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“A morte não é 
nada para nós, pois, 
quando existimos, 
não existe a morte,
e quando existe
a morte, não
existimos mais”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +0,03% Pontos: 
76.617,52 Máxima de +1,87% : 
78.024 pontos Mínima estável: 
76.592 pontos Volume: 11,35 
bilhões Variação em 2017: 
27,21% Variação no mês: 3,13% 
Dow Jones: +0,5% Pontos: 
22.775,39 Nasdaq: +0,78% 
Pontos: 6.585,36 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1492 Venda: R$ 3,1497 
Variação: +0,54% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1341 Venda: R$ 
3,1347 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1370 
Venda: R$ 3,2930 Variação: 
+0,61% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,92% ao 
ano. - Capital de giro, 11,67% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.273,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,100 
Variação: -1,47%.

bro) Cotação: R$ 3,1595 Variação: 
+0,4% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1705  Venda: US$ 1,1705  
Variação: -0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6840 Venda: R$ 
3,6860 Variação: +0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6430 Ven-
da: R$ 3,8430 Variação: +0,34%.

Futuro: -0,03% Pontos: 76.800 
Máxima (pontos): 78.270 Míni-
ma (pontos): 76.760. Global 40 
Cotação: 940,813 centavos de 
dólar Variação: +0,32%.

No último esforço para 
votar matérias da re-
forma política que 

passem a valer já na eleição 
do ano que vem, o Senado 
aprovou ontem (5) o projeto 
que regulamenta um fundo 
público para fi nanciar cam-
panhas eleitorais. A matéria, 
que foi longamente debatida 
na madrugada na Câmara, foi 
concluída no Senado após um 
procedimento regimental que 
possibilitou a retirada de dois 
artigos. O texto, relatado pelo 
deputado Vicente Cândido 
(PT-SP), estabelece regras 
para utilização do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha, que foi criado 

     

Proposta que regulamenta 
fundo eleitoral é aprovada 
no Senado e vai à sanção

por meio de outra proposta. 
Com normas que vão desde 

a arrecadação de recursos por 
meio de fi nanciamento coletivo 
na internet (crowdfunding) até 
os critérios de distribuição do 
dinheiro arrecadado pelo fun-
do, o projeto segue agora para 
sanção presidencial. As únicas 
alterações à proposta que veio 
da Câmara foram feitas após 
um procedimento em que o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, colocou em votação a 
impugnação de dois artigos: o 
que estabelecia um limite para 
o autofi nanciamento de campa-
nhas e o que criava uma brecha 
para que multas eleitorais fossem 
pagas com 90% de desconto. 

A medida, que chegou a ser 
questionada por alguns sena-
dores, foi aprovada por maioria. 
Logo após, em votação simbóli-
ca, os senadores aprovaram o 
projeto. Na quarta-feira (4), a 
Câmara já havia concluído, em 
caráter defi nitivo, a votação do 
projeto que veio do Senado e que 
estipula a origem dos recursos 
que serão repassados ao fundo. 

Com isso, as campanhas 
eleitorais serão financiadas 
por 30% do valor destinado 
às emendas parlamentares de 
bancada em anos eleitorais, 
somados a recursos hoje des-
tinados à compensação fi scal 
pela propaganda eleitoral gra-
tuita em emissoras de rádio e 

Com normas que vão desde a arrecadação de recursos pela (crowdfunding) até os critérios de 

distribuição do dinheiro arrecadado pelo fundo, o projeto segue agora para sanção presidencial.

televisão, que será reduzida.
Para que seja válida nas elei-

ções do ano que vem, é preciso 
que ambas as propostas sejam 
sancionadas pelo presidente 

Michel Temer ainda hoje, um 
ano antes do próximo pleito. 
Já a emenda à Constituição que 
veda as coligações partidárias 
em eleições para deputados e 

vereadores e cria a chamada 
“cláusula de barreira” foi 
promulgada na quarta-feira 
(4) pelo Congresso Nacional 
(ABr).

Ao discursar ontem (5), em 
Belém, o presidente Temer 
citou dados sobre a queda 
da infl ação e da taxa básica 
de juros nos últimos meses e 
disse que houve crescimento 
da economia “num prazo cur-
tíssimo”. Na capital paraense, 
Temer participou da cerimônia 
de assinatura de protocolo de 
intenções para destinar um 
terreno da União para a Arqui-
diocese de Belém.

Citou a redução da infl ação 
de mais de 10% para cerca de 
2,5% nos dias atuais, da taxa 
básica de juros de 14,25% para 
8,25% e também dados rela-
cionados ao emprego. “Neste 
último trimestre, o IBGE lançou 
pesquisa demonstrando que o 
número de ocupações chegou a 
mais de 1 milhão de pessoas, a 
indicar o crescimento da econo-
mia num prazo curtíssimo”. E 
completou: “tudo isso signifi ca 
confi ança, credibilidade”.

