de Roraima. 

A denúncia é baseada em de-
lação premiada de Cláudio Melo 
Filho, ex-diretor da empreitei-
ra, mas Jucá alerta que a Polícia 
Federal ainda não concluiu a 
referida investigação. “O pro-
cesso está na Polícia Federal. 
Então de maneira estranha, 
açodada e intempestiva, ele 
apresenta uma denúncia sem 
receber os autos da própria 
investigação”, disse o senador.

Para Jucá, Janot “até iniciou 
bem sua gestão”, porém está 

Empresas inadimplentes
O crescimento do número empre-

sas inadimplentes está perdendo 
força desde 2016, de acordo com 
indicador calculado pelo SPC Brasil. 
Em julho, o número de empresas 
negativas aumentou 3,31% na com-
paração com igual período de 2016. 
No mesmo mês no ano passado, a 
variação havia sido maior: 8,65%. 
Na comparação entre julho e junho, 
a variação foi de 0,08%.

Temer embarca para a China 

onde fará visita de

Estado e participará

da Cúpula do Brics.

Em vídeo divulgado ontem 
(29) nas redes sociais, logo 
após embarcar para a China, o 
presidente Michel Temer disse 
que há pessoas que querem 
“parar o Brasil” e que “esse 
desejo não tem limites”. Temer 
afi rmou ter a “força necessária 
para resistir”, porque o governo 
está fazendo as mudanças ne-
cessárias. O presidente disse 
ainda que nenhuma força o 
“desviará desse rumo”.

“Sabemos que tem gente 
que quer parar o Brasil e 
esse desejo não tem limites. 
Quer colocar obstáculos ao 
nosso trabalho, semear a de-
sordem nas instituições, mas 
tenho força necessária para 
resistir porque o que estamos 
fazendo é necessário e serve 
apenas à sociedade brasilei-
ra”, disse. E completou “o 
momento pede sobriedade, 
responsabilidade e paciência. 
Nenhuma força me desviará 
desse rumo”.
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Temer: força para resistir 
aos que querem parar o país

ca contra o presidente Temer. 
Temer disse ainda que chegou 
ao governo com um plano 
claro de reformas, que está 
sendo executado. “Cheguei ao 
governo com um plano claro 
de reformas. E com o apoio 
decisivo do Congresso, com sua 
torcida, e com o empenho de 
todos, o estamos executando”, 
disse. Temer fez referências 
ao governo da ex-presidente 
Dilma. “A herança deixada está 
sendo corrigida e a carestia e 
os juros estão sendo eliminados 
progressivamente”.

O vídeo foi postado nas redes 
sociais pouco após o embarque 
de Temer para a China. No país, 
o presidente Michel Temer fará 
visita de Estado e participará 
da 9ª Cúpula do Brics. “A China 
poderá ser uma das grandes 
investidoras nos nossos proje-
tos de concessão e, com isso, 
acelerar a criação de empregos 
e melhorar a renda do trabalha-
dor brasileiro”, concluiu (ABr).

As declarações foram feitas 
em um momento em que há 
a expectativa quanto a uma 
possível nova denúncia da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-

Caixa deposita R$ 7,2 
bilhões de lucro do FGTS a 
88 milhões de brasileiros

criou um serviço exclusivo que 
pode ser acessado pelo site do 
banco. Nesta aplicação, é preci-
so informar o número do CPF 
ou do PIS e a senha FGTS para 
obter a informação do crédito.

O trabalhador pode identifi -
car o valor do crédito por SMS 
e no extrato da conta vinculada 
de FGTS, disponível para con-
sulta pelo aplicativo do FGTS 
Caixa e pelo site. Conforme in-
formou o presidente da Caixa, 
Gilberto Occhi, a distribuição 
dos resultados do FGTS ocor-
rerá anualmente, com os depó-
sitos sendo efetuados sempre 
até o dia 31 de agosto (ABr).

Barroso tira sigilo de 
inquérito contra Renan

milionárias realizadas pelo 
fundo Postalis com a compra 
de papéis de empresas de fa-
chada que seriam geridas por 
Milton Lyra e Arthur Machado, 
“o primeiro, como consta dos 
autos, muito ligado ao senador 
Renan Calheiros”.

Barroso acrescentou que 
relatório do Coaf “apontou mo-
vimentação fi nanceira incom-
patível com o faturamento das 
empresas de Milton Lyra”. Além 
disso, em seu acordo de cola-
boração premiada, o senador 
cassado Delcídio Amaral (ex-
-PT/MS) “declarou que Milton 
Lyra era o operador de diversos 
políticos do PMDB e que era um 
dos poucos interlocutores de 
Renan Calheiros” (AE).

Doria: opinião pública 
defi nirá candidatura do PSDB

municipal de 2016, na qual Do-
ria foi eleito no primeiro turno.

“Tivemos um encontro e esta-
rei com Fernando Henrique em 
um almoço na semana que vem”. 
Doria defendeu ainda sua ges-
tão na prefeitura. Respondeu 
a críticas sobre suas viagens, 
afi rmando que ele é capaz de 
gerenciar temas da cidade a 
distância, usando a tecnologia. 
O prefeito ainda propagandeou 
seu plano de desestatização, que 
contempla a destinação para a 
iniciativa privada de uma série 
de ativos municipais. Segundo 
Doria, o programa deve ser ca-
paz de trazer entre R$ 7 bilhões 
a R$ 8 bilhões para os cofres da 
cidade (AE).

Jucá: Janot ‘foi precipitado’

tendo um fi m de mandato “tris-
te, melancólico, lamentável” 
ao “virar um justiceiro” que 
busca criminalizar a atividade 
política no país. Acrescentou 
que outras duas denúncias 
apresentadas contra ele caíram 
por inconsistência. “Andou co-
mentando até sobre meu bigo-
de, parece que ele desenvolveu 
uma fi xação contra mim”, disse 
o senador (Ag.Senado).


