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Temer é denunciado por organização
criminosa e obstrução de Justiça

Após revogar imunidade,
Janot pede prisão preventiva

de Joesley e Saud

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 15 de setembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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EURO

Comercial
Compra:   3,11
Venda:       3,11

Turismo
Compra:   2,99
Venda:       3,24

Compra:   3,70
Venda:       3,70

Compra: 121,60
Venda:     151,80

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

34º C

19º C

Sexta: Sol o dia
todo sem nuvens no
céu, com aumento
de nebulosidade à
noite. Não chove.

Previsão do Tempo

O Campeonato Brasileiro
de Duathlon 2017 será a atra-
ção no mês de outubro.  A Via
Parque, em Alphaville, na cida-
de de Barueri, na Grande São
Paulo, será o palco da compe-
tição, marcada para o dia 22,
numa realização da CBTri –
Confederação Brasileira de
Triathlon, junto à SPTri – Fe-
deração Paulista de Triathlon.

Barueri sediará o
Brasileiro de

Duathlon 2017
A competição será classifica-
tória para o Mundial de Dua-
thlon 2018 (alto rendimento
e idades) e será disputada na
distância Sprint (5k de corri-
da, 20k de ciclismo e 2.5k de
corrida), oferecendo uma pre-
miação de R$ 10.000,00 para
os atletas das categorias de
Alto Rendimento (Elite,
Sub23 e Junior).       Página 8

Copa dos Campeões:
Brasil enfrenta o Irã

nesta sexta-feira
Após uma rodada de folga, a

Copa dos Campeões volta à ati-
va nesta sexta-feira (15) com
mais três jogos, e a seleção bra-
sileira masculina de vôlei terá
o Irã como adversário neste ter-
ceiro dia de competição. A par-
tida será às 0h40 (Horário de
Brasília), desta vez em uma nova
sede: o Osaka Municipal Cen-
tral Gymnasium, em Osaka, no
Japão, com transmissão do You-
Tube da Federação Internacio-
nal de Vôlei (FIVB). O Brasil
chega com uma vitória por 3
sets a 0, diante da França, e um
resultado negativo, por 3 sets a
2, para a Itália.               Página 8

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Lucão no ataque

Seleção de Ginástica Artística
acerta detalhes antes de
embarque para Mundial

Caio Souza

A disputa do Mundial de Gi-
nástica Artística, em Montreal,
no Canadá, está cada vez mais
próxima para a Seleção Brasi-
leira. O campeonato será reali-
zado de 2 a 8 de outubro, porém,
a preparação dos atletas fica
mais intensa a partir da próxima
semana com a aclimatação. Jun-
tamente com a comissão técni-
ca, eles embarcam já no domin-
go (17) para o País da América
do Norte.                        Página 8F
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Matheus Ferreira
disputa o Campeonato

Brasileiro de Rotax
na Granja Viana

Matheus Ferreira

Jovem revelação do kartismo
brasileiro, Matheus Ferreira dis-
putará neste final de semana o 1º

Campeonato Brasileiro de Ro-
tax, que acontecerá no Kartó-
dromo Granja Viana.  Página 8

F
ot

o/
 J

ac
ks

on
 d

e 
So

uz
a

Polônia
expressa

preocupação
por manobras
militares de

Rússia e
Bielorrússia
O governo de Varsóvia de-

nunciou na quinta-feira (14)
“indícios” de que as manobras
conjuntas iniciadas pelos exér-
citos de Rússia e Bielorrússia
perto da fronteira com a Polô-
nia e com os países bálticos
têm “caráter ofensivo”, ao con-
trário do declarado por Mos-
cou. A informação é da EFE.

O vice-ministro de Defesa
da Polônia , Michal Dworczyk,
expressou em uma declaração
no Parlamento sua “preocupa-
ção” perante estes exercícios
militares denominados “Zapad
2017”, que tanto a Polônia como
a Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) “acom-
panham de perto”.      Página 3

ONU anuncia
meta de

paridade de
gênero e

criação de
grupo seleto de

mediadores
O secretário-geral das Na-

ções Unidas, António Guterres,
anunciou  na quinta-feira(14)
duas iniciativas para fortalecer o
trabalho da ONU no mundo e que
integram uma agenda mais am-
pla sobre a reforma da organiza-
ção. A primeira delas é a criação
de um painel de alto nível sobre
mediação, que reunirá 18 perso-
nalidades reconhecidas interna-
cionalmente.                Página 3

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, apre-
sentou  na quinta-feira ao Su-
premo Tribunal Federal (STF)
nova denúncia contra o presi-
dente Michel Temer. Nesta se-
gunda denúncia, Janot acusa o
presidente dos crimes de orga-
nização criminosa e obstrução
de Justiça.

De acordo com o procura-
dor, Temer e parlamentares do
PMDB, que também constam
na denúncia, participaram de
um suposto esquema de
corrupção envolvendo inte-
grantes do partido na Câmara

dos Deputados com objetivo
de obter vantagens indevidas
em órgãos da administração
pública.

