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No Brasil, 59,4 milhões de
consumidores estão negativados
No Brasil, 59,4 milhões
de pessoas físicas estavam
com o nome negativado ao
final de julho. O número representa 39,3% da população com idade entre 18 e
95 anos. Em junho, a estimativa apontava a marca de
59,8
milhões
de
inadimplentes.
Os dados são do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e foram divulgados na quarta-feira(9) em
São Paulo. Para as entidades,

“Não haverá aumento”, diz Temer
sobre alíquota do Imposto de Renda
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BNDES: corte de gastos estaduais é
caminho para ajustar contas públicas
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A ministra alemã da Defensa, Ursula von der Leyen,
solicitou na quarta-feira à
China a usar sua influência
sobre Coreia do Norte. “É
decisivo que nessa questão a
China sobretudo desempenhe
também um papel, já que tem
influência sobre a Coreia do
Norte.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,15
Venda:
3,15
Turismo
Compra: 3,03
Venda:
3,28

EURO
Compra: 3,71
Venda:
3,71

OURO
Compra: 116,85
Venda: 146,05

21º C
14º C

Noite

Em SP, governo desfaz
contrato com fornecedora de
tornozeleiras eletrônicas
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“Filho que ama leva o pai ao
AME” já atendeu 67 mil
pessoas no Estado

mações são do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgadas na
quarta-feira(9).
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Governo estuda manter ou
ampliar Reintegra em 2018
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Reforma iguala imunidade
entre presidentes da
República e do Legislativo

O saldo de julho resulta da
diferença entre 1.167.770 admissões e 1.131.870 demissões
no mês passado.
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Esporte

Praia do Futuro receberá
a largada do Suzuki
Off-Road neste sábado
Nada como começar o dia
em um famoso cartão postal.
E os participante do rali de regularidade Suzuki Off-Road
terão este privilégio neste sábado (12), na etapa cearense
da competição. A largada na
Praia do Futuro, uma das mais
badaladas da cidade, com seus
oito quilômetros de orla e diversos quiosques com restaurantes e comida típica, recebem a largada da competição.
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas no site:
www.suzukiveiculos.com.br.
Assista e conheça: https://
youtu.be/d7sXLqQ9eBk
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Move for Cancer
2017 terá etapa em
São Paulo no domingo
O Move for Cancer 2017
chegará a São Paulo neste domingo, dia 13 de agosto. A etapa paulista do movimento,
alertar para os principais tipos
de câncer e detecção precoce
da doença, terá largada a partir
das 7h do dia 13, na Assembleia
Legislativa de São Paulo - Avenida Pedro Álvares Cabral, 201
-, local também da chegada
após o percurso de 5 km. Depois do sucesso no Rio de Ja-

Circuito das Serras
2017 fará sua estreia
no fim de agosto

Não é necessário experiência para participar

Brasil vence a Colômbia
no encerramento
da fase classificatória
A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou, na quarta-feira (09), a fase classificatória do Campeonato Sul-Americano com três vitórias em
três jogos. Depois de Paraguai
e Venezuela, a equipe dirigida
pelo técnico Renan levou a
melhor sobre a Colômbia nesta tarde, por 3 sets a 0 (25/14,
25/11 e 25/21).
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Combinação de Bruninho
com Isac

neiro, a Corrida e Caminhada Contra o Câncer – Move
for Cancer 2017 colocará os
paulistas neste importante
movimento.
A primeira ação oficial
será justamente na véspera
da prova, no dia 12, com a
entrega de kits, juntamente
com a o chip cortesia, das
10h30 às 21h30, na Loja
Centauro do Shopping West
Plaza.
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Alemanha
exorta a
China a usar
sua influência
sobre a Coreia
do Norte

Carteira de Trabalho
O mercado de trabalho brasileiro abriu 35,9 mil vagas formais em julho. É o quarto mês
consecutivo com saldo positivo
e o quinto mês do ano. As infor-

Foto/ Felipe Andaur Suárez

O secretário de Defesa dos
Estados Unidos, general James
Mattis, advertiu na quarta-feira (9) à Coreia do Norte para
não se arriscar a executar ameaças que representariam o fim
do regime no país e lembrou
que qualquer ação de Pyongyang seria superada pela força militar americana. A informação é da EFE.
Em comunicado, o chefe
do Pentágono exigiu que a Coreia do Norte encerre “toda a
consideração de ações que levem ao fim do seu regime e à
destruição de seu povo. As
ações (militares) da Coreia do
Norte continuarão sendo superadas pelas nossas, e ela perderia toda corrida armamentista
ou conflito que iniciar contra
os Estados Unidos e seus aliados”, disse Mattis. Página 3

País abre 35,9 mil vagas
de trabalho; quarto mês
com saldo positivo

Foto/ Tom Papp

Pentágono
alerta Coreia
do Norte sobre
a superioridade
militar dos EUA

os números refletem as dificuldades que o cenário de desemprego elevado impõe às
famílias.
Na variação anual do número de dívidas atrasadas, o
indicador mostrou uma queda de 5,53%. O dado mostra que o número de dívidas
tem recuado de maneira mais
rápida do que o número de
inadimplentes. A estimativa
de devedores vem se mantendo próxima ao patamar
dos 59 milhões desde o segundo trimestre de 2016.
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Circuito das Serras 2017
A temporada 2017 do Circuito
das Serras está próxima de começar. Aprimeira das quatro etapas programadas para este segundo semestre será no dia 27 de agosto, na Ser-

ra Caminhos do Mar, com provas
em percursos de montanha de
três níveis Curto (5 a 7 km), Médio (11 a 13 km) e Longo (20 a
22 km).
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Atendimento em câncer, hemodiálise
e UTI é debatido em Brasília
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
CÂ M A R A
Invasão do plenário do maior parlamento municipal do Brasil
[América do Sul] por um grupo de [até] estudantes; na mesma
‘vibe’ que invadiu a Assembleia paulista em 2016 e de lá teve
que se retirar via medida judicial de reintegração de posse, é
tomar [goela abaixo] ...
DE
... o’remédio’ jurídico usado pelo então deputado-presidente
Capez (PSDB), só que via Fazenda Pública por ser instituição
municipal, o Jurídico da Casa deu ao vereador-presidente Milton
Leite (DEM) a condição de enquadramento no mínimo
como contravenção penal ...
SÃO
... e talvez até de crime via provocação de tumulto ou portar-se
de modo inconveniente ou desrespeitoso em solenidade ou ato
oficial. Como o plenário é um Santuário da Democracia possível,
o ato de provocar alarma, anunciando desastre ou perigo
inexistente, praticando ...
PA U L O
... qualquer ato que produza pânico ou tumulto foi o que ensejou
que o TJ-SP não concedesse somente a reintegração de posse
[ALESP], mas também multa diária [caso resistissem] pras
famílias e entidades às quais os invasores estejam filiados. É o
famoso “aí sim, só que não”.
PR E F E I T U RA ( S P )
Vingando uma candidatura Doria (PSDB) ao Palácio dos
Bandeirantes em 2018, uma das possibilidades que pinta nos
cenários que incluem o DEM e o PSD do ex-prefeito Kassab
[refundador e dono nacional] é o resgate de Kassab ser o vice de
uma chapa pra ganhar no 1º turno.
AS S E M B L E IA ( S P)
Deputada Marta Costa (PSD) tem valores cristãos [Assembleia
de Deus - ministério Belém] que implicam em visões e missões
que se colocam acima das mundanas. Por isso, não aceitou o exprefeito paulistano Kassab chamá-la pra que seja candidata à
Câmara Federal em 2018.
PRESIDÊNCIA
Se Temer (PMDB) teve a intenção de filiar o prefeito paulistano
Doria (PSDB) - que assim como senadores e governadores pode
desfiliar-se sem perder o cargo - o tiro saiu pela culatra, uma
vez que o gestor tem se mostrado muito mais ‘profissa’ do que
muito político profissional.
PA R T I D O S
Propaganda (tv) do PSDB dirá que “erramos” em não manter a
luta pelo Parlamentarismo no inícios dos anos 1990. Outro
“erramos” vai pra FHC, quando não atacou Lula (PT) e o
‘mensalão’, achando que o Presidente sangraria e não seria
reeleito em 2016. E os ”acertos” pra 2018 ?
H I S TÓ R IA S
Segundo as profecias da literatura bíblica, ”o fogo e a ira que o
mundo nunca viu” de Trump (USA) pro ditador norte-coreano
que ameaça com bombas nucleares ainda não é o Armagedon.
Antes, vai pintar um ‘pacificador’ e uma paz ilusória. O fim virá
como um “ladrão na noite”.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de
política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via
das liberdades possíveis entre comunicação, sociedade e
instituições. Ele está dirigente nas Associações dos Cronistas
de Política (São Paulo) e Paulista de Imprensa.

