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BOLSAS
O Ibovespa: -2,98% Pontos: 
73.851,46 Máxima estável: 
76.117 pontos Mínima de 
-6,51% : 71.162 pontos Volu-
me: 20,48 bilhões Variação em 
2018: -3,34% Variação no mês: 
-3,78% Dow Jones: +0,38% Pon-
tos: 25.241,41 Nasdaq: -0,7% 
Pontos: 7.635,07 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9136 Venda: R$ 3,9146 
Variação: +2% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,99 Venda: R$ 4,09 
Variação: +2,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8994 Venda: R$ 
3,9000 Variação: +2,11% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8470 
Venda: R$ 4,0630 Variação: 
+2,27% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,68% ao 
ano. - Capital de giro, 9,81% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.303,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 163,000 
Variação: +2,26%.

Cotação: R$ 3,9245 Variação: 
+1,76% - Euro Compra: US$ 1,18 
(às 17h29) Venda: US$ 1,18 (às 
17h29) Variação: +0,2% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,6160 
Venda: R$ 4,6180 Variação: 
+2,21% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,5000 Venda: R$ 4,7930 
Variação: +2,57%.

Futuro: -2,32% Pontos: 73.835 
Máxima (pontos): 76.125 Míni-
ma (pontos): 71.070. Global 40 
Cotação: 740,676 centavos de 
dólar Variação: -2,43%.

“Direita e esquerda 
são complementares e 
permanentes. Vitória 
integral da direita 
traz congelamento 
e a esclerose. Êxito 
completo da esquerda 
traz a anarquia e o caos”.
Agrippino Grieco (1888/1973)
Crítico literário brasileiro

nal de Política Energética 
a possibilidade de incluir 
áreas do polígono do pré-sal 
na oferta permanente, o que 
incluiria Itaimbezinho (ABr).

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, afi rmou on-
tem (7) que o ágio obtido 
na 4ª Rodada de Partilha 
do Pré-Sal permitirá uma 
arrecadação R$ 40 bilhões 
maior que a prevista para 
os próximos anos. O leilão 
contratou três das quatro 
áreas ofertadas com um 
ágio de 202,3%. No caso do 
leilão de partilha, o ágio se 
dá sobre a oferta mínima de 
excedente em óleo à União. 
A arrecadação adicional se 
dará ao longo dos anos em 
que os contratos vigorarem.

 Leilão garante arrecadação 
extra de R$ 40 bilhões
nos próximos anos

“Foi um leilão exitoso, em 
que a gente conseguiu atrair 
competitividade, fazendo com 
que a arrecadação aumente. 
Nossa estimativa é de que as 
receitas esperadas pela União, 
estados e municípios cresçam 
em R$ 40 bilhões. Isso é fruto 
do ágio que tivemos nas ofertas, 
mostrando o potencial que o 
pré-sal tem”. Segundo a ANP, 
com o excedente em óleo de 
75% no bloco de Uirapuru, o 
Estado Brasileiro deve arre-
cadar 90% da receita líquida 
do projeto. 

“É algo que não se vê nem 
no Oriente Médio. Isso signifi ca 
que extraídos os investimentos 
e os custos das companhias, da 

receita líquida dos projetos, 
90% fi cará com a sociedade 
brasileira”. Além do ágio de 
202%, o leilão rendeu R$ 3,15 
bilhões em bônus de assinatu-
ra e contratou investimentos 
previstos que somam R$ 738 
milhões. O diretor-geral da ANP 
disse que apesar de a Petrobras 
ter recorrido ao direito de pre-
ferência para ser operadora de 
dois blocos, a estatal teve papel 
protagonista no leilão.

“A competição forçou a Pe-
trobras a aumentar a oferta 
que ela tinha feito. Se ela não 
tivesse feito isso, os outros 
teriam mantido a oferta inicial 
que fi zeram em benefi cio dos 
seus acionistas. Foi decisão 

A estimativa é de que as receitas esperadas pela União, estados e municípios cresçam em

R$ 40 bilhões, fruto do ágio obtido nas ofertas, mostrando o potencial que o pré-sal tem.

soberana da Petrobras. Ela 
mostra a atratividade dos nos-
sos ativos”. Itaimbezinho foi 
o único dos quatro blocos da 
rodada a não receber ofertas. 

O secretário de Petróleo, do 
Ministério de Minas e Ener-
gia, João Vicente de Carvalho 
Vieira, informou que está em 
discussão no Conselho Nacio-

Soltura de balões
O Comitê de Fomento Industrial 

do Polo do Grande ABC e o Plano 
de Auxílio Mútuo Capuava lançam 
a campanha de conscientização 
“Balões: Perigo e Crime”, cujo 
foco é alertar para os perigos da 
soltura de balões, bem como in-
centivar a população a denunciar 
a ação criminosa. É  realizada nos 
meses de junho e julho, quando 
as ocorrências tendem aumentar 
em função das festas juninas e dos 
jogos da Copa do Mundo.