Na acusação sobre obstru-
ção de Justiça, Janot sustenta
que Temer atuou para comprar
o silêncio do doleiro Lúcio
Funaro, um dos delatores nas
investigações e que teria sido
o operador do suposto esque-
ma. A suposta interferência te-
ria ocorrido por meio dos em-
presários da JBS, Joesley Ba-
tista e Ricardo Saud, que tam-
bém são acusados do mesmo
crime.                    Página 4

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
a prisão por tempo indetermina-
do do empresário Joesley Batis-

ta, dono da JBS, e do ex-execu-
tivo da empresa Ricardo Saud.
Ambos cumprem prisão tempo-
rária desde o domingo passado,
e o prazo de cinco dias da deten-

ção venceu  na quinta-feira.
Para sustentar o novo pedido

de prisão, Janot informou ao mi-
nistro Edson Fachin, relator do
caso no STF, que decretou a per-
da da imunidade penal concedi-
da a Batista e Saud por ter con-
cluído que os acusados omitiram
informações da PGR durante o
processo de assinatura do acor-
do de delação premiada.

Na quarta-feira (13), a defe-
sa dos acusados pediu ao Supre-
mo concessão de liberdade aos
acusados. Na petição, o advoga-
do Antônio Carlos de Almeida
Castro, conhecido como Kakay,
refirmou que os acusados ja-
mais cooptaram o ex-procura-
dor da República Marcello Mi-
ller para atuar a favor da JBS e
que não omitiram informações
da PGR.                         Página 4
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Petrobras reajusta preço do
diesel em 1,6% e da gasolina

em 1,3% nas refinarias

O ministro Blairo Maggi di-
vulgou nota na qual nega ter agi-
do de forma a obstruir a Justiça
ou que tenha autorizado qualquer
ilícito no âmbito do governo.
Maggi negou também que tenha

Blairo Maggi nega tentativa
de obstrução da Justiça

pago ou autorizado pagamentos
a Éder Moraes, com o objetivo
de “acobertar qualquer ato, con-
forme aponta de forma mentiro-
sa o ex-governador Silval Barbo-
sa em sua delação”.    Página 4

Presidente do BNDES alerta
que devolução de
R$ 180 bilhões

 diminui tamanho do banco
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P A U L I C E I A 

Tanto na prefeitura paulistana como na Câmara de vereadores
de São Paulo, o DEM do virtual vice-prefeito tá mandando mui-
to, fato que leva a presumir que se Doria realmente tiver que sair
do PSDB pra ser candidato à Presidência em 2018  a legenda
pode vir a ser o ex-PFL.  

G O V E R N O 

Amanhã rola o 11º Congresso do PSB na Assembleia de São
Paulo. Vão rolar homenagens à família Arraes [do avô Miguel e
do neto Eduardo], fato que por si só começa a projetar o atual
vice-governador França no comando do estadual do partido e na
busca de agregar o comando ...   

D O 

... nacional. Um dos cenários, com a subida de França ao car-
go de governador, é Alckmin acabar saindo ao Senado, pra ser o
mais votado da história e se garantir [por 8 anos junto ao Supre-
mo], caso as denúncias de corrupções [por exemplo no caso
Metrô] comecem a aumentar nas ...      

E S T A D O 

... mídias [imprensa]. Caso role, Alckmin pode conseguir algo
inédito: eleger-se e puxar Aloysio pra reeleição, fazendo com
que São Paulo fique com 3 senadores [Serra vai até 2022]. Já
França, pode tentar juntar partidos [como nunca antes neste Esta-
do] pra se tornar o candidato ... 

D E 

... à reeleição com maior tempo de propaganda na tv. França
já conversa com os 6 partidos que têm maior tempo de tv: o
‘novo’ PP, o PR de Antonio Carlos Rodrigues, o PRB [de Edir /
IURD e Record], o PTB [do dono Jefferson] e o PSD [do dono
Kassab], este último podendo vir a ser ...    

S Ã O   P A U L O 

... candidato a vice, como foi de Serra (PSDB) pra prefeitura
paulistana em 2004 [assumindo o cargo e, 2016 e se reelegendo
em 2012]. Com a caneta governamental nas mãos em 2018, França
pode ser ‘o cara’ que vai abrir a porta do PSB, sem fechar a mai-
oria na Assembleia paulista.

P A R T I D O S 

No PT, o advogado de Palocci comemora o fato de Lula ter
‘mordido a isca’, tentando em vão fazer com que o juiz federal
Moro [Lava-Jato / Curitiba] se sentisse alguém que entrou na onda
de um “mentiroso, simulador, frio e calculista”, no caso o ‘cola-
borador premiado’ Palocci ... 

P O L Í T I C O S 

... Não dá pra ‘condenar’, do ponto de vista das lógicas ideo-
lógicas clássicas, o fato de Lula seguir tentando colocar no lixo
da história figuras que não só o auxiliaram a chegar como se man-
ter no poder. A diferença, com Zé Dirceu, é que este sabe que vai
‘morrer na cadeia’, entrando ... 