cesar.neto@mais.com
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Melhorar as condições para
investir no tratamento de câncer,
hemodiálise e UTI. Essas três
prioridades foram solicitadas ao
Ministério da Saúde.
Em audiência realizada na
quarta-feira (9) com o ministro Ricardo Barros, em Brasília, o governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin, e
o secretário de Saúde, David
Uip, indicaram as áreas da saúde com maior demanda para
melhorar o atendimento da população paulista.
“Trouxemos aqui os pleitos
da população de São Paulo. O
credenciamento, a habilitação

e o pagamento para três áreas
prioritárias: UTIs; Oncologia,
que é o câncer; e hemodiálise, da área de nefrologia”, explicou o governador, que detalhou a situação de cada uma
das áreas.
“São dois pleitos: aqueles
que já estão habilitados e falta a liberação de recursos, de
serviços; e outros que encaminhamos ao ministério para habilitação”, explicou o governador, esclarecendo que os
serviços já estão sendo feitos
para a população.
“São serviços que já estão
funcionando, atendendo a popu-

lação com qualidade e de forma
gratuita, inclusive já habilitados.
É o pagamento! E outros que
também estão funcionando, mas
ainda não estão habilitados”, comentou Alckmin, satisfeito com
a audiência.
“Foi uma reunião proveitosa.
O ministro já chamou a sua assessoria e sua equipe para poder verificar esses processos.
Foi um bom encontro de trabalho”, definiu o governador,
que vê o cidadão paulista fortalecido para contar com um
melhor atendimento da rede
púbica estadual de saúde.
“Com isso a gente pode ex-

pandir ainda mais os serviços
no Estado de São Paulo, de
forma gratuita e com qualidade
para nossa população”.
Além da audiência, Geraldo
Alckmin gostou de voltar ao
Ministério da Saúde. “Matei
saudade aqui do Ministério
da Saúde, onde, quando deputado federal, eu fui relator da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, que estabeleceu todas as bases do Sistema Único de Saúde. Então
eu vinha muito aqui para dialogar e poder relatar essa
lei, que normatizou a questão da saúde no Brasil.

“Filho que ama leva o pai ao AME”
já atendeu 67 mil pessoas no Estado
O programa “Filho que ama
leva o pai ao AME” da Secretaria de Estado da Saúde, que estimula os filhos a levarem os pais
a partir de 50 anos de idade a fazer check-up médico nos Ambulatórios Médicos de Especialidades, já atendeu a 67 mil pessoas em todo o Estado, em 188
mil consultas realizadas, desde
o seu início, em março de 2014.
Os números foram recentemente divulgados pela pasta.
Além das consultas, os pais atendidos passam por exames pre-

ventivos nas áreas de enfermagem, cardiologia e urologia. O
atendimento acontece aos sábados, das 9h até as 13h, em 25
unidades do AME, da capital,
Grande São Paulo, interior e litoral do Estado.
Especial: filhos levam pai ao
AME e salvam vida de Juan Moreno Serrano
A campanha de prevenção e
promoção de saúde incentiva os
filhos dos pacientes a levarem
os pais ao médico, mas as con-

sultas precisam ser agendadas
pelos próprios pacientes.
O atendimento é dividido em
pelo menos dois sábados. No
primeiro, o paciente passa por
uma consulta de enfermagem
para avaliação do peso, altura e
risco cardíaco, e realização de
exames laboratoriais de sangue
e eletrocardiograma.
Dia dos Pais: Shayenne conquistou o direito de usar o sobrenome paterno
No sábado seguinte é agen-

dado o retorno para as consultas
com cardiologista e urologista
para avaliação dos exames. Em
caso de anormalidade, o paciente é encaminhado para mais exames, com acompanhamento e
tratamento.
O protocolo de atendimento
foi desenvolvido em parceria
com a Sociedade Brasileira de
Urologia e Socesp (Sociedade
Brasileira de Clínica Médica).
Para fazer o check-up é preciso fazer o agendamento pelo
0800-779-000.

Zoo ganha novos habitantes e faz
votação para a escolha dos nomes
O Zoológico de São Paulo
tem novos habitantes: um casal
de filhotes de lobo-guará. O
macho e a fêmea nasceram no
próprio zoológico e são de uma
espécie sul-americana, ameaçada de extinção, que ocorre principalmente no bioma Cerrado,
no Brasil.
Eles são animais de hábito
crepuscular-noturno. Significa
que os visitantes têm mais chan-

ce de observá-los mais ativos no
período da tarde, pois neste momento eles preferem sair do
abrigo e explorar a área aberta
do recinto em que estão sendo
criados.
Pais de “primeira viagem”, Henrique e Xena até
iniciaram o tratamento dos
filhotes juntos. Porém, o macho Henrique não levou muito jeito e precisou ser trans-

ferido para garantir o bemestar dos lobinhos.
Apesar da inexperiência,
Xena está se mostrando uma
mãe dedicada e carinhosa, sendo monitorada diariamente pela
equipe técnica do Zoo.
Como já é tradição, mais
uma vez o Zoológico conta com
a ajuda do público para “batizar”
seus filhotes. O Zoo está promovendo a votação online no

site da instituição e todo mundo
pode votar. São três opções de
nomes para a dupla, conforme
sugestão de integrantes da área
técnica do Zoo.
As opções de nomes são:
Baru, Cáli, Pequi e Ingá são frutos e árvores do Cerrado, local
de ocorrência da espécie; já
Maui remete à mitologia Maori, e Luna à deusa da Lua na Mitologia Romana.

MIS tem exposição inédita sobre
Renato Russo em setembro
Um dos principais ícones da
música brasileira, Renato Russo terá uma das exposições mais
aguardadas do ano inaugurada em
setembro no Museu da Imagem
e do Som – MIS – instituição da
Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo.
A mostra, intitulada Renato
Russo, é a quarta exposição idealizada e concebida totalmente
pelo museu e tem curadoria de
André Sturm, ex-diretor do MIS,
e direção de arte do Ateliê Marko Brajovic. Giuliano Manfredini, único filho do artista, concedeu ao MIS total acesso ao
apartamento de Renato Russo,
confiando à equipe do museu sua
catalogação, conservação e
adaptação para a exposição.
Renato Russo apresenta a
vida e a obra deste ídolo do rock
nacional, líder da banda Legião
Urbana, e traz objetos pessoais,
peças de vestuário, fotografias,
discos, livros, manuscritos, instrumentos musicais, documentos escolares, desenhos, cartas
de fãs, além de prêmios, fanzines, folhetos e impressos variados que percorrem toda a trajetória do artista.
O público poderá mergulhar
no caráter multifacetado de Russo, que além de grande letrista,
também produziu desenhos e pinturas, bem como uma peça de teatro e projetos cinematográficos.
Particularidades, como suas coleções de anjos e de baralhos de
tarô, também serão exibidas.
A ideia de montar a exposição surgiu quando o filho de
Renato Russo, Giuliano Manfredini, visitou a mostra de David
Bowie que o MIS exibiu em
2014. André Sturm, ex-diretor
do MIS e curador da exposição,