A lei que proíbe alimentar 
ou abrigar pombos na cidade 
de São Paulo foi publicada 
ontem (7) no DOE. O texto, 
de autoria do vereador Gilberto 
Natalini (PV), sancionado pelo 
prefeito Bruno Covas, estipula 
multa de R$ 200 em caso de 
descumprimento da norma. Os 
donos de imóveis em que houve 
infestação de pombos devem 
usar redes ou outros obstáculos 
para impedir o acesso das aves. 
Também foi proibida a venda de 

O Brasil produz mais de 
78,3 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos por ano, dos 
quais 13,5% – o equivalente a 
10,5 milhões de toneladas – são 
de plástico. Se o total desse 
montante de plástico fosse re-
ciclado, seria possível retornar 
cerca de R$ 5,7 bilhões para a 
economia, segundo levanta-
mento do Sindicato Nacional 
das Empresas de Limpeza 
Urbana (Selurb).

“O Brasil ainda destina ina-
dequadamente cerca de 40% 
de todo o resíduo gerado no 
país. São bilhões de reais que 
poderiam ser revertidos para 
a construção ou modernização 
de aterros sanitários, ampliação 
dos serviços de coleta e outras 
atividades relacionadas à lim-

O Brasil produz 10,5 milhões de toneladas de lixo plástico ao ano.

Um estudo feito pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI) mostra que mais de 30% 
da extensão de trilhos ferroviá-
rios do país estão inutilizados e 
23% estão sem condições ope-
racionais. O estudo, denomi-
nado “Transporte ferroviário: 
colocando a competitividade 
nos trilhos”, integra uma série 
de 43 documentos sobre temas 
estratégicos que a entidade 
entregará aos candidatos à 
Presidência da República.

No documento, a sugestão é 
que o caminho para a superação 
dos gargalos no setor passa 
necessariamente pelo aumento 
da conectividade do sistema, 
do tamanho da malha e da ve-
locidade média dos comboios.

Para os especialistas, a malha 
ferroviária do país é um sistema 
com defi ciências e difi culdades 

As características dos contratos de concessão, fi rmados na 

década de 1990, geraram esses problemas.

Brasília - O ministro Edson Fa-
chin, do STF, decidiu não atender 
ao pedido da Polícia Federal de 
quebrar o sigilo telefônico do pre-
sidente Michel Temer no âmbito 
de um inquérito instaurado com 
base na delação da Odebrecht. 
Fachin determinou a quebra do 
sigilo telefônico dos ministros da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, e de 
Minas e Energia, Moreira Franco, 
alvos da mesma investigação. 

A investigação foi aberta para 
apurar relatos de delatores da 
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doCuritiba - O senador Alvaro 

Dias (Podemos) lançou na manhã 
de ontem (7), sua pré-candida-
tura à Presidência da República 
em um tradicional restaurante de 
Curitiba. Em seu reduto eleitoral, 
onde chegou a fazer 77% dos 
votos na última eleição para o 
Senado, o parlamentar afi rmou 
que busca, no Estado, “uma 
unidade suprapartidária para ser 
exemplo para o País”.

“Buscamos a demonstração 
de que o Paraná supera as 
divergências em torno de um 
pacto nacional, com união 
de todas as pessoas de bem, 
excluindo aqueles que jogam 
no time do quanto pior melhor, 
para a refundação da Repúbli-
ca”, disse. O evento teve cerca 
de 3,5 mil pessoas, principal-
mente prefeitos, vereadores e 
lideranças políticas regionais.

Dias exaltou a “união pa-
ranaense” em torno da sua 
possível candidatura e pediu 
aos jornalistas que o deixassem 
de “fora das brigas do Estado”, 
quando foi questionado sobre 
suas preferências de candida-
turas ao governo e ao Senado 
no Paraná - e também sobre as 
recentes denúncias de desvio de 

São Paulo - Diante da proi-
bição da Justiça, que impediu 
a Prefeitura de São Paulo de 
renovar, sem concorrência, 
os contratos para a varrição 
de ruas da capital, o prefeito 
Bruno Covas disse ontem (7), 
que a cidade pode fi car sem 
coleta e varrição das ruas já 
a partir do próximo dia 14. O 
contrato emergencial vencerá 
na quarta-feira (13). Para man-
ter o serviço, a administração 
entrará com outro recurso. 
“Vamos recorrer mais uma vez 
da decisão para que possamos 
fazer o contrato emergencial, 
senão a cidade não tem coleta a 
partir do dia 14”, afi rmou Covas. 