B R A S I L E I R O S 

... pra história do que foram as esquerdas na chamada América
Latina como ‘o cara’ que morre [tanto nas mãos dos ditadores de
‘direita’ como] nas cadeias - via Justiças - do governos que sejam
minimamente democráticos via urnas eleitorais. Quem é ‘herói’,
quem é bandido ?  

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diá-
ria] de política desde 1992. Via Internet, foi uma das pioneiras,
desde 1996. Ela foi se tornando referência das liberdades possí-
veis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política
[São Paulo - Brasil], fundada em 1947.

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  2,30

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 115 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

A Universidade de São Pau-
lo (USP) é a latino-americana
melhor colocada no World Uni-
versity Ranking 2017-2018. A
lista das melhores foi divulgada
no dia 5 de setembro, pela con-
sultoria britânica Times Higher
Education (THE). No topo estão
as universidades britânicas, de
Oxford e Cambridge, primeiro e
segundo lugar respectivamente.
Das dez primeiras posições,
seis são norte-americanas, três
são britânicas e uma é suíça.

No mesmo grupo do ano pas-
sado, entre as posições 251-
300, a USP se iguala a institui-

ções como a Universidade do
Estado da Carolina do Norte
(EUA), a Universidade de Sur-
rey (Reino Unido) e o Instituto
de Tecnologia de Tóquio (Japão).

Ao todo 21 universidades
brasileiras constam na lista. A
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) é a segunda bra-
sileira melhor posicionada, no
grupo entre 401-500. A Univer-
sidade Federal de São Paulo
(Unifesp) é a terceira, no grupo
entre 501-600.

Nesta 14ª edição o ranking
classificou as mil melhores ins-
tituições de ensino superior de

77 países. A avaliação levou em
conta 13 indicadores, agrupados
em cinco categorias: ambiente
de ensino, inovação, internacio-
nalização, pesquisa (volume, in-
vestimento e reputação) e cita-
ções (influência da pesquisa). A
novidade na edição deste ano é
que livros e capítulos de livros
passaram a ser considerados na
análise. A inovação significa
melhor representatividade da
pesquisa desenvolvida nas áreas
de Artes e Humanidades.

Os rankings mundiais de uni-
versidades elaborados pela Ti-
mes Higher Education estão en-

tre os mais respeitados. Além da
classificação no World Univer-
sity Ranking a USP também foi
a única universidade da América
Latina a figurar entre as 100 ins-
tituições com maior reputação
acadêmica do mundo, segundo a
vertente THE World Reputation
Ranking, divulgada no dia 14 de
junho.

Em outra vertente, o THE
Latin America Universities, que
leva em conta as especificidades
e as características das institui-
ções da região, divulgado no dia
20 de julho, USP e Unicamp li-
deraram a lista.

SP Serviços: cresce a procura
pelo portal de aplicativos

O SP Serviços, loja gratuita
de aplicativos do Governo do
Estado de São Paulo que reúne
mais de 40 serviços públicos
estaduais, chegou a 496.048 de
downloads durante o último mês
de agosto. O número acumulado
já chega a 9.058.922 desde o lan-
çamento, há dois anos.

O aplicativo com maior
crescimento, com 20,3% de ex-

pansão, foi o Nota Fiscal Pau-
lista, lançado em março deste
ano. Ele permite consultar pelo
celular o saldo do programa e
solicitar o crédito na conta cor-
rente – em seis meses já acumu-
la 430.553 downloads.

O segundo maior crescimen-
to em agosto foi do aplicativo
‘De Olho na Nota’, com 10,8%.
Ele permite a leitura do código

(QR Code) impresso no Extrato
de Cupom Fiscal Eletrônico e do
Documento Auxiliar da Nota Fis-
cal Eletrônica.

O terceiro aplicativo com
maior crescimento foi o SP Ser-
viços, que contém informações
e serviços do Poupatempo e tem
atalho para todos os serviços ele-
trônicos do governo estadual.
Com 1,21 milhão de downloads,

o crescimento foi de 8,2%.
Em novembro, o total acu-

mulado de downloads de todos
os aplicativos contidos no SP
Serviços deve chegar a dez mi-
lhões, após o crescimento re-
corde em agosto. Mantida a mé-
dia registrada, a Prodesp estima
que o total de aplicativos de ser-
viços públicos estaduais chegue
a 11,04 milhões até o fim do ano.

Detecta, Univesp e BEC são
destaques no MBC em São Paulo

O Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC) promove encon-
tros e debates entre importantes
empresas do setor privado e
agentes públicos na busca pela
excelência em gestão e melho-
ria da competitividade no ambi-
ente de negócios. Na quarta-fei-
ra (13), o hotel Unique, na capi-
tal paulista, recebeu mais uma
edição do encontro.