relata o primeiro contato: “Ele
me perguntou se eu gostaria de
fazer uma exposição sobre seu
pai, pois tinha adorado o que tínhamos feito para o David Bowie. Convidou-me para ir ao
apartamento de Renato no Rio de
Janeiro, que estava há anos fechado e preservado. Lá, ele guardava tudo, do boletim escolar a
rascunhos de músicas que se tornaram sucesso nacional. Muitos
objetos de seu uso cotidiano
também estavam lá: roupas, sapatos, livros… sua sala e quarto
continham os móveis intactos
usados por ele. Renato Russo
era um anotador compulsivo.
Diários, páginas soltas, tesouros
para alguém interessado em
montar uma exposição. Eu e a
equipe do acervo do museu ficamos impressionados!”.
A exposição tem como fio
condutor a narrativa poética do
líder da Legião Urbana. “Renato marcou as pessoas pela
poesia, por essa capacidade de
falar da vida de uma maneira
que transcende a época em que
ele viveu e o local. Por isso
continua a ter tantos fãs e a
conquistar novos”, relata
Sturm. “O visitante será convidado a mergulhar no universo de Renato por meio de cerca
de mil itens pessoais, numa exposição sensorial, que aproxima
o expectador desse universo único, com o padrão MIS de apresentação”, completa.
A exposição é apresentada
pela Samsung Conecta e Ministério da Cultura, e conta com
patrocínio da Forever 21, Get
Net, Aramis e Lojas Pompéia.
Pesquisa e conservação
A exposição é resultado de

uma vasta pesquisa realizada no
acervo que se encontrava no
apartamento, localizado no Rio
de Janeiro, onde Renato viveu no
período de 1990 a 1996. O trabalho do CEMIS (Centro de
Memória e Informação do MIS)
iniciou em março de 2015, –
com supervisão de Patrícia Lira
e acompanhamento museológico de Fabiana Ribeiro, (também
co-curadora da exposição) – e,
desde então, o MIS vem trabalhando neste acervo por meio de diversas visitas técnicas ao apartamento
e acondicionamento de material
para salvaguarda no MIS. Ao todo,
mais de três mil itens passam
por revitalização e catalogação.
Sobre Renato Russo
Nome artístico de Renato
Manfredini Júnior (19601996), Renato Russo foi um célebre cantor e compositor brasileiro, vocalista e fundador da
banda de rock Legião Urbana.
Considerado um dos maiores
ícones da música brasileira, influenciou gerações de músicos
e pessoas entre os anos 1980 e
1990. Como integrante e líder
da Legião Urbana, Renato lançou sete álbuns de estúdio e
um álbum ao vivo (Música para
acampamento). Gravou ainda
dois discos solo e cantou ao lado
de diversos artistas como Dorival Caimmy, Adriana Calcanhotto, Flávio Venturini (14 BIS) e
Marisa Monte.
Sua obra continua reverberando até os dias de hoje. Mais
informações: www.renatorusso.com.br/
bio/
Programação paralela
O MIS está com inscrições
abertas para o curso Renato

Russo e os anos 80, que vai de
15 de setembro a 6 de outubro. Ministrado por Guilherme Bryan, doutor em estudos
dos meios e da produção midiática pela ECA-USP, o curso aborda – a partir das diferentes fases e álbuns – a carreira de um dos maiores ícones da música brasileira. Além
do curso, o MIS prepara uma
programação paralela à exposição, com filmes, shows, debates, lançamento do catálogo
da exposição e outras atrações.
Playlist no Spotify
O MIS preparou uma playlist
especial para a exposição com
músicas que percorrem a carreira solo e seus sucesso à frente
da Legião Urbana. Acesse a
playlist pelo link: Renato Russo no MIS.
SERVIÇO
RENATO RUSSO – MIS
De 6 de setembro de 2017 a
28 de janeiro de 2018
Das 10h às 21h (terça a
sábado); e 9h às 19h (domingos e feriados) – a bilheteria abre 30 minutos antes a
visitação
Espaço Redondo, Espaço
Expositivo 1º andar e Espaço
Expositivo 2º andar
Ingressos R$ 12 (inteira) e
R$ 6 (meia), na bilheteria do
MIS, a partir de 7 de setembro.
Às terças-feiras a entrada é
gratuita
Ingressos antecipados pelo
site www.ingressorapido.com.br/
renatorussonomis: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada),
com horários marcados de
hora em hora

Jornal O DIA SP
São Paulo, quinta-feira, 10 de agosto de 2017

Economia

Página 3

No Brasil, 59,4 milhões de
consumidores estão negativados
No Brasil, 59,4 milhões de
pessoas físicas estavam com o
nome negativado ao final de julho. O número representa 39,3%
da população com idade entre
18 e 95 anos. Em junho, a estimativa apontava a marca de 59,8
milhões de inadimplentes.
Os dados são do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e foram divulgados na quarta-feira(9) em São Paulo. Para as entidades, os números refletem as
dificuldades que o cenário de
desemprego elevado impõe às
famílias.
Na variação anual do número de dívidas atrasadas, o indicador mostrou uma queda de
5,53%. O dado mostra que o número de dívidas tem recuado de
maneira mais rápida do que o
número de inadimplentes.
A estimativa de devedores
vem se mantendo próxima ao

patamar dos 59 milhões desde o
segundo trimestre de 2016. O
presidente da CNDL, Honório
Pinheiro disse que o fato ocorre porque as dificuldades do cenário recessivo fazem crescer o
número de devedores, mas a
maior restrição do crédito e queda do consumo por parte das famílias, provocada pela própria
crise, age limitando o crescimento da inadimplência.
“Assumindo que a economia
e o consumo irão se recuperar
de forma lenta e gradual, a estimativa deve permanecer ainda
oscilando em torno dos 59 milhões de negativados ao longo
dos próximos meses, sem mostrar um avanço expressivo”, afirmou Pinheiro.
Segundo o levantamento, a
maior frequência de negativados
ocorre com pessoas entre 30 a
39 anos. Em junho, metade dessa população (50,11 %) estava
com o nome incluído em listas

de proteção ao crédito – um total de 17,1 milhões de pessoas.
Os dados mostraram também
que uma quantidade significativa das pessoas entre 40 e 49 anos
está inadimplente (47,55 %) ,
assim como os consumidores de
25 a 29 anos (46,10 %) .
Regiões
De acordo com a estimativa,
a região Sudeste é a região que
concentra, em termos absolutos,
o maior número de negativados,
somando 25,6 milhões de consumidores, o que representa
39,06% da população adulta da
região.
Em seguida, aparecem o
Nordeste, com 15,7 milhões de
negativados, ou 39,28% da população; o Sul, com 7,8 milhões
de inadimplentes (35,01 %) ; o
Norte, com 5,3 milhões de devedores (45,52% – o maior percentual entre as regiões); e o
Centro-Oeste, com um total de

4,9 milhões de inadimplentes
(43,03% da população).
Recuo no comércio
Os dados de dívidas abertos
por setor credor revelam que
todos os segmentos mostraram retração anual do número de pendências pelo segundo mês consecutivo. No setor de comércio ocorreu o
recuo mais acentuado: o número de pendências com o
segmento caiu 7,40%. Em seguida, estão comunicação (-6,53
%) , água e Luz (-4,20 %) e bancos (-3,15 %) .
Quando se fala em participação, os bancos seguem como
credores de maior parte das dívidas em atraso no país, concentrando 48,87% do total. Em seguida, aparecem os setores de
comércio (19,84 %), comunicação (14,08 %) e os segmentos
de água e luz (7,89% das pendências). (Agencia Brasil)

