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ECONOMIA
LUCRODACAIXACAI 46%
O lucro da Caixa encolheu 46% no 1º trimestre em
relação ao mesmo período de 2015, para R$ 838
milhões. O resultado foi influenciado, por exemplo,
pelo aumento da inadimplência em 6,42% e pela
perda de fôlego das operações de crédito.

AVISOS, ATAS EEDITAIS

Conexão BSB-SLZ
As digitais do governador Flávio Dino, o guru
intelectual deWaldirMaranhão na decisão de
anular a sessão do impeachment na Câmara,
vão além da orientação jurídica. A campanha
escancarada de Dino pró-Dilma envolve o cofre do
Estado: viagens de jatinho a Brasília. Contratada
pelo Governo, a Heringer Táxi Aéreo fez até
a última sexta 13 voos de jatinho São Luís-
Brasília-São Luís, desde janeiro. O custo foi pago
pelo cidadãomaranhense. O Palácio dos Leões
desembolsou até agora R$ 1.599.330,56.

Dinheiro voa
O valor pago à Heringer –mesma empresa que fez
a campanha do comunista – abrange as viagens a
Brasília, Goiânia e outras da equipe pelo interior
do Estado, no total de 69.

Coitada
Dino tem visitado parlamentares no Congresso,
ministros e Dilma no Planalto para tentar salvar a
camarada. Pelo visto, até agora em vão.

Crise existencial
De amigos que o visitaram domingo: Eduardo
Cunha está triste, abatido, deprimido, nervoso,
irado, revoltado, vingativo, tenso.. ele não émais
Eduardo Cunha.

Script da derrocada
Após a canetada vergonhosa do presidente interino
da Câmara,WaldirMaranhão, e a borracha certeira
do presidente Renan Calheiros, o Senado quer se
livrar dos pepinos. O cenário da semana no plenário
é: Delcídio do Amaral é cassado até quinta (seria
vergonhoso para a Casa um ex-detento votando). E
Dilma é destronada até sexta.

Picadeiro
Mistura de Tiririca comCompadreWashington,
WaldirMaranhão conseguiu armar o circo. Já tem a
garantia da candidatura ao Senado. Resta saber se o
futuro eleitor maranhense concorda com o show.

Não é o Jucá
Umblogmal informado oumal intencionado
espalhou que o político namira da ex-esposa e
do FBI é o senador Romero Jucá (PMDB-RR).
A Coluna não entrega fonte e por ora não vai
revelar quem é.Mas faça-se justiça nesta novela:
não é o Jucá.

Dupla face
Senadora governista que diz respeitar Jucá lança à
meia boca sobre o peemedebista: “É um dupla face,
como papel higiênico”, diz, aos sorrisos.

Pacote feminino
A deputada Soraya Santos (PMDB-RJ) é cotada
para ser chefe da Secretaria daMulher. É
hiperativa, comanda bancada feminina do PMDB na
Câmara e já entregou pacote de projetos ao futuro
presidenteMichel Temer.

À deriva
O porta-aviões São Paulo está boiando sem função
na Baía da Guanabara (RJ). O casco está bom, mas
omaquinário já era. AMarinha pretende reformar o
motor. Criou comitê no setor dematerial para fazer
um diagnóstico da propulsão e sistemas.

Acabou o rancho
As últimas tropas do Brasil no Haiti naMinustah
estão a caminho de casa. A ONU banca a volta
de parte dos militares até o fim deste mês. O
Ministério da Defesa custeia o retorno do restante
do contingente em novembro.

Coca-Cola é isso aí
ACoca-Cola paga o IPVA de seus veículos. O
caminhão emHidrolândia (GO) citado aqui não foi
multado e sim autuado pela PRF porque bicicletas
na carroceria ‘tampavam’ a placa. E o veículo cor
vermelha está registrado como branco.

Ao mestre
A BG Brasil (Shell) lança hoje noMuseu do Amanhã
o Prêmio de Educação Científica, para agraciar
professores da rede pública do Estado do Rio com
práticas inovadoras. Inscrições vão até agosto e seis
vão ganhar viagem com tudo pago para Londres.