O governador Geraldo Alck-

min participou no painel “Eco-
nomia Digital” e destacou as
ações do Estado para a educação,
segurança pública e gestão. “Na
educação criamos a Univesp,
Universidade Virtual do Estado
de São Paulo, e não são só cur-
sos de licenciatura, tem enge-
nharias a distância, engenharia
em computação, engenharia de
produção, além de pedagogia,
física, química, biologia”, co-

mentou Alckmin.
“Na segurança pública, se não

tiver inteligência e tecnologia,
não vai vencer a ‘guerra’. Então
trouxemos o Detecta, que você
integra milhares de câmeras, in-
clusive com OCRs, com softwa-
re inteligente de alarme. Nas ro-
dovias locais você tem alarme
procurando sempre fazer preven-
ção e, de outro lado, você se an-
tecipar e também prender aque-

les que cometem crime. Gestão,
o Estado de São Paulo não com-
pra nada que não seja pela Bolsa
Eletrônica de Compras, a BEC”,
disse o governador.

Alckmin também falou dos
benefícios da tecnologia para a ges-
tão pública: “Com o avanço digital
podemos ter um ganho de eficiên-
cia, escala, produtividade, redução
de custo fantástico e ganhar com
economia”, finalizou.

Chamamento: inscrições para
oficinas culturais terminam hoje

Termina nesta sexta-feira,
15, o prazo para de inscrição para
as prefeituras que ainda não de-
monstraram interesse em rece-
ber atividades de formação cul-
tural em 2017.

O cadastramento é destina-
do a cidades do interior, litoral
e região metropolitana de São
Paulo que desejam realizar ati-
vidades culturais. Os dirigentes
de cultura dos municípios inte-
ressados devem apresentar suas
propostas por meio do formulá-
rio “Chamamento Oficinas Cul-
turais”.

Oficinas, cursos e workshops,
com duração entre oito e trinta e

seis horas, nas diferentes áreas e
linguagens artísticas estão previs-
tas no chamamento, que contem-
pla atividades destinadas a adultos
e jovens a partir dos 16 anos.

São aceitos projetos volta-
dos a artes visuais, audiovisual
(cinema e vídeo), circo, comu-
nicação e novas mídias, cultura
tradicional, cultura urbana (gra-
fite, hip-hop, muralismo entre
outros), dança, desenho, foto-
grafia, gestão cultural, gravura,
história em quadrinhos, literatu-
ra, moda, música, ópera, patri-
mônio, performance e teatro.

Os municípios contempla-
dos assinarão um Termo de Par-

ceria com a Poiesis, a Institui-
ção de Apoio à Cultura, à Língua
e à Literatura, vinculado à Secre-
taria da Cultura.

Cada cidade deverá cumprir
as contrapartidas previstas para
receber o investimento para a
realização das atividades. Por
exemplo, será necessário dispo-
nibilizar espaço adequado e
equipamentos, além de indicar
responsável técnico pelo pro-
grama no município e receber
inscrições. Caberá ainda ao mu-
nicípio acompanhar a execução,
elaborar relatórios e divulgar as
atividade, entre outras contrapar-
tidas disponíveis na íntegra no

formulário de inscrição.
As áreas contempladas pelo

Programa são: artes visuais, au-
diovisual (cinema e vídeo), cir-
co, comunicação e novas mídias,
cultura tradicional, cultura urba-
na (grafite, hip-hop, muralismo
entre outros), dança, desenho, fo-
tografia, gestão cultural, gravura,
história em quadrinhos, literatu-
ra, moda, música, ópera, patri-
mônio, performance e teatro.

Serviço
Inscrições para o programa

de atividades culturais nos mu-
nicípios do interior e litoral

Até 15/9

Programa Prestação Continuada
exige adesão ao CadÚnico

 até dezembro
Os beneficiários do BPC

(Benefício de Prestação
Continuada) devem se cadastrar
no CadÚnico. Os idosos têm o
prazo final até dezembro de
2017 e as pessoas com defici-
ência até dezembro de 2018.

Popularmente conhecido
como LOAS, o BPC é um pro-
grama do Governo Federal vol-
tado a idosos e pessoas com de-
ficiência. Para se cadastrar no
CadÚnico é necessário que o
idoso procure um Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS) mais próximo da resi-
dência.

Cerca de 130 mil idosos e
160 mil pessoas com deficiên-
cia que recebem o Benefício de
Prestação Continuada (BPC) no
Estado de São Paulo.

O que é o CadÚnico
O CadÚnico serve para que

as famílias de baixa renda pos-
sam acessar serviços, programas
e benefícios sociais da Política
de Assistência Social e outras
políticas públicas dos Governos
Municipal, Estadual e Federal.
Com isso, o governo sabe quem
são e como vivem as famílias,
quais são as principais dificul-
dades que a família enfrenta e
como pode melhorar as condi-
ções de vida dos cidadãos.

Para se inscrever no Cadas-
tro Único, é preciso levar a
um CRAS (Centros de Referên-
cia de Assistência Social) o CPF
(obrigatório) ou Título de Eleitor
do responsável pela Unidade Fa-
miliar e qualquer documento das
outras pessoas da família: Certi-

dão de Nascimento, Certidão de
Casamento, RG, CPF, Título de
Eleitor ou Carteira de Trabalho.