País abre 35,9 mil vagas de trabalho;
quarto mês com saldo positivo
O mercado de trabalho brasileiro abriu 35,9 mil vagas formais em julho. É o quarto mês
consecutivo com saldo positivo e o quinto mês do ano. As informações são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgadas na q uarta-feira(9).
O saldo de julho resulta da
diferença entre 1.167.770 admissões e 1.131.870 demissões no mês passado. De janeiro a julho, há saldo positivo acumulado de 103.258 novas vagas.
O saldo positivo mensal foi
impulsionado pelo setor da indústria da transformação, que
criou 12.594 vagas. O comércio abriu 10.156 vagas e o setor de serviços, 7.714. A agro-

pecuária vem logo atrás, com
a criação de 7.055 vagas. Por
fim, a construção civil teve criação de 724 vagas. Segundo o
Ministério do Trabalho, é a primeira vez em 33 meses que a
construção civil teve desempenho positivo na criação de empregos.
“São empregos que não decorrem de uma sazonalidade e
têm muito a ver com o poder
de compra do consumidor”,
comentou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Segundo ele, a liberação para saque
do saldo das contas inativas do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) contribuiu
com o resultado positivo.
“Foram liberados para o trabalhador R$ 44 bilhões das

contas inativas do Fundo de
Garantia [do Tempo de Serviço]. O trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro
da forma mais conveniente. Ou
pagar contas, ou utilizar desse
dinheiro para fazer investimentos. E isso influenciou no crescimento [do emprego] da indústria da transformação”, disse o ministro. Ele prevê, ainda, resultados melhores nos
próximos meses.
“O Brasil não vai ter mais
números negativos em emprego. No mês que vem teremos
números bem melhores”, disse
Ronaldo Nogueira. Segundo ele,
contribuirão para o emprego os
investimentos já programados da
General Motors [montadora de
veículos] no Rio Grande do Sul,

São Paulo e Paraná. Ele reafirmou que as mudanças trazidas
pela reforma trabalhista têm
potencial para criação de 2 milhões de empregos nos próximos dois anos.
Pelo Twitter, o presidente
Michel Temer comemorou o
resultado do Caged. “Quarto
mês seguido com criação de
empregos formais. As 35 mil
carteiras assinadas em julho
mostram que já estamos vencendo o fantasma do desemprego”, disse Temer.
Por outro lado, fecharam
vagas no mês de julho os setores de serviços industriais de
utilidade pública (-1.125), administração pública (-994) e a
área extrativa mineral (-224).
(Agencia Brasil)

Ministro descarta criação de imposto
superior à contribuição sindical
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, descartou na
quarta-feira (9) a possibilidade
de ser criada nova contribuição
sindical obrigatória ou qualquer
outro tipo de imposto que venha a exceder o valor da que foi
extinta pela reforma trabalhista.
“O imposto sindical passou
no Brasil, não vai ter mais. [Também] não haverá contribuição
maior que o imposto sindical”,
disse o ministro. Ele disse, po-

rém, que está sendo estudada
uma forma de se definir uma
contribuição para suprir as despesas da convenção coletiva.
A ideia é estabelecer a remuneração de um dia de trabalho
(valor da atual) como teto para
essa possível nova contribuição.
Quando da tramitação da reforma trabalhista, o presidente Michel Temer reuniu-se com representantes de centrais sindicais e acenou com uma compen-

sação pelo fim do imposto sindical obrigatório em troca de
apoio à proposta.
Espera-se que a nova contribuição esteja prevista na medida provisória (MP) que o Planalto prometeu para ajustar
pontos polêmicos da reforma.
No entanto, setores que defenderam o fim da contribuição
sindical obrigatória, como a indústria, são contrários à criação de novo tributo.

Ronaldo Nogueira comentou nesta quarta-feira os resultados de julho do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. No mês
passado, o país criou 35,9 mil
vagas formais. Foi o quarto
saldo positivo consecutivo e o
quinto registrado no ano. No
ano, o Brasil tem saldo positivo de 103.258 vagas formais. (Agencia Brasil)

Planejamento prevê impacto de 0,6 ponto
percentual no PIB com FGTS inativo
O saque do saldo nas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) pode ter impacto positivo de até 0,61 ponto percentual no Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos em um
país), segundo estimativa divulgada na quarta-feira (9) pelo
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
Segundo a pasta, houve redução da inadimplência, endi-

vidamento e comprometimento da renda, além de alta da
confiança do consumidor e do
comércio no período de liberação dos recursos.
“Os trabalhadores diminuíram suas dívidas e conseguiram
consumir mais”, afirma nota
do Planejamento, citando pesquisa do Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC) e Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) como fonte
da informação.

“O reflexo no consumo foi
verificado por indicadores do
comércio varejista, como o
volume de vendas de supermercados da Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), o volume de vendas
de celulares da Associação
Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos (Abinee) e o
licenciamento de veículos”,
acrescenta o comunicado.
Caso se verifique, a projeção de impacto de 0,61 ponto

percentual no PIB ajudará o
país a evitar a retração da economia e atingir o crescimento
de 0,5%¨previsto para 2017,
de acordo com a previsão da
equipe econômica do governo.
O mercado prevê crescimento menor, de 0,34%, segundo o mais recente boletim
Focus. O Focus é uma pesquisa semanal feita pelo Banco
Central (BC) junto a um grupo
de instituições financeiras.
(Agencia Brasil)

Governo estuda manter ou
ampliar Reintegra em 2018
O Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(MDIC) trabalha para viabilizar
uma forma de manter ou até
ampliar o Reintegra em 2018.
O programa permite a restituição a exportadores de parte dos
tributos pagos antecipadamente e foi mencionado por outras
autoridades que participaram
hoje, no Rio de Janeiro, da
abertura do Encontro Nacional
de Comércio Exterior (Enaex).
O presidente da Associação
de Comércio Exterior do Bra-

sil, José Augusto de Castro,
defendeu o aumento do Reintegra dos atuais 2% para 5%.
Segundo o ministro Marcos
Pereira, do MDIC, o esforço
vem sendo conduzido em conjunto com o Ministério da Fazenda: “É um tema que está na
nossa agenda. Trabalhamos para
a viabilidade dessa tão esperada e sonhada medida do governo para impulsionar as exportações brasileiras”, disse.
Responsável pela área que
trata das exportações, o minis-

tro destacou o esforço para a
implementação total do Portal
Único do Comércio Exterior,
utilizado para simplificar o
processo de exportação, importação e trânsito aduaneiro.
Balança comercial em
análise
Ele afirmou que os dados
da balança comercial mostram que “a força da produção brasileira está voltando”.
“Ainda que aquém do que esperávamos, está voltando ao

crescimento”.
Marcos Pereira encerrou
seu discurso afirmando que o
governo busca acelerar o diálogo entre o bloco econômico
sul-americano e a União Européia (EU). “O Mercosul busca
imprimir um ritmo acelerado
para recuperar o tempo perdido e anunciar o acordo econômico Mercosul-UE às margens
da reunião da Organização
Mundial do Comércio, em Buenos Aires [em dezembro]”.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Pentágono alerta Coreia do
Norte sobre a superioridade
militar dos EUA
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, general James Mattis, advertiu na quarta-feira (9) à Coreia do Norte para
não se arriscar a executar ameaças que representariam o fim
do regime no país e lembrou que qualquer ação de Pyongyang
seria superada pela força militar americana. A informação é
da EFE.
Em comunicado, o chefe do Pentágono exigiu que a Coreia do Norte encerre “toda a consideração de ações que levem ao fim do seu regime e à destruição de seu povo. As ações
(militares) da Coreia do Norte continuarão sendo superadas
pelas nossas, e ela perderia toda corrida armamentista ou conflito que iniciar contra os Estados Unidos e seus aliados”, disse Mattis.
Na opinião do secretário de Defesa, o regime de Pyongyong deve deixar de se isolar, interromper a busca por armas
nucleares e perceber que houve unanimidade no Conselho de
Segurança da ONU para aprovar as sanções contra o seu país
no último sábado.
Mattis destacou que tanto os EUA como seus aliados demonstraram capacidade e inquestionável compromisso para
se defender de um ataque, depois de a Coreia do Norte ter
ameaçado atacar a Ilha de Guam, onde fica uma estratégica
base naval americana.
O chefe do Pentágono disse na nota que o Departamento
de Estado está fazendo o possível para resolver a ameaça global apresentada pela Coreia do Norte pelas vias diplomáticas.
No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, desde que
chegou ao poder, colocou ênfase na capacidade de dissuasão
nuclear americana.
Os alertas do Pentágono ocorrem depois de Trump ter ameaçado responder à Coreia do Norte com “fúria e fogo” se o
país seguir realizando ameaças militares e nucleares. Kim
Jong-un rebateu avisando que pode bombardear a Ilha de Guam.
Recentemente, a Coreia do Norte testou com sucesso dois
mísseis intercontinentais, ação que motivou as sanções da
ONU. Além disso, a inteligência americana, segundo documento revelado pelo jornal The Washington Post, considera
que o regime de Kim desenvolveu uma ogiva nuclear pequena
o suficiente para ser levada em um míssil. (Agencia Brasil)

