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“O Demônio não 
soube o que fez 
quando criou o 
homem político; 
enganou-se, por 
isso, a si próprio”.
William Shakespeare (1564/1616)
Dramaturgo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,03% Pontos: 
72.150,87 Máxima de +1,46% 
: 73.180 pontos Mínima de 
-0,42% : 71.827 pontos Volu-
me: 10,91 bilhões Variação em 
2017: 19,8% Variação no mês: 
1,86% Dow Jones: -1,07% Pon-
tos: 21.753,31 Nasdaq: -0,93% 
Pontos: 6.375,57 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1162 Venda: R$ 3,1167 
Variação: -0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,18 Venda: R$ 3,28 
Variação: -0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1197 Venda: R$ 
3,1203 Variação: -0,59% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2530 Variação: 
-0,61% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,23% ao 
ano. - Capital de giro, 11,98% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.344,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,83% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: -1,04%.

Cotação: R$ 3,1280 Variação: 
-0,78% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1914  Venda: US$ 1,1918 
Variação: +0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7100 Venda: R$ 
3,7120 Variação: -0,56% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6570 Ven-
da: R$ 3,8630 Variação: -0,52%.

Futuro: -0,12% Pontos: 72.710 
Máxima (pontos): 73.865 Míni-
ma (pontos): 72.450. Global 40 
Cotação: 937,233 centavos de 
dólar Variação: estável.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
comemorou ontem 

(5), a alta de 0,8% da produ-
ção industrial em julho em 
relação a junho, de acordo 
com dados - com ajuste sazo-
nal - divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Em relação 
a julho de 2016, a produção 
subiu 2,5%.

Em seu perfi l no Twitter, 
o ministro destacou que 
essa foi a quarta alta mensal 
consecutiva do indicador. “O 
índice de 0,8% de crescimento 
em relação a junho fi cou bem 
acima do esperado, mostran-
do que trajetória é de forte 

     

Produção industrial de 
julho "mostra trajetória" de 
forte recuperação do setor

recuperação da indústria. Há 
crescimento disseminado nas 
quatro categorias econômicas 
da indústria, mostrando que 
a recuperação do setor será 
sustentável”, afi rmou, na rede 
social.

Meirelles voltou a creditar 
a melhora do desempenho do 
setor ao trabalho do governo 
que, segundo ele, “tirou o 
Brasil da maior recessão da sua 
história e garantiu a queda da 
infl ação”. “Estamos reduzindo 
o desemprego e criando mais 
vagas de trabalho A recupera-
ção será ainda mais forte com 
a implementação da agenda de 
reformas”, completou.

Disse que a situação da União 

é “muito diferente” da dos 
Estados em geral e do Rio de 
Janeiro e que o governo federal 
vem fazendo um ajuste fi scal 
“bem-sucedido”. Disse ainda 
que a União tem maior capaci-
dade de tributação e gestão da 
dívida do que os Estados. “Os 
analistas estão cada vez mais 
confortáveis com o sucesso do 
plano de ajuste fi scal da União”, 
afi rmou, lembrando a aprova-
ção da lei do teto de gastos 
e o andamento das reformas 
tributária e a da Previdência.

Meirelles ressaltou que a 
suspensão do pagamento da 
dívida do Rio de Janeiro com a 
União não impacta o resultado 
primário do governo federal, já 

Para Meirelles: O índice de 0,8% de crescimento em relação a junho fi cou bem acima do esperado, 

mostrando que trajetória é de forte recuperação da indústria.

que o efeito do pagamento é 
fi nanceiro, sendo contabilizado 

na dívida pública. “O efeito 
disso na dívida está calculado e 

é absolutamente absorvível”, 
afi rmou (AE).

Sobe o preço do botijão de gás
A Petrobras anunciou ontem 

(5), no Rio de Janeiro, reajuste de 
12,2% para o gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP) para uso residencial, 
o chamado gás de cozinha, vendido 
em botijões de até 13 quilos. Foi 
considerado, para efeito de ajus-
tes nos preços do gás, o cenário 
externo de estoques baixos, além 
dos refl exos de eventos climáticos, 
como o furacão Harvey.

O presidente em exercício, 

Rodrigo Maia, apresenta 

documento de sanção da lei.

O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
sancionou ontem (5) o pro-
jeto que cria o Programa de 
Financiamento Específico 
para Santas Casas  (Pró-Santas 
Casas) que atendem o SUS. O 
programa prevê duas linhas 
de crédito em bancos ofi ciais, 
totalizando R$ 10 bilhões, que 
serão liberados entre 2018 e 
2022. Os recursos poderão 
ser usados na reestruturação 
patrimonial das instituições 
em crise ou no incremento 
do capital de giro. Serão li-
berados R$ 2 bilhões anuais 
consignados no Orçamento 
Geral da União. O programa 
terá duração de cinco anos, 
começando em 2018.

As instituições poderão 
tomar o crédito independente-
mente da existência de saldos 
devedores ou da situação de 
inadimplência em outras ope-

Presidente do TSE, ministro 

Gilmar Mendes.