O cadastro deve ser atualizado
no máximo a cada dois anos ou
quando houver alteração nas infor-
mações declaradas no último
cadastramento. O Cadastro Único
foi instituído pelo Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007 e sua ges-
tão regulamentada pela portaria nº
177, de 16 de junho de 2011.

Sobre o Benefício de Pres-
tação Continuada

O BPC é um benefício que
assegura o pagamento de um sa-
lário mínimo mensal a pessoas
a partir dos 65 anos de idade, ou
mais. Para receber o benefício,
é necessário comprovar não
possuir meios de garantir o pró-

prio sustento, nem tê-lo provi-
do por sua família. A renda men-
sal familiar per capita deve ser
inferior a ¼ (um quarto) do sa-
lário mínimo vigente.

Para a pessoa com deficiên-
cia o BPC oferece um salário
mínimo mensal é a pessoa de qual-
quer idade, por meio de avaliação
médica e social do INSS que evi-
dencie impedimentos de longo pra-
zo, de natureza física, mental, inte-
lectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação ple-
na e efetiva na sociedade em igual-
dade de condições com as demais
pessoas. A renda mensal familiar
per capita deve ser inferior a ¼
(um quarto) do salário mínimo
vigente. O familiar recebe 1 sa-
lário mínimo de forma mensal.1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Polônia expressa
preocupação por

manobras militares
de Rússia e
Bielorrússia

O governo de Varsóvia denunciou na quinta-feira (14) “indí-
cios” de que as manobras conjuntas iniciadas pelos exércitos de
Rússia e Bielorrússia perto da fronteira com a Polônia e com os
países bálticos têm “caráter ofensivo”, ao contrário do declara-
do por Moscou. A informação é da EFE.

O vice-ministro de Defesa da Polônia, Michal Dworczyk,
expressou em uma declaração no Parlamento sua “preocupação”
perante estes exercícios militares denominados “Zapad 2017”,
que tanto a Polônia como a Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) “acompanham de perto”.

“Tratam-se algumas manobras que não são transparentes, tan-
to pela falta de informação sobre o número de soldados envolvi-
dos quanto pelas incertezas em torno do cenário escolhido”,
acrescentou o titular da Defesa, referindo-se às dúvidas expres-
sadas pela Otan quanto à veracidade dos dados apresentados por
Moscou.

A Rússia afirma que estas manobras mobilizaram cerca de
12.700 soldados (de modo que deveria apenas informar à Otan e
convidar observadores), quando a aliança estima que o número
de militares envolvidos é de aproximadamente 100 mil.

As “Zapad”, manobras militares que a Rússia e a Bielorrússia
realizam a cada quatro anos para melhorar sua coordenação, acon-
tecem perto das fronteiras da Polônia, Estônia, Letônia e Lituâ-
nia. O alerta perante estes exercícios também afetou os países
bálticos, que criticaram a falta de transparência da Rússia e se
consideraram preparados para se defender.

A presidente da Lituânia, Dalia Grybauskaite, afirmou em uma
entrevista à rádio LRT que seu país “está melhor preparado” ago-
ra do que em ocasiões anteriores, em parte pela ajuda dos “ami-
gos da Otan”. Ela também denunciou que, apesar da fase “ativa”
das manobras ter começado hoje, os “movimentos de tropas e os
preparativos” estão acontecendo “há cerca de um mês”.

Por sua vez, o ministro de Relações Exteriores da Letônia,
Edgars Rinkevics, afirmou à televisão pública que seu país “não
considera os exercícios como uma ameaça militar direta”, mas
reconheceu que o governo está em “estado de alerta”.

“Não podemos descartar as tentativas de testar as defesas da
Otan ou de nos testar de uma forma não militar, como em ciber-
defesa”, acrescentou.  (Agencia Brasil)

ONU anuncia meta
de paridade de

gênero e criação de
grupo seleto de

mediadores
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,

anunciou  na quinta-feira(14) duas iniciativas para fortalecer
o trabalho da ONU no mundo e que integram uma agenda mais
ampla sobre a reforma da organização. A primeira delas é a
criação de um painel de alto nível sobre mediação, que reuni-
rá 18 personalidades reconhecidas internacionalmente.

Outra meta das Nações Unidas, é implantar, até 2021, a
paridade de gênero em todos os cargos-seniores da ONU, com
expansão dessa paridade para toda a organização até 2028. Para
Guterres, esse plano atende a uma necessidade urgente, a um
dever moral, além de uma demanda operacional e pessoal.
(Agencia Brasil)

Submarinos russos
lançam mísseis

contra posições do
EI na Síria

Os submarinos russos Veliki Novgorod e Kolpino lançaram
na quinta-feira (14), a partir do Mar Mediterrâneo, sete mísseis
de cruzeiro Kalibr contra alvos dos jihadistas do grupo Estado
Islâmico (EI) próximos à cidade síria de Deir al Zor. Os mísseis
percorreram uma distância de entre 500 e 670 quilômetros an-
tes de atingir seus alvos. A informação é da EFE.