Alemanha exorta a China a
usar sua influência sobre a
Coreia do Norte
A ministra alemã da Defensa, Ursula von der Leyen, solicitou
na quarta-feira à China a usar sua influência sobre Coreia do Norte.
“É decisivo que nessa questão a China sobretudo desempenhe
também um papel, já que tem influência sobre a Coreia do Norte.
É o único país com influência sobre a Coreia do Norte”, declarou a política. A informação é da agência de notícias alemã DPA.
A Coreia do Norte tem uma grande dependência da China e
por isso a China tem uma responsabilidade especial na hora de
exercer esta influência, disse Ursula, qualificando de “preocupante” a escalada do conflito.
Nos últimos dias o tom entre Washington e Pyongyang tem
se endurecido. A Coreia do Norte disse que está “examinando
cuidadosamente” a posibilidade de lançar um ataque contra aa
ilha de Guam, no oceano Pacífico, pertencente aos Estados Unidos, informou a agência de notícias estatal nortecoreana KCNA.
O presidente Donald Trump, por sua vez, disse que se Pyongyang continuasse com suas ameaças seria enfrentado “com um
fogo e uma fúria como o mundo nunca viu”. (Agencia Brasil)

Vice-presidente do
Equador depõe em caso
de corrupção envolvendo
a Odebrecht
O vice-presidente do Equador, Jorge Glas, prestou depoimento na quarta-feira (9) à Promotoria-Geral do Estado, em Quito,
sobre dois casos de corrupção, um relacionado com a construtora brasileira Odebrecht e outro sobre questões petroleiras. A informação é da agência EFE.
Glas chegou ao local às 8h15 locais (10h15 em Brasília) para
ser ouvido sobre possíveis irregularidades em um contrato de
2012 para exploração de um campo de petróleo na Amazônia.
Também prestará depoimento à promotora Diana Salazar, responsável por apurar o escândalo que envolve o pagamento de propinas pela Odebrecht no país.
Na semana passada, a Promotoria-Geral do Equador informou que investiga mais de 20 ex-membros do governo, incluindo o vice-presidente, cujo nome aparece ligado ao esquema movimentado pela Odebrecht.
Glas negou na última sexta-feira uma nova versão apresentada pelo ex-diretor da construtora no Equador, José Conceição
Filho, que afirma que a Odebrecht pagou a Glas, entre 2012 e
2016, um total de US$ 14,1 milhões.
“A nova denúncia é uma adaptação grosseira do mesmo delator e corrupto confesso, que, além disso, agora usa espionagem
política. Não nos derrotarão!”, escreveu Glas em sua conta no
Twitter.
Glas foi retirado de suas funções pelo presidente do Equador, Lenín Moreno e, após criticar o próprio governo, reforçou
que a denúncia do ex-diretor da construtora brasileira no país foi
“forjada”.
“É outra parte da vingança da Odebrecht para tentar me prejudicar. Sabem que somos o empecilho para seus atos corruptos”,
afirmou o vice-presidente.
A sede da Promotoria-Geral teve a segurança reforçada hoje
para o depoimento de Glas. (Agencia Brasil)
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“Não haverá aumento”, diz Temer
sobre alíquota do Imposto de Renda
Reforma iguala
imunidade entre
presidentes da República
e do Legislativo
O relator da reforma política na Câmara, deputado Vicente Cândido (PT-SP), incluiu
em seu substitutivo sobre a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 77/03, dispositivo que garante aos presidentes da Câmara e do Senado a mesma prerrogativa do
presidente da República de
não ser investigado pela Justiça “somente depois de autorização do legislativo”.
Na última versão de seu parecer, que está em apreciação
na comissão especial da PEC
77/03, na Câmara, Cândido
acrescentou as “autoridades
integrantes da linha de substituição do presidente da República” ao Artigo 86 da Constituição Federal. Pelo texto
constitucional, o presidente da
República não está sujeito à
prisão por infração comum
cometida durante o exercício
do mandato, sem uma sentença condenatória. A Constituição vigente diz ainda que “o
presidente da República, na vigência de seu mandato, não
pode ser responsabilizado por
atos estranhos ao exercício de
suas funções”.
Pelo parecer, os presidentes da Câmara e do Senado, que
respectivamente estão na linha
sucessória da presidência da
República, passariam a ter a mesma isenção. A alteração foi feita
de última hora no texto, depois
que o relator participou de um
jantar com os presidentes do
Senado, Eunício Oliveira
(PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ocorrido na terça-feira à noite.
O relator explicou que o
dispositivo foi alterado para
evitar o que ocorreu com o então presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), no

fim do ano passado, quando ele
descumpriu a decisão liminar
do Supremo Tribunal Federal
(STF) de afastá-lo do cargo.
Financiamento
A PEC também prevê que
as campanhas eleitorais possam ser financiadas por recursos oriundos de um fundo público e de doações de pessoas
físicas. Pela proposta, deve ser
criado o Fundo Especial de
Financiamento de Democracia, composto de recursos
orçamentários. Em paralelo,
continuará valendo o Fundo
Partidário, que permanece
com basicamente as mesmas
regras de hoje.
O valor do fundo corresponderá a 0,5% da receita corrente líquida (somatório das
receitas tributárias de um governo, referentes a contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias e de serviços,
deduzidos os valores das transferências constitucionais). O
total disponibilizado no fundo
dependerá da receita fechada
nos 12 meses encerrados em
junho do ano anterior ao pleito. Em 2018, o montante é
equivalente a R$ 3,6 bilhões,
em valores de hoje. O fundo
será administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela distribuição dos recursos aos partidos.
Na versão final do substitutivo, Cândido suprimiu a possibilidade de revogação popular de mandatos majoritários.
A proposta também acaba com
a vitaliciedade dos mandatos
dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O relator
propõe o mandato de dez anos
para cargos do Judiciário ocupados por indicação política.
(Agencia Brasil)

Supremo indica juiz
que atuou na
Lava Jato para
cadeira no CNJ
O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu na quarta-feira(9)
indicar o juiz Márcio Schiefler
Fontes, que era auxiliar do ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro, para ocupar uma
cadeira no Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Após a morte
do ministro, Schiefler passou a
assessorar a ministra Cármen
Lúcia, presidente da Corte, no
conselho.
Schiefler integrou o grupo
de juízes auxiliares da Corte
que concluíram a fase de depoimentos complementares

das 77 pessoas ligadas à empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato, cujas delações
foram homologadas por Cármen Lúcia no dia 30 de janeiro, após a morte de Teori.
Para tomar posse no cargo,
Márcio Schiefler deverá ter o
nome aprovado pelo plenário do
Senado. O Conselho é formado
por cadeiras destinadas a membros indicados pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) ,
Justiça do Trabalho, Câmara dos
Deputados, Senado e STF.
(Agencia Brasil)

TRF4 nega pedido
de soltura de João
Vaccari Neto
O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), com sede
em Porto Alegre, negou na quarta-feira(9) o pedido de soltura do
ex-tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores (PT), João Vaccari
Neto. A decisão foi tomada por
unanimidade de votos da 8ª Turma, presidida pelo desembargador João Pedro Gebran Neto.
No mês passado, o mesmo
Tribunal absolveu Vaccari em
segunda ins tância em um dos
processos a que ele responde
a partir da Operação Lava Jato.
A soltura do ex-tesoureiro foi
negada porque os desembargadores entenderam que há razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva a
partir de um segundo processo a que ele responde.
João Vaccari Neto está preso no Complexo Médico-Penal

em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, desde 2015 —
quando da deflagração da 12ª
fase da Lava Jato.
Defesa
Após a decisão do tribunal, o
advogado de Vaccari, Luiz Flávio
Borges D’Urso, emitiu uma nota
afirmando que a prisão preventiva é “desnecessária e injusta”.
“Nunca é demais lembrar,
que a regra vigente em nossa lei
e no nosso sistema criminal, é
de que a prisão preventiva é exceção, devendo o acusado responder o seu processo em liberdade. Dessa forma, só pode ser
admitida a prisão preventiva se
houver elementos que a tornem
indispensável, no interesse do
processo, nada tendo esta prisão
com a culpa do acusado”, diz o
texto. (Agencia Brasil)