O ministro do STF Gilmar 
Mendes voltou a criticar on-
tem (5) o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, por 
supostas falhas na condução 
das tratativas que levaram à 
assinatura do acordo de dela-
ção premiada de executivos da 
JBS. Ao comentar a abertura 
do processo de revisão dos 
benefícios, o ministro disse que 
a celebração do acordo foi “a 
maior tragédia que já ocorreu 
na PGR [Procuradoria-Geral 
da República] em todos os 
tempos”.

Em Paris, onde está em via-
gem ofi cial como presidente 
do TSE, Gilmar Mendes con-
siderou o acordo de delação 
como um desastre que foi mal 
conduzido desde o início”. 
Além disso, o ministro disse 
que a Corte pode ter errado 
por não ter “colocado limites 
aos delírios” de Janot. “Eu 
tenho a impressão de que o 
procurador-geral tentou trazer 
o Supremo para auxiliá-lo nessa 
Operação Tabajara. No fundo, 
uma coisa muito malsucedida, 
e ele [Janot] está tentando di-
vidir a responsabilidade com o 
Supremo. O Supremo não tem 
nada com isso. O Supremo pode 
ter errado e não ter feito avalia-
ções e, talvez, não ter colocado 
limites”, afi rmou Gilmar.

Sobre as supostas citações a 
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A banda larga fi xa é o tipo de 

conexão mais popular. 

São Paulo - O acesso à inter-
net teve um leve crescimento 
no Brasil entre os anos de 
2015 e 2016, conforme mostra 
pesquisa divulgada ontem (5), 
pelo Comitê Gestor da Internet. 
O levantamento mostra que 
54% dos domicílios do País 
(36,7 milhões de lares) tinham 
alguma conexão à internet no 
ano passado, o que representa 
um avanço frente aos 51% do 
ano anterior.

A banda larga fi xa é o tipo de 
conexão mais popular, com um 
total de 23 milhões de residên-
cias conectadas. Em seguida 
vem a banda larga móvel, com 
9,3 milhões, e o acesso por 
celulares, com 4,4 milhões.O 
acesso por celulares tem mos-
trado o maior avanço, segundo 
a pesquisa. A proporção de do-
micílios com acesso à internet, 
mas sem computador, dobrou 
em dois anos, passando de 7% 
em 2014 para 14% em 2016.

Entre os usuários de internet 
pelo telefone celular, o Wi-Fi 
se mantém como o tipo de co-
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Nigel Roddis/Reuters

Brasília - Líder do governo 
no Senado, o senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), disse ontem 
(5), que a apresentação de 
uma nova denúncia contra o 
presidente Michel Temer seria 
uma “posição melancólica” do 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot. “Eu não 
sei qual é a denúncia que o 
Janot ia apresentar. Se ele tem 
consciência, se ele tem respon-
sabilidade, se ele tem certeza, 
ele apresenta. Se ele não tem, 
eu espero que não seja uma 
posição melancólica e incorreta 
do Ministério Público como foi 
a primeira denúncia”, disse.

Segundo o senador, os fatos 
revelados por Janot levantam 
dúvidas em relação ao acordo 
de delação premiada dos em-
presários da JBS e mostram 
que a primeira denúncia 
apresentada contra Temer se 
tratou de uma “armação” de 
Joesley Batista para conseguir 
perdão aos crimes cometidos 
e não ir para a cadeia. Para 
Jucá, “há muitas coincidên-
cias que precisam ser inves-
tigadas”, especialmente em 
relação à atuação do advogado 
Marcelo Miller. 

O líder governista afi rmou 

Brasília - O corregedor na-
cional de Justiça, ministro João 
Otávio de Noronha, disse ontem 
(5) que certamente a imagem 
do Supremo (STF) já está arra-
nhada em meio a menções de 
delatores do grupo J&F à Corte. 
Nos novos áudios da delação de 
executivos da J&F entregues à 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), obtidos pela revista 
Veja, os delatores Joesley Batis-
ta e Ricardo Saud falam sobre 
“dissolver” o Supremo.

“Certamente (isso) já arra-
nhou (a imagem do Supremo)”, 
disse Noronha, que atua no CNJ 
ao lado da ministra Cármen 
Lúcia, que preside o conselho 
e o STF. O corregedor, no 
entanto, ressaltou que não 
acredita que qualquer ministro 
do STF esteja envolvido em 
irregularidades no caso. “Nossa 
Corte é composta dos homens 
e mulheres mais dignos deste 
país”, afi rmou. Para ele, a dela-
ção premiada passou a ser um 
“instituto universal”, que visa 
à obtenção de “informações 
necessárias para a apuração 
dos crimes ocorridos no país”.