“Os dados de controle objetivo confirmam a destruição de
todos os alvos, que eram centros de comando, nós de comunica-
ção e arsenais com armas e munição em áreas controladas pelo
EI a sudeste da cidade de Deir al Zor”, disse um comunicado
divulgado pelo Ministério de Defesa russo.

As tropas governamentais sírias desbloquearam recentemen-
te a cidade de Deir al Zor, que ficou sitiada durante três anos
pelas milícias jihadistas. (Agencia Brasil)

Os movimentos do mercado
de trabalho mostram que a crise
econômica atinge com mais in-
tensidade os jovens, que têm
mais dificuldade de conseguir
emprego e mais chance de se-
rem demitidos. A informação foi
divulgada  na quinta-feira (14)
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), na seção
Mercado de Trabalho do blog da
Carta de Conjuntura.

De abril a junho deste ano,
apenas 25% dos desempregados
com idade entre 18 e 24 anos
foram recolocados no mercado,
atingindo um nível bem abaixo do
observado no início da pesquisa
em 2012, de 37%.As análises são
feitas com base nos microdados
extraídos da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnadc), divulgada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Os pesquisadores destacam
que, além disso, entre os que
perderam o emprego, o segmen-
to dos mais jovens forma o gru-
po com maior perda percentual
de ocupação. De 2012 a 2017,
os trabalhadores com idade en-
tre 18 e 24 anos que estavam
ocupados e foram dispensados,
passou de 5,2% para 7,2%.

“Os dados salariais revelam
que, além de receber as meno-
res remunerações, o grupo dos
trabalhadores mais jovens apre-
senta queda de salário [de 0,5% na
comparação com o mesmo perí-
odo de 2016]. Na outra ponta, os
empregados com mais de 60 anos
elevaram em 14% seus ganhos
salariais, na mesma base de com-
paração”, diz o documento.

De abril a junho deste ano,
enquanto os empregados com mais
de 60 anos receberam, em média,
R$ 2.881, aqueles com idade en-
tre 18 e 24 anos obtiveram remu-

neração média de R$ 1.122.
Segundo o Ipea, no segundo

trimestre, o país tinha aproxima-
damente 13,5 milhões de deso-
cupados, entre os quais 65%
com idade inferior a 40 anos.

Melhora no setor formal
De acordo com o documen-

to, embora ainda apresente um
cenário ruim, os dados mais re-
centes da Pnadc mensal sinali-
zam melhora no mercado de tra-
balho brasileiro. No trimestre
móvel de maio a julho de 2017,
a taxa de desemprego no país fi-
cou em 12,8%, apresentando a
quarta queda consecutiva. “De
um modo geral, a melhora re-
cente da ocupação é decorrente
tanto de um aumento no número
de pessoas que conseguiram
uma vaga no mercado de traba-
lho quanto de uma queda do nú-
mero de ocupados que perderam
os seus empregos.”, dizem os
pesquisadores.

No segundo trimestre deste
ano, 31,7% dos trabalhadores
que estavam desocupados no tri-
mestre anterior conseguiram
voltar ao mercado de trabalho,
ou seja, uma expansão de quase
3 pontos percentuais quando
comparada ao observado no
mesmo trimestre de 2016. Na
outra ponta, o percentual de pes-
soas que ficaram desempregadas
recuou de 3,6% no segundo tri-
mestre do ano passado para 3,4%
no mesmo período de 2017.

“A melhora do mercado de
trabalho no segundo trimestre de
2017 foi decorrente de um mai-
or dinamismo do mercado infor-
mal, que, sozinho. respondeu por
1 milhão de um total de 1,3 mi-
lhão de trabalhadores incorpora-
dos à população ocupada. De
fato, dentre os trabalhadores que
estavam desempregados e con-

seguiram nova ocupação, 43%
foram incorporados pelo merca-
do informal, 28% obtiveram
uma vaga formal, 28% se torna-
ram conta própria e 1% viraram
empregadores”, diz o estudo do
Ipea.

Os pesquisadores ressaltam,
no entanto, que, se por um lado,
o mercado de trabalho formal
vem perdendo o dinamismo ao
longo dos últimos trimestres, no
que se refere à criação de vagas,
por outro, ele vem reduzindo o
ritmo de demissões e expandin-
do seus rendimentos a taxas su-
periores às dos demais.

De abril a junho passado, de
todos os trabalhadores que fo-
ram demitidos, 32% estavam
empregados no mercado formal,
percentual este que é 10 pontos
percentuais menor que o obser-
vado há dois anos. Adicional-
mente, a alta de 3,6% dos salá-
rios pagos pelo setor privado
com carteira assinada é maior
que a dos informais, que teve
queda de 2,9%, e a dos trabalha-
dores por conta própria, que re-
cuou 1,2%.

No caso do setor informal,
observa-se uma estabilidade ao
longo do tempo – 38% desses tra-
balhadores perdem o emprego a
cada trimestre –, sinalizando que
o setor informal recebeu o maior
número de desempregados.