A visita de Temer a Belém 
ocorre em meio aos festejos do 
Círio de Nazaré. Ao comentar 
que a destinação do terreno 
de cerca de 10 mil m² para 
arquidiocese de Belém foi um 
assunto consolidado em sete 

Temer cumprimenta dom 

Alberto Taveira,

arcebispo de Belém.

Restituição do IR
A Receita Federal abre nesta se-

gunda-feira (9) as consultas ao quinto 
lote de Restituição de IRPF de 2017. 
O lote contempla mais de 2,3 milhões 
de contribuintes, com liberação de R$ 
2,8 bilhões. O crédito será realizado no 
próximo dia 16. Também será liberada 
restituição residual dos exercícios de 
2008 a 2016, totalizando mais de 2,4 
milhões de contribuintes, no valor de 
R$ 3 bilhões. Desse total, R$ 99,289 
milhões referem-se aos contribuintes 
com prioridade no recebimento.
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O plenário do STF decidiu 
ontem (5) reconhecer a re-
percussão geral do julgamento 
sobre a possibilidade de que 
candidatos sem partido possam 
disputar eleições. Isso signifi ca 
que qualquer tese que venha 
a ser estabelecida pelo Corte 
sobre o assunto será válida e 
vai vincular decisões para todos 
os casos em que candidatos 
avulsos, sem partido, tentem 
conseguir o registro eleitoral 
no futuro.

Antes de deliberar sobre a 
possibilidade ou não de candi-
daturas avulsas, os ministros 
resolveram decidir primeiro 
sobre a repercussão geral, pois, 
a princípio, o processo levado a 
plenário, um agravo em recurso 
extraordinário, valeria somente 
para o caso específi co, no qual 
um advogado busca garantir 
seu direito de disputar as elei-
ções do Rio de Janeiro. Qua-
tro ministros – Alexandre de 
Moraes, Marco Aurélio Mello, 

Supremo discute se candidatos 

avulsos podem disputar 

eleições.
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Meirelles não está fazendo planos para as 

eleições presidenciais de 2018.
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Justiça Federal decreta 
prisão de Cesare Battisti

A Justiça Federal do Mato 
Grosso do Sul decretou on-
trem (5) a prisão preventiva 
de Cesare Battisti, acusado 
de evasão de divisas ao tentar 
entrar na Bolívia com o equiva-
lente a cerca de R$ 23 mil em 
moeda estrangeira. Segundo o 
juiz Odilon de Oliveira, famoso 
por sua atuação no combate ao 
tráfi co de drogas, fi cou claro 
que o italiano estava tentando 
fugir do Brasil para escapar de 
uma eventual extradição. 

A decisão foi tomada ao fi m 
de uma audiência em Corumbá 
(MS), onde Battisti é mantido 
sob custódia. O italiano, que 
mora no estado de São Paulo, foi 
interceptado na última quarta-
-feira (5), quando tentava entrar 
na Bolívia de táxi ao lado de um 
amigo, Vanderlei Lima Silva. 
Eles levavam US$ 5 mil e cerca 
de 2 mil euros em espécie.

Em depoimento à PF, Battisti 
disse que estava em Corumbá 
para “pescar” e que ia ao país 
vizinho para “comprar roupas 
de couro”. Battisti disse que 
“não receia ser extraditado” e 
garantiu que está “protegido 
judicialmente” pelo decreto 
do ex-presidente Lula que lhe 
concede asilo político. O advo-
gado de Battisti, Igor Sant’Anna 
Tamasauskas, pediu sua liber-
dade em petrição enviada ao 
STF (ANSA).

São Paulo - A Itaipu Binacio-
nal, empresa responsável pela 
usina de mesmo nome, indicou 
uma previsão de aumentar sua 
produção de energia elétrica 
neste mês, diante da hidrologia 
desfavorável. Se for confi rma-
da, a geração da binacional 
fi cará mais próxima à regis-
trada no mesmo mês do ano 
passado, acrescentou. “Com 
a melhora do desempenho, a 
usina poderá também fi car em 
2017 no ranking dos cinco me-
lhores anos de sua produção”, 
declarou a empresa. 

Até quarta-feira (4), foram 
produzidos por Itaipu 70 mi-
lhões de megawatts (MWh), 
abaixo dos 78 milhões de 
MWh de janeiro a outubro do 
ano passado, quando Itaipu 
estabeleceu um novo recorde 
mundial anual de geração, 
com 103,1 milhões de MWh 
no ano. A empresa lembra 
que o aumento de produção 
de eletricidade contribui para 

Diante da hidrologia desfavorável, Itaipu deve

aumentar a produção.
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O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse 
ontem (5) que o texto fi nal 
da MP do Refi s, que permite 
o parcelamento com descon-
tos de dívidas com a União, 
aprovado pelo Senado, é um 
“pouco melhor” do que a ver-
são aprovada pelos deputados 
anteriormente. “Se olharmos 
só a arrecadação, é um pou-
co melhor, mas temos que 
analisar ainda com cuidado”, 
disse Meirelles após participar 
do Congresso Brasileiro de 
Previdência Complementar 
Fechada, na capital paulista. 