O presidente da República,
Michel Temer, enfatizou na
quarta-feira(9) que não haverá
aumento na alíquota do Imposto
de Renda sobre Pessoa Física. O
presidente participou da abertura do Encontro Nacional de
Comércio Exterior (Enaex),
no Rio de Janeiro, e reforçou
a nota divulgada na terça-feira, (8) pelo governo de que
essa proposta não seria encaminhada ao Congresso.
“Não é verdade, não haverá aumento. Absolutamente,
não haverá”, disse o presidente, que recebeu aplausos pela
declaração.
Temer destacou ações do
governo no incremento do comércio exterior e afirmou que
o Brasil, na presidência do Mercosul, trabalha para concretizar
o acordo bilateral com a União
Europeia.
O presidente destacou as re-

formas em discussão no Congresso Nacional e disse que traçou uma agenda com líderes partidários para concluir as reformas política, da Previdência e
tributária até o fim deste ano.
“Ajustamos essa pauta para
esse semestre. Se chegarmos ao
final deste ano e tivermos completado o ciclo das reformas
com essas três que apontei, teremos um 2018 mais próspero
e mais desenvolvido no nosso
país”, disse o presidente que,
além de aplausos, também recebeu vaias de parte da plateia, ao
final de seu discurso.
“Como nosso desejo é apresentar ao mundo um governo reformista, estamos empenhados
em três reformas fundamentais”, disse ele, que enfatizou
a urgência específica da Reforma da Previdência. “Se não for
feita agora, haverá de ser feita
daqui a dois anos ou três anos,

porque daqui a três, quatro anos,
se não a fizermos, só teremos
dinheiro para pagar os salários e
as pensões”.
Temer disse que seu governo optou por medidas que trarão
reconhecimento no futuro em
vez de “medidas populistas” que
recebem aplausos, mas aumentam gastos. “São aquelas que, introduzidas hoje, ganham aplausos
amanhã, e causam desastre depois de amanhã”, disse ele, que
afirmou acreditar que a agenda de
reformas fará o desemprego cair.
O presidente disse que a primeira preocupação de seu governo foi informar aos brasileiros sobre a real situação das contas públicas e, por isso, propôs
o teto dos gastos públicos, aprovado pelo Congresso Nacional.
Exportações
Temer destacou que é preciso aumentar a eficiência do

escoamento da produção brasileira, o que inclui melhorar
a infraestrutura e reduzir a burocratização.
“Esse ponto da desburocratização é essencial, porque
queremos nossos empreendedores produzindo e gerando
empregos, e não fazendo fila e
preenchendo formulários”,
disse o presidente, que apontou concessões e privatizações
como iniciativas que devem
melhorar a infraestrutura.
Uma terceira via mencionada é a dos acordos internacionais, para aproximar o Brasil de
outros mer cados e buscar o incremento das exportações.
“Estamos incentivando o diálogo com parceiros de peso”,
afirmou ele, que apontou países asiáticos e da costa do Oceano Pacífico como alguns dos
parceiros comerciais buscados. (Agencia Brasil)

Aécio não explica erros do PSDB,
mas partido defende autocrítica
Ao participar da reunião da
Executiva Nacional do PSDB na
quarta-feira (9), em Brasília, o
presidente licenciado da legenda, senador Aécio Neves (MG),
não quis comentar a propaganda
do PSDB veiculada na terça-feira(8) em rádios e TVs. Nela, o
partido diz que os tucanos erraram, sem dar detalhes sobre os
erros. “O PSDB errou e tem que
fazer uma autocrítica. Não adianta pedir desculpas”, diz o final da propaganda partidária.
Questionado sobre quais seriam os erros, Aécio disse acreditar que se trata de uma tentativa de reconexão do partido com
a sociedade e que não participou
da elaboração do programa.

Eleições
A reunião da Executiva do
PSDB discutiu a convocação de
um congresso e de convenções
partidárias para as eleições de
2018. Os tucanos preparam uma
atualização do programa e do
estatuto do partido. Segundo
Aécio, a expectativa é de que a
agremiação tenha consenso sobre um nome de pré-candidato à
Presidência da República na
eleição do ano que vem. Caso
isso ocorra, o nome será divulgado em dezembro.
“Em havendo mais de um
nome colocado por setores expressivos do partido, nós decidiremos nas prévias, em fevereiro ou março, para, aí sim, defi-

nir de forma objetiva e definitiva qual o nome o PSDB lançará
à Presidência da República”, adiantou.
Apoio a Temer
Sobre a discussão em torno de um possível desembarque da legenda do governo
Michel Temer, Aécio disse
que esta uma questão “superada” para os tucanos. “Essa
questão, a meu ver, está superada. Essa não é a pauta do
PSDB hoje”, afirmou.
O senador mineiro admitiu,
no entanto, que em relação a Temer existem divergências, que
considera naturais. “Se vocês
voltarem um pouco no tempo,

até para que o PSDB participasse do governo, havia divergência. Eu próprio defendia a posição inicial de uma não participação e de apoio às reformas”,
minimizou.
“ O nosso entendimento é de
que essa discussão está superada, enquanto o presidente da
República achar necessário contar com os quadros do PSDB
ele terá liberdade para fazê-lo;
no momento em que achar diferente, o PSDB respeitará
isso e não mudará a sua postura de compromisso total e
unitário de todas as suas bancadas, na Câmara e no Senado,
com essas reformas”, garantiu
Aécio. (Agencia Brasil)

CVM não vai aplicar multa de
R$ 500 milhões de forma
rotineira, diz novo diretor
O novo diretor da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM),
Gustavo Gonzalez, empossado
na quarta-feira (9) no Rio de Janeiro, disse que há necessidade
de a autarquia, vinculada ao Ministério da Fazenda, ser criteriosa na aplicação da nova multa
máxima de R$ 500 milhões para
crimes cometidos no mercado
de capitais.
O valor máxim o de multa
aplicada pela CVM foi elevado de
R$ 500 mil, que vigorava até junho deste ano, para R$ 500 milhões pela Medida Provisória
(MP) 784, aprovada pelo governo federal, que terá de passar pelo
Congresso Nacional para ser convertida em lei. O prazo para os
parlamentares aprovarem a MP é
de seis meses a contar da aprovação pelo presidente Michel Temer, no dia 7 de junho deste ano.
Gonzalez disse que havia
consenso na CVM de que o valor máximo de R$ 500 mil era
baixo, opinião que parece ser
acompanhada por boa parte do
mercado. “Naturalmente, você
tem que ter um esforço talvez de

transição para o novo patamar de
dosimetria [calculo da pena exata que o réu terá de cumprir por
cada crime]. Acho, por outro
lado, que a nova dosimetria tem
que ser discutida e aplicada com
muita cautela e cuidado. Não é
por que você tem um novo limite de R$ 500 milhões que vai
começar a usar esse limite de
forma não criteriosa”, disse.
Segundo Gonzalez, a CVM
não vai passar a aplicar a multa
de R$ 500 milhões de forma
rotineira. “Não acredito que esse
vai ser o cenário, até porque
muitas vezes os ilícitos mais
graves que passam por aqui são
ilícitos que já permitiram a aplicação de multas substanciais”.
Embora a discussão sobre o tema
ainda seja preliminar na autarquia, o diretor disse que a intenção não é multiplicar por mil as
multas, mas fazer com que as
penas cumpram a função de desestimular as práticas de ilícitos.
Impedimento
A MP 784 estabelece também que o Banco Central e a