“O gerenciamento da delação 
premiada é muito importante. 
Por exemplo, não é razoável você 
pressionar alguém a delatar. Não 
é razoável prender pra delatar. 
Não sei se isso aconteceu, acon-
tece. Não tenho caso concreto 
que alguém foi pressionado”, 

Corregedor nacional

de Justiça, ministro

João Otávio de Noronha.
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Cartórios poderão 
emitir RG e carteira 
de trabalho

Brasília - A Câmara aprovou 
ontem (5), proposta que permi-
te cartórios emitirem carteiras 
de identidade e de trabalho e 
cobrarem por esses serviços. 
Como já tinha sido aprovada 
pelo Senado, a matéria seguiu 
para sanção presidencial.

A proposta foi aprovada 
por meio de uma emenda do 
deputado Júlio Lopes (PP-RJ) 
à medida provisória (MP) 776, 
que altera a Lei de Registros 
Públicos. 

O texto original da matéria 
apenas permitia que a certidão 
de nascimento indique, como 
naturalidade do fi lho, o muni-
cípio de residência da mãe na 
data do nascimento, desde que 
localizado no Brasil. A emenda 
incluiu na MP autorização para 
cartórios prestarem outros 
serviços na área com órgãos 
públicos e entidades interes-
sadas, como a emissão de RGs 
e carteiras de trabalho (AE).

Maia sanciona lei que cria programa 
de fi nanciamento para Santas Casas

implantado em até dois anos.
De acordo com o ministro 

da Saúde, Ricardo Barros, o 
programa de financiamento 
ajudará na recuperação das 
Santas Casas, que enfrentem 
dificuldades financeiras e 
são responsáveis por parcela 
importante dos atendimentos 
feitos pelo SUS no país. “Esta-
mos ajudando as Santas Casas 
em difi culdades e as que quise-
rem podem ter, gratuitamente, 
consultoria para melhorar a 
gestão e não passar mais pelas 
difi culdades que estão passan-
do”, disse Barros.

Dados do Ministério da Saú-
de mostram que as entidades 
benefi centes são responsáveis 
por cerca de 50% do total de 
atendimentos no SUS. Em 927 
municípios brasileiros, a assis-
tência hospitalar é prestada 
unicamente por uma institui-
ção benefi cente (ABr).

rações de crédito existentes. 
A condição para isso é que os 
recursos sejam usados integral-
mente para o pagamento de dé-
bitos em atraso. As instituições 
deverão também apresentar 
um plano de gestão para ser 

Acesso à internet sobe 
nos lares do País

nexão mais mencionado: 86% 
dos usuários afi rmam utilizar o 
Wi-Fi, enquanto 70% utilizam a 
rede 3G ou 4G. “Os resultados 
indicam maior presença dos 
acessos móveis nos domicílios 
brasileiros, que ocorrem prin-
cipalmente por meio do uso de 
telefones celulares”, observa 
Alexandre Barbosa, gerente 
do Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação, órgão do 
Comitê Gestor da Internet (AE). Delação da JBS foi ‘a 

maior tragédia’ na PGR

ministros do STF nos áudios, 
Gilmar disse que as conversas 
são uma forma de “vender 
fumaça” por parte dos colabo-
radores, que buscavam acordo 
com a PGR. A possibilidade 
de revisão ocorre diante das 
suspeitas dos investigadores 
do MPF de que o empresário 
Joesley Batista e outros dela-
tores ligados à empresa escon-
deram informações da PGR. Ao 
comunicar a abertura do pro-
cesso de revisão das delações, 
Janot disse que, mesmo se os 
benefícios dos delatores forem 
cancelados, as provas contra 
as pessoas citadas devem ser 
mantidas. No entanto, a decisão 
fi nal sobre a validade das provas 
cabe ao Supremo (ABr).

‘Áudio de Joesley já 
arranhou imagem do STF’

disse Noronha. “O Delcídio (o 
ex-senador) delatou um monte 
de gente e não está provan-
do. Isso desmerece a delação 
premiada? Ele pode perder os 
benefícios. Uma coisa é delação, 
outra coisa é comprovação dos 
fatos”, continuou o corregedor.

Em alegações fi nais enviadas 
à Justiça, o MPF-DF, pediu que 
Delcídio perca os benefícios as-
segurados no acordo de colabo-
ração premiada. A Procuradoria 
da República afi rma que o ex-
-parlamentar mentiu sobre fatos 
que levaram à abertura de ação 
penal contra sete pessoas. “Eu 
quero que o Brasil seja passado a 
limpo, seja o pequeno, o médio, 
o grande. E que a Justiça seja a 
mesma para todos (AE).

Nova denúncia seria ato 
‘melancólico’ de Janot

que o ex-procurador atuou, 
enquanto esteve no MPF, não 
somente no acordo da JBS, 
mas também nas delações do 
ex-presidente da Transpetro, 
Sergio Machado, do ex-senador 
Delcídio Amaral e do ex-diretor 
da Petrobras, Nestor Cerveró. 
O peemedebista é citado por 
todos eles e, ao todo, responde 
por 14 inquéritos no STF, a 
maioria deles em decorrência 
das investigações da Operação 
Lava Jato.

O senador também defendeu 
que o Congresso abra uma 
investigação independente do 
caso (AE).
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Senador Romero Jucá

(PMDB-RR).