“Em termos agregados, o
mercado formal continua sendo
o principal empregador do país,
com um contingente ocupado de
44 milhões de trabalhadores, o
que corresponde a 49% de toda
a ocupação. Em relação às de-
mais categorias, observa-se que
ao longo dos últimos anos, vem
crescendo o número de trabalha-
dores por “conta própria”, en-
quanto o contingente de empre-
gados no mercado formal man-

tém-se estável. Como consequ-
ência, a participação relativa dos
trabalhadores informais no total
da ocupação recuou 2 pontos
percentuais entre 2012 e 2017
– de 23% para 21%, e a do “conta
própria” avançou de 22% para
25%”, dizem os pesquisadores.

Expectativas
Segundo a publicação, a ex-

pectativa para os próximos me-
ses é de que a taxa de desempre-
go continue diminuindo lenta-
mente, com a retomada gradual
do crescimento da economia.
“No entanto, a queda do desalen-
to pode exercer pressões adici-
onais sobre a PEA [População
Economicamente Ativa], impe-
dindo um recuo da taxa de de-
semprego mesmo em um cená-
rio de expansão da ocupação”,
diz o documento.

A redução da taxa de desem-
prego (que está em 12,8%) só
não foi maior porque entrou
mais gente na PEA: alta de 1,6%
no trimestre encerrado em ju-
lho. Segundo o Ipea, a parcela
dos inativos desalentados, que
achavam que não conseguiriam
emprego, foi de 44,7% no se-
gundo trimestre. Esse número é
2,5% menor que o registrado no
trimestre anterior, o que indica
aumento da confiança em alcan-
çar uma vaga.

Quanto aos salários, os pes-
quisadores afirmam que as pers-
pectivas são de continuidade de
aumento dos rendimentos, prin-
cipalmente em um cenário de
inflação baixa. “Dessa forma, a
tendência é que a massa salarial
real continue a acelerar, contri-
buindo positivamente para a con-
tinuidade da retomada do cres-
cimento do consumo das famí-
lias”, diz a análise do Ipea.
(Agencia Brasil)

Mercado aumenta projeção de déficit primário
do governo central para R$ 159 bilhões

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fa-
zenda aumentaram a previsão do
déficit primário do governo cen-
tral (Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Central),
neste ano, de R$ 154,841 bi-
lhões para R$ 159 bilhões. 

A projeção consta da pesqui-

sa Prisma Fiscal, elaborada pela
Secretaria de Política Econômi-
ca do Ministério da Fazenda,
com base em informações de
instituições financeiras do mer-
cado. O resultado foi divulgado
na quinta-feira (14). Para 2018,
a estimativa de déficit ficou em
R$ 156,341 bilhões, contra R$

130,527 bilhões, previstos no
mês passado.

A projeção da arrecadação
das receitas federais, este ano,
ficou em R$ 1,337 trilhão, con-
tra R$ 1,340 trilhão, previsto no
mês passado.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida bru-

ta do governo geral, que na ava-
liação das instituições finan-
ceiras, deve ficar em 75,8% do
Produto Interno Bruto (PIB),
ante a previsão anterior de
75,9% para este ano. Para
2018, a estimativa foi ajustada
de 79,06% para 78,82% do
PIB. (Agencia Brasil)

Projeto de recuperação judicial de empresa
segue para o Congresso, diz Meirelles

O projeto de lei de recupe-
ração judicial para empresas
com dificuldades financeiras
está finalizado, passará por aná-
lise dos órgãos técnicos do go-
verno e será encaminhado para
o Congresso até a próxima se-
mana, declarou na quinta-feira
(14) o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles.

O ministro participou da ce-
rimônia de premiação do Em-
presas Mais, evento promovido
pelo  jornal O Estado de
S.Paulo, na capital paulista. O
projeto traz avanços em relação
à lei atual de falências no Bra-
sil, pois vai dar celeridade e per-
mitir que as empresas em difi-

culdade saiam do processo de
recuperação judicial, tomem
crédito e voltem a crescer.

PIB
O ministro admitiu que po-

derá rever as projeções de cres-
cimento do Produto Interno Bru-
to (PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, para este ano e para
2018. A previsão para este ano é
que o PIB cresça 0,5% em mé-
dia, aproximando-se de 1%.

“Estamos, na Fazenda, num
processo de observação, análi-
se, cálculos, para saber se é, de
fato, justificável uma revisão
para cima. As projeções têm um

viés de alta”, declarou. “Aprova-
da toda a agenda de reformas até
final do ano que vem, teremos,
pelas próximas décadas, a pos-
sibilidade de crescer uma faixa
de 3,5%, em média, podendo
chegar a níveis superiores”,  ex-
plicou.

Candidatura
Meirelles comentou sobre

uma possível candidatura à pre-
sidência. “A realidade é que es-
tou 100% do tempo concentra-
do como ministro da Fazenda.
Depois da recessão enorme, es-
tamos começando a crescer. É
muito importante um foco abso-
luto e total, primeiro na recupe-

ração e aprovação das reformas
fundamentais da economia. Este
é o meu foco e, na minha  vida,
não fico pensando no futuro e
hipóteses”.