Mandado de segurança expe-
dido pela 10ª Vara da Fazenda 
da Capital determinou que, 
se quiser evitar uma licitação 
pública, a Prefeitura terá de 
fazer uma “seleção pública e 
isonômica” entre empresas 
interessadas. A Prefeitura 
ingressou com pedido de re-

Prefeito Bruno Covas: “vamos 

recorrer mais uma vez”.
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Brasil perde R$ 5,7 bilhões por ano 
ao não reciclar resíduos plásticos

menos de 10 anos. Uma das 
alternativas em relação à ges-
tão de resíduos sólidos seria 
a erradicação dos quase 3 mil 
lixões existentes no país e a 
implantação de uma rede regio-
nalizada de aterros sanitários, 
para tratar adequadamente os 
resíduos.

“A reciclagem só será possível 
quando houver viabilidade eco-
nômica, o que inclui incentivos 
governamentais, com isenções 
fi scais, e estrutura logística 
para tal”, aponta o engenheiro 
especialista em sustentabilida-
de, Carlos Rossin. E conlui: “A 
primeira medida é desenvolver 
soluções logísticas que con-
centrem esses materiais, como 
ecoparques, com estrutura dos 
aterros legalizados” (ABr).

peza urbana. O gerenciamento 
de resíduos envolve uma rede 
complexa de atividades e a re-
ciclagem é um pilar que precisa 
começar a ser desenvolvido 
como oportunidade de negócio. 
Do contrário, não terá resulta-
do concreto”, explica Marcio 
Matheus, presidente do Selurb.

A entidade avalia que os nú-
meros refl etem uma realidade 
mundial e que o aumento do 
poder de compra da população 
e os altos investimentos em 
novas fábricas e tecnologias 
serão responsáveis por um 
crescimento de cerca de 30% 
na produção de plástico em 

Sem contrato, ruas 
podem fi car sem varrição

consideração e perdeu.  
A gestão Bruno Covas já havia 

tentado fazer a contratação 
emergencial, mas a Justiça tam-
bém proibiu a assinatura dos 
contratos. “A Justiça diz que 
não podemos fazer contrato 
emergencial porque devemos 
fazer uma licitação. Só que 
o edital de licitação está no 
TCM e uma licitação demora 
em torno de 60 dias para ser 
feita”, afi rmou o prefeito (AE). 

Mais de 30% da malha ferroviária estão inutilizados
específi cas envolvendo as con-
cessionárias, além da ausência 
de concorrência no mercado 
e falhas na interconexão das 
malhas. Segundo o estudo, as 
características dos contratos 
de concessão fi rmados na dé-
cada de 1990 geraram esses 
problemas.

O gerente executivo de In-
fraestrutura da CNI, Wagner 
Cardoso, disse que uma forma 
de buscar a recuperação do 
setor é autorizar a prorrogação 
antecipada desses contratos 
de concessão, de forma que 
as concessionárias passem, a 
partir da renovação, a serem 
obrigadas a reservar uma par-
cela da capacidade instalada 
da ferrovia para comparti-
lhamento e a investir valores 
preestabelecidos na melhoria 
e ampliação das malhas.

“Não renovar os contratos 
signifi ca prolongar pelos pró-
ximos dez anos o reduzido 
volume de investimento e, 
consequentemente, os gargalos 

e trechos saturados dissemi-
nados no sistema ferroviário, 
congelando a atual capacidade 
de transporte das ferrovias do 
país”, afi rmou Cardoso (ABr).

Alvaro Dias lança
pré-candidatura em 

encontro ‘suprapartidário’

verbas do governo paranaense 
para campanhas políticas e be-
nefícios pessoais que envolvem 
o ex-governador Beto Richa 
(PSDB), de quem já foi aliado.

“Seria fora do tempo qual-
quer comentário, a questão é 
com ele (Richa) e com a Justiça, 
não me cabe fazer qualquer ava-
liação. Me deixem de fora das 
brigas paranaenses”, declarou. 
O pré-candidato não descartou 
a possibilidade de unifi cação 
do centro em torno de uma só 
candidatura (AE).

Prefeitura vai multar quem 
alimentar pombos

Fachin nega pedido de quebra 
de sigilo telefônico de Temer

empreiteira sobre suposto pa-
gamento de R$ 10 milhões em 
doações ilícitas para campanhas 
do MDB em troca de favoreci-
mento da empresa. O acordo, 
segundo a delação, foi fi rmado 
durante reunião no Palácio do 
Jaburu em 2014, quando Temer 
era vice-presidente. O pedido de 
quebra de sigilo da PF, feito em 
março ao Supremo, abrange o 
período de 2014, quando teriam 
ocorrido os repasses por meio de 
operadores da empreiteira (AE).

“alimentos para pombos” nas 
vias públicas da capital paulista.

Para justifi car a medida, o verea-
dor argumentou que, por instru-
ção normativa, o Ibama considera 
os pombos como pragas urbanas, 
semelhantes a ratazanas. As 
aves, por se alimentarem de lixo, 
podem abrigar vermes e insetos, 
sendo possíveis transmissoras 
de doenças. O vereador destaca 
ainda que as fezes dos animais 
são ácidas, causando danos a 
monumentos públicos (ABr).