Segundo ele, o governo está 
avaliando a MP do Refi s para 
avaliar o real impacto do texto 
aprovado nas contas públicas. 
“Seria precipitado anunciar 
possível recomendações, seja 
de veto ou sanção”, acrescen-
tou. Um dos trechos aprovados 
pelos deputados e retirado 
pelos senadores estabelecia o 
perdão das dívidas tributárias 
federais de entidades religio-
sas e instituições de ensino 
vocacional, além de isenção, 
por cinco anos, de cobrança 
de tributos.

Segundo Meirelles, as pri-
meiras estimativas apontam 
uma queda na arrecadação de 

Julgamento sobre candidatura 
avulsa servirá para todos os casos

tro acabaram vencidos após os 
votos do relator, Luís Roberto 
Barroso, e dos ministros Edson 
Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e 
da presidente, ministra Cármen 
Lúcia, em sentido contrário. 
Uma vez estabelecida a legiti-
midade da ação, todos os minis-
tros acabaram reconhecendo a 
repercussão geral. Dias Toffoli 
não participou do julgamento.

“Considero que esse tema 
é relevante o sufi ciente, e há 
demanda social o bastante 
para que ele seja discutido”, 
afi rmou o relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, ao defender 
a repercussão geral da ação. 
“Esta Corte não deveria, ou 
não deve, ainda que possa, 
abrir mão de interpretar essa 
regra”, disse o ministro Edson 
Fachin. Mesmo com a decisão, 
não há data para que a questão 
de mérito – se candidatos sem 
partido podem ou não disputar 
eleições – seja de fato discutida 
no plenário do STF (ABr).

Ricardo Lewandowski e Gilmar 
Mendes – tentaram impedir o 
julgamento do próprio recurso, 
pois entenderam que o proces-
so no qual se tentava discuti-la 
não seria adequado para isso.

“Com todo respeito, a ques-
tão é importantíssima, mas 
me parece que não é possível, 
nesse momento, a discussão 
[sobre repercussão geral] em 
um agravo de recurso extraor-
dinário”, disse Moraes. Os qua-

Itaipu deve aumentar produção 
para compensar escassez hídrica

diminuir o despacho de usinas 
termoelétricas, em um momen-
to de cenário de chuvas abaixo 
da média histórica no sistema 
nacional.

De acordo com o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, as 
afl uências para o Sistema Interli-
gado Nacional (SIN) devem fi car 
em 65% da média histórica em 
outubro. Com isso, a perspectiva 

é de redução do volume de água 
armazenado nos reservatórios 
do País, que já registram um 
baixo nível. No Sudeste/Centro-
-Oeste, por exemplo, a Energia 
Armazenada atual está em 
23,33% da capacidade, enquan-
to no Sul o indicador alcança 
35,77%, mas no Nordeste não 
passa dos 8,58% e no Norte fi ca 
em 30,42% (AE).

Refi s aprovado no Senado é “um 
pouco melhor” para arrecadação

O ministro espera que a 
reforma seja aprovada em no-
vembro. “A prioridade agora do 
Congresso é a votação dessa 
questão da denúncia [contra 
o presidente Temer], que se 
espera seja votada até fi nal de 
outubro, e a partir daí a prio-
ridade absoluta é a votação da 
Previdência”, declarou. Meirel-
les, voltou a afi rmar que está 
com “concentração absoluta” 
em seu trabalho no Ministério 
e em ações para recuperar a 
atividade econômica do Brasil 
e que não está fazendo planos 
para as eleições presidenciais 
de 2018 (ABr).

R$ 3 bilhões neste ano, quando 
comparado ao texto da MP 
que está em vigor atualmente. 
Para o próximo ano, a perda 
de arrecadação seria de R$ 
900 milhões. O ministro disse 
não acreditar que a votação 
do Refi s possa ter impactos na 
reforma da Previdência. “Não 
é uma questão apenas de cada 
projeto ser interligado a todos 
os outros e todas as votações. 
Cada votação tem mérito pró-
prio e é analisada dentro da 
visão e das prioridades de cada 
uma das propostas. Reforma da 
Previdência é uma coisa, Refi s 
é outra”, avaliou.

ParaTemer, houve 
crescimento da economia 

em “prazo curtíssimo”

dias, Temer disse que isso 
ocorreu porque esse é “um 
governo rápido”. “Temos dois 
anos e oito meses no total de 
governo e naturalmente temos 
que fazer tudo rapidamente. 
O fato de termos realizado em 
sete dias signifi ca também a 
presteza com que o governo 
federal tem trabalhado”, disse.

No início da manhã, Temer 
usou a rede social Twitter para 
falar sobre o evento. “Com o 
novo espaço, a arquidiocese 
terá mais espaço para acolher 
os romeiros e realizar as ati-
vidades da igreja ao longo do 
ano”, registrou (ABr).