CVM assinem acordo de leniência com pessoas físicas e jurídicas que confessarem prática
de infração contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN). “Acho
que é mais uma ferramenta importante para contribuir para a
criação de um mercado mais íntegro, mais justo”. A colaboração poderá desde extinguir o processo em tramitação ou reduzir
a punição em até dois terços.
O diretor admitiu que sua
participação anterior como advogado no setor privado limitará sua atuação no colegiado da
CVM. “Em todos os casos que
se enquadrarem em uma daquelas hipóteses [de impedimento
ou suspeição], eu vou me declarar impedido ou suspeito”, assegurou. Ele recebeu o estoque de
processos que estavam com o
ex-diretor Roberto Tadeu e se
declarou impedido ou suspeito
para julgar “quatro ou cinco”.
Não existe impedimento, porém,
para julgar casos de maior repercussão na CVM no momento,
com os da JBS e Petrobras.
Gustavo Gonzalez disse que

a CVM não tem competência
para julgar corrupção nesses casos de repercussão. Apesar disso, ele ressaltou que existe uma
expectativa da sociedade para
que a comissão julgue esses casos no menor prazo possível e
se veja algum tipo de resposta da
CVM, limitada à sua competência para esses casos. Cabe à comissão investigar até que ponto
aquele episódio de corrupção
configurou infração a algum dispositivo da lei que regula o mercado de capitais.
Com cerca de 15 anos de
experiência nas áreas do direito
societário e mercado de capitais,
Gonzalez retorna à CVM, onde
foi chefe de gabinete entre os
anos de 2012 e 2014, na gestão
de Leonardo Pereira. Ele acredita
que os sinais são positivos para o
lançamento de novas ofertas públicas iniciais de ações no mercado. Para o diretor, não há problemas regulatórios para que isso
ocorra; trata-se de um problema
de conjuntura. O mandato do novo
diretor vai até 31 de dezembro de
2021. (Agencia Brasil)

Em SP, governo desfaz contrato com
fornecedora de tornozeleiras eletrônicas
O governo do Estado de São
Paulo desfez o contrato de prestação de serviços relacionado ao
monitoramento eletrônico de
presos em regime semiaberto e
com permissão de saídas temporárias, que desde 2016 estava a
cargo da empresa Synergye Tecnologia da Informação Ltda.
Segundo a Secretaria da Administração
Penitenciária
(SAP), a rescisão, publicada na
quarta-feira (9) no Diário Oficial do Estado de São Paulo,

ocorreu por uma série de falhas
nas tornozeleiras.
Foram relatados sete defeitos na utilização desses equipamentos: rompimento do lacre
sem acionamento de alerta; mau
funcionamento dentro de residências; dificuldade de conexão
com a operadora (demorava até
40 minutos para ficar ativo); e
funcionamento intermitente
(chegava a ficar até uma hora
sem sinal).
Além disso, havia problema

com as baterias, com superaquecimento do aparelho e nem
todos os aparelhos eram entregues conforme o previsto em
contrato. Pelo atual contrato, em
vigor desde 2016, a Synergye
deverá fornecer até 7 mil tornozeleiras.
De acordo com a SAP, todos
os presos em regime de saída
temporária e que já saíram com
as tornozeleiras, até quarta-feira( 8), continuam sendo monitorados normalmente como de-

terminado pela Justiça. Também
não haverá mudança de tratamento em relação aos que têm direito ao benefício.
A empresa fornecedora tem
prazo de cinco dias úteis, a contar de hoje, para apresentar recurso. Caso a rescisão do
contrato seja mantida, a segunda colocada na licitação
será convidada a assumir o
serviço de monitoramento,
obedescendo prazos legais.
(Agencia Brasil)
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Praia do Futuro receberá a largada
do Suzuki Off-Road neste sábado

Prova reúne amigos e familiares
periências para toda a família”,
explica Fernando Julianelli,
diretor de marketing da Suzuki
Veículos.
No Suzuki Off-Road não é
necessário ter experiência, nem
carros preparados. Na véspera da
prova, a organização passa todas

as instruções e dá uma aula completa de navegação. O objetivo da
prova é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados. Vence quem for o mais regular no
trajeto que tem cerca de 150 quilômetros.
“Adoramos viajar e o Jimny

é muito gostoso”, empolga-se
Sara Fernandes. “O bom da prova é o desafio, a adrenalina e
aprender cada vez mais”, comenta Paula Acuna.
Não há taxa de inscrição e
cada carro faz a doação de uma
cesta básica, que é destinada a
entidades assistenciais do munícipio. Podem participar os veículos 4x4 das linhas Grand Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sidekick.
Acompanhe as novidades através das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/
suzukibr),
Twitter
(www.twitter.com/suzukiveiculos)
e YouTube (www.youtube.com/suzukiveiculos).
O Suzuki Off-Road tem patrocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Autoport Vix, Miolo e Made in Silk.

Brasil vence a Colômbia no
encerramento da fase classificatória
o time do outro lado da rede.
“Para nós não importa o rival. Vamos para Santiago para
buscar duas vitórias. Essa é a
nossa missão, esse é o nosso
comprometimento, e, se fizermos por merecer, sexta-feira à
noite, o título vai ser nosso”,
afirmou o jogador do Brasil.
O técnico Renan também falou sobre o fim desta fase classificatória e já na próxima etapa
do Brasil no Campeonato SulAmericano.
“Nessa primeira fase conseguimos fazer com que todos
os jogadores jogassem, de forma muito semelhante, os resultados foram muito bons e agora
é pensar na semifinal. Vamos
esperar pela definição do adversário e, sem dúvida, entrar com
força máxima”, concluiu Renan.
Os confrontos da outra chave acontecem às 19h30 (Uruguai x Peru) e 21h30 (Chile x
Argentina).

Foto/ Felipe Andaur Suárez

Com três vitórias, sobre Paraguai, Venezuela e Colômbia, seleção brasileira segue para Santiago disputar a semifinal
A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou, na quarta-feira (09), a fase classificatória do Campeonato Sul-Americano com três vitórias em
três jogos. Depois de Paraguai
e Venezuela, a equipe dirigida
pelo técnico Renan levou a
melhor sobre a Colômbia nesta tarde, por 3 sets a 0 (25/14,
25/11 e 25/21), no Ginásio
Olímpico Regional UFRO, em
Temuco, no Chile.
Agora, a equipe brasileira
segue para Santiago, outra sede
da competição, onde vão ser disputadas as semifinais e final na
quinta (10) e na sexta (11), respectivamente.
Com a terceira formação diferente na terceira partida, o
Brasil começou com o levantador Bruninho, o oposto Renan,
os centrais Isac e Maurício Souza, os ponteiros Douglas e Maurício Borges e o líbero Tiago
Brendle. Também participaram
do jogo o ponteiro Rodriguinho,
o levantador Raphael, o central
Otávio e o líbero Thales.
Com o dever cumprido na
fase classificatória, a seleção
brasileira ainda aguarda pelo adversário da semifinal. O líbero
Tiago Brendle garante que, para
o grupo, não importa qual será

O Jogo
Com Isac no saque, o Brasil
abriu 3/0 logo no começo da
partida. A Colômbia buscou e encostou no placar em 3/4. Douglas pontuou e o Brasil abriu
dois de diferença em 8/6. No
bom saque de Maurício Souza,

Rodriguinho no saque
a seleção brasileira fez 14/10.
O time de Renan abriu oito de
diferença em 18/10. No bloqueio de Maurício Souza, 23/
13. No final, 25/14.
Renan abriu o segundo set a
favor do Brasil. Bem no saque,
a seleção verde e amarela
chegou a 7/1 no ponto de
Maurício Souza. No ataque do
levantador Bruninho, o placar
foi a 12/3. Com Isac, o Brasil marcou 16/5. O técnico
Renan mexeu bastante no
time ao longo da parcial, que
foi vencido pela seleção brasileira por 25/11.
A Colômbia abriu o placar do

terceiro set. Rodriguinho respondeu para o Brasil. Sem enfrentar dificuldades, a seleção
brasileira ainda abriu 4/1. Contando com erros da equipe verde e amarela, os colombianos
assumiram o comando do placar em 7/6 e, com ponto de saque, fizeram 8/6. Com Douglas no ataque e Renan no saque, a seleção brasileira deixou tudo igual (8/8). Com Otávio duas vezes, o Brasil marcou 14/12. No bloqueio de
Isac, 16/14. A vantagem verde
e amarela foi a três em 21/18.
Em um set mais equilibrado, o
Brasil fechou em 25/21.