Batom & Poder
Cresce em São Paulo oMovimentoMulheres do
Brasil. Longe de ser um clube de Lulus, envolve a
network com cunho social e debate programático-
progressista de executivas e primeiras-damas do
empresariado nacional.

Tia Luiza
OMMB se estende por outros Estados. Uma
de suas maiores representantes é a empresária
Luiza Trajano.

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste
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BCNÃOFAZSWAP
Pelo4ºdiaseguido,oBanco
Centralnãorealizouleilãode
swapcambialreverso,
equivalenteàcompradedólares
pelaautoridademonetária.
AnalistasavaliamqueoBCsó
deverávoltaraatuarseodólar
ficarabaixodeR$3,50.

SAIBAMAIS

MERCADO FINANCEIRO

Atenções do mercado financeiro voltam-se para o Senado

Bolsa fecha em baixa.
Dólar sobe 0,54%
Após ‘susto’ com
impeachment,
Bolsa fechou em
baixa de 1,41%.
Dólar encerrou
o dia a R$ 3,52

São Paulo, SP/Folhapress

O mercado financeiro
doméstico iniciou o dia,
ontem, de mau humor, de-
vido ao cenário externo
desfavorável. A notícia de
que o presidente interi-
no da Câmara dos De-
putados, Waldir Maranhão
(PP-MA) decidiu anular o
processo de impeachment
da presidente Dilma fez o
dólar disparar quase 5%,
para a casa dos R$ 3,67, e
o Ibovespa cair até 3,5%,
abaixo dos 50.000 pontos.

Os investidores foram
se acalmando à medida de
que ganhava força a avalia-
ção de que a decisão deMa-
ranhão não prosperaria.

O presidente do Sena-
do, RenanCalheiros (PMDB-
AL), anuncioumais tarde em
plenário sua decisão de igno-
rar o ato do presidente inte-
rino da Câmara, Waldir Ma-
ranhão (PP-MA), de anular o
processode impeachment.

Com a decisão do pee-
medebista, o Senado man-
tém a previsão de votação da

abertura do processo de im-
peachment para esta quar-
ta-feira (11). Entretanto, se-
gundoanalistas e operadores,
a cautela nos negócios deve
predominar pelomenos até a
votaçãodoprocessode impe-
achment no plenário do Se-
nado. O dólar comercial fe-
chou em alta, na faixa dos R$
3,52, eo Ibovespacaiu 1,41%.

“Foi um susto, mas logo
os negócios foram voltan-
do à normalidade, já que
ninguém no mercado acre-
ditava que a anulação do
impeachment iria adiante”,
comenta umoperador.

DÓLAR
O dólar comercial, que

avançou até 4,90%, a R$
3,6770, terminou em alta de
0,54%, a R$ 3,5240. O dólar
à vista -que na máxima da
sessão chegou a subir 4,75%,
a R$ 3,6755- fechou com
ganhode1,43%,aR$3,5590.
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INTERNET RÁPIDA

Plano beneficiará 70% dos municípios
São Paulo, SP/Folhapress

O governo anunciou,
ontem, o programa Brasil
Inteligente, que pretende
levar a fibra óptica a 70%
dos municípios até 2019.
Hoje, sómetade está cober-
ta por essa infraestrutura.

O programa deverá contar
recursos do Orçamento da
Uniãoede fundos setoriais.

O plano resgata o PNBL
(Plano Nacional da Banda
Larga) e o Banda Larga 2.0,
que não avançaram como
o previsto. A diferença é
que, segundo o ministro

André Figueiredo (Co-
municações), desta vez,
haverá medidas regula-
tórias de estímulo.

Em uma das frentes, o go-
vernopretendeconectar todas
as escolas, no campo e nas ci-
dades com velocidade de co-
nexão média de 78Mbps. Nas

edições anteriores do plano,
essa velocidademal chegou a
2 Mbps. Estima-se que essa
etapa do novo programa exi-
girá cerca de R$ 2 bilhões. A
1ª fase, contempla cerca de 26
mil –onde estudam os 70%
dos alunos com mais dificul-
dadedeaprendizado.