Circuito das Serras 2017 fará sua
estreia no fim de agosto
Foto/Divulgação

Prova será no dia 27, na Serra Caminhos do Mar. Inscrições para todas as etapas seguem abertas

Circuito das Serras 2017
A temporada 2017 do Circuito das Serras está próxima de
começar. A primeira das quatro
etapas programadas para este segundo semestre será no dia 27 de
agosto, na Serra Caminhos do

Mar, com provas em percursos
de montanha de três níveis Curto (5 a 7 km), Médio (11 a 13
km) e Longo (20 a 22 km). A
competição reunirá corredores
nas categorias Masculino, Femi-

nino e Máster (masculino e feminino), todas solo. As inscrições já estão abertas e podem ser
feitas pelo site oficial,
www.circuitodasserras.com,
com limite de mil atletas por
evento.
Competição de velocidade
disputada em ambiente montanhoso, o Circuito das Serras
acontece em lugares de rara beleza, com paisagens de tirar o
fôlego. São quatro etapas em locais diferentes, onde cada etapa
tem duração de 1 (um) dia, sendo que os atletas poderão optar
pelos percursos Curto (5 a 7
Km), percurso Médio (11 a 13
Km) ou percurso Longo (20 a 22
Km), feitos somente na categoria solo.

A prova é feita em trilhas já
definidas pela organização, que
disponibiliza postos de hidratação ao longo do caminho, para
que os participantes possam levar seus squezzes. O objetivo é
tirar as pessoas do meio das ruas,
da poluição, dos parques urbanos, das esteiras. Assim, fazer
com que os atletas experimentem terrenos diferentes como
campo, mata, terra batida, trilhas
de gado e com vegetação, sentido o ar puro das montanhas.
O calendário ainda terá as
seguintes etapas: Serra do Japi, em
Jundiaí, no dia 22 de outubro, Serra do Juquery, no dia 19 de novembro, e outra vez a Serra do Japi, em
Cajamar, no dia 10 de dezembro,
fechando a temporada.

fale conosco através do e-mail:
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Move for Cancer 2017
terá etapa em São Paulo
no domingo

Foto/ MidiaSport

Nada como começar o dia em
um famoso cartão postal. E os
participante do rali de regularidade Suzuki Off-Road terão este
privilégio neste sábado (12), na
etapa cearense da competição. A
largada na Praia do Futuro, uma
das mais badaladas da cidade, com
seus oito quilômetros de orla e
diversos quiosques com restaurantes e comida típica, recebem
a largada da competição. As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas
no
site:
www.suzukiveiculos.com.br. Assista e conheça: https://youtu.be/
d7sXLqQ9eBk
“Nordeste é sinônimo de
praia e belas paisagens. Então
não poderia ter lugar melhor
para fazermos a largada do rali,
com o visual único que Fortaleza nos propicia. Mais do que
diversão, o Suzuki Off-Road
oferece um dia repleto de ex-

Foto/ Tom Papp

Rali de regularidade chega à capital cearense para uma prova divertida com muito 4x4 pelas belas paisagens da região;
inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site

Corrida e Caminhada Contra o Câncer - Move for
Cancer 2017
O Move for Cancer 2017
chegará a São Paulo neste domingo, dia 13 de agosto. A etapa paulista do movimento, alertar para os principais tipos de
câncer e detecção precoce da
doença, terá largada a partir das
7h do dia 13, na Assembleia
Legislativa de São Paulo - Avenida Pedro Álvares Cabral, 201
-, local também da chegada após
o percurso de 5 km. Depois do
sucesso no Rio de Janeiro, a
Corrida e Caminhada Contra o
Câncer – Move for Cancer 2017
colocará os paulistas neste importante movimento.
A primeira ação oficial será
justamente na véspera da prova, no dia 12, com a entrega de
kits, juntamente com a o chip
cortesia, das 10h30 às 21h30,
na Loja Centauro do Shopping
West Plaza - Av. Francisco Matarazzo, s/n - Bloco A, Piso 2 Água Branca - São Paulo. O
horário foi estendido para facilitar o acesso e a retirada para
todos. Não haverá entrega de
kits no dia da prova, nem mesmo depois dela, como consta
no regulamento.
O Move4Cancer é um novo
movimento que busca engajar a
sociedade através de informação e adoção de hábitos de vida
saudáveis como forma de prevenção primária contra diversos
tipos de câncer e, ao mesmo
tempo, arrecadar recursos para
o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo (ICAVC), o primeiro hospital de câncer no Brasil, que se
mantém atendendo os pacientes 100% através do SUS.
Entre as mensagens de prevenção disseminadas pelo
Move4Cancer, estão os Nove
Movimentos Contra o Câncer:
não fumar, manter alimentação
saudável, praticar atividades físicas diariamente e amamentar;
mulheres entre 25 e 64 anos
devem fazer um exame preventivo ginecológico a cada três
anos; evitar a ingestão de bebidas alcoólicas; evitar exposição
ao sol entre 10h e 16h, e sempre utilizar proteção adequada;
e a vacina contra o HPV, para
meninas de 9 a 13 anos.
A Corrida e Caminhada
Contra o Câncer – Move for
Cancer 2017 é parte do Movimento em prol do Instituto de
Câncer Dr. Arnaldo, com realização da Pratike Social Marketing e organização da Yescom.
Sobre o Movimento
O
movimento
Move4Cancer tem como objetivo engajar a sociedade a realizar a prevenção primária contra diversos tipos de câncer, por
meio de informação e adoção
de hábitos saudáveis de vida. Foi
lançado em Novembro de 2016
em prol do Instituto de Câncer
Dr. Arnaldo, primeira instituição
brasileira destinada ao estudo do
câncer com atendimento reali-

zado 100% via Sistema Único
de Saúde (SUS).
O desafio é tornar o
Move4Cancer referência nacional e internacional no combate contra os cânceres em
geral e promover uma nova plataforma de arrecadação e visibilidade ao instituto, que depende desses esforços para
prestar serviços cada vez melhores à população. O movimento aborda a prevenção e
detecção precoce de sete tipos
de câncer: câncer de cabeça e
pescoço; câncer de colo do
útero; câncer do cólon e reto;
câncer de mama; câncer de
pele; câncer de próstata; e câncer de pulmão.
Em dezembro de 2016, o
movimento lançou o filme Manifesto de apresentação da
Causa e foi divulgado através
da internet, contado com a participação de diversos atores,
músicos, esportistas e modelos reconhecidos, como: Fernanda Gentil, Murilo Rosa,
Fernanda Tavares, Ricardo Tozzi, Eriberto Leão, Mumuzinho, Tande, Flávio Canto e Ana
Botafogo. Essas celebridades
também participaram da campanha fotográfica do movimento, e posaram para duas fotos: uma comum e outra de cabeça para baixo, seguindo o
conceito #virandoojogo.
Premiado em 2014 em primeiro lugar na categoria Internação Humanizada do Prêmio
Melhores Hospitais do Estado,
o instituto é reconhecido por
promover a saúde e o bem-estar do paciente oncológico, incentivar a pesquisa científica
do combate ao câncer e qualificar profissionais da área oncológica.
O movimento foi criado
pela Pratike Social Marketing,
o logo, elaborado por setas
vermelhas, símbolo internacional da luta contra o câncer, foi
desenvolvido pela designer
Cris Mônaco, responsável por
marcas renomadas internacionalmente.
Sobre o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo
É primeira instituição brasileira destinada ao estudo do
câncer e uma das únicas entidades filantrópicas no Brasil
que estão voltadas em 100%
para o atendimento de pessoas
carentes no Brasil. O instituto
mantém convênio SUS celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
desde 2003, quando o município assumiu a gestão plena do
Sistema Municipal de Saúde, e
vem prestando assistência na
área de oncologia à população
em geral, com boa resolutividade, especificamente em relação aos tumores mais prevalentes. Mais informações
www.corridamove4cancer.com.br