O ministro disse que não
houve convite formal do PSD,
mas uma manifestação de parla-
mentares que são favoráveis à
sua candidatura. “Eu me senti
honrado com os elogios, o re-
conhecimento do meu trabalho.
Tudo no seu devido tempo. Va-
mos aguardar, temos muito tra-
balho à frente e muita coisa para
acontecer em todas as áreas. Eu
não perco muito tempo pensan-
do em algo que pode acontecer”,
argumentou. (Agencia Brasil)

Presidente do BNDES alerta que
devolução de R$ 180 bilhões
 diminui tamanho do banco

O presidente do Banco Na-
cional do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Pau-
lo Rabello de Castro, informou
na quinta-feira (14) que recebeu
um pedido do governo federal
para devolver R$ 180 bilhões
emprestados pela União, mas
busca uma forma de atender “à
necessidade emergencial” do
governo sem perder a capacida-
de de conceder empréstimos.
Rabello de Castro alertou que a
devolução do valor solicitado
pelo governo reduziria o tama-
nho do BNDES.

“Não é a solução mais inte-
ligente, no sentido que diminui
o tamanho do banco. Diminui as

características emprestadoras
do banco”, disse, acrescentado
que “a principal missão do ban-
co é preservar a sua saúde finan-
ceira, da qual faz parte um caixa
prudencial, e, em segundo lugar,
estar preparado para, em 2018,
com mais investimentos sendo
demandados em termos de finan-
ciamentos, sermos capazes de
atender”.

O presidente do BNDES par-
ticipou do Seminário Internaci-
onal Infraestrutura: A engenha-
ria na Retomada dos Investimen-
tos, organizado pela Associação
Brasileira de Consultores de
Engenharia.

Rabello de Castro disse em

sua palestra que o caixa do BN-
DES conta atualmente com R$
170 bilhões, e que cresceu “mo-
mentaneamente” nos últimos
anos por causa da recessão na
economia brasileira, quando a
demanda por financiamentos
caiu. Ele prevê que ao menos R$
120 bilhões dos recursos dispo-
níveis atualmente poderão ser
demandados no curto prazo.

A expectativa do BNDES
para 2017 é atingir R$ 80 bi-
lhões em desembolsos, segun-
do o presidente. Se a meta não
for concluída, a previsão é que
esse número poderá ser conclu-
ído até fevereiro ou março do
ano seguinte.

O presidente do BNDES co-
mentou ainda o processo de sele-
ção da nova administração do Gru-
po JBS.  O banco é proprietário
de 21% do grupo, o que garante o
direito a dois assentos no conse-
lho de administração. “Queremos
influir indiretamente na escolha,
principalmente da diretoria fi-
nanceira da empresa”, disse.

Rabello de Castro disse que
o interesse do BNDES, desde
quando assumiu a presidência do
banco, foi estabelecer uma go-
vernança profissional na JBS, e
se decisões do conselho não fo-
ram cumpridas, isso só demons-
tra que a governança precisa ser
melhorada. (Agencia Brasil)



Temer é denunciado por organização
criminosa e obstrução de Justiça
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Presidente Michel Temer

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, apresentou
na quinta-feira ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) nova denún-
cia contra o presidente Michel
Temer. Nesta segunda denúncia,
Janot acusa o presidente dos cri-
mes de organização criminosa e
obstrução de Justiça.

De acordo com o procura-
dor, Temer e parlamentares do
PMDB, que também constam na
denúncia, participaram de um
suposto esquema de corrupção
envolvendo integrantes do par-
tido na Câmara dos Deputados
com objetivo de obter vantagens
indevidas em órgãos da adminis-
tração pública.

Na acusação sobre obstru-
ção de Justiça, Janot sustenta que
Temer atuou para comprar o si-
lêncio do doleiro Lúcio Funaro,
um dos delatores nas investiga-
ções e que teria sido o operador
do suposto esquema. A suposta
interferência teria ocorrido por
meio dos empresários da JBS,
Joesley Batista e Ricardo Saud,
que também são acusados do

mesmo crime.

Imunidade
Joesley e Saud foram inclu-

ídos na acusação de obstrução
porque perderam  na quinta-fei-
ra (14) a imunidade penal após
o procurador concluir que os
acusados omitiram informações
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) durante o processo
de assinatura do acordo de dela-
ção premiada.

Durante a investigação, a de-
fesa de Temer questionou os
benefícios concedidos a Joesley

Batista pela PGR no acordo de
delação.

Tramitação
Com a chegada da denún-

cia ao STF, a Câmara dos De-
putados precisará fazer outra
votação para decidir sobre a
autorização prévia para o pros-
seguimento do processo na
Suprema Corte.

O Supremo não poderá ana-
lisar a questão antes de uma de-
cisão prévia da Câmara. De acor-
do com a Constituição, a denún-
cia apresentada contra Temer

somente poderá ser analisada
após a aceitação de 342 deputa-
dos, o equivalente a dois terços
do número de deputados.

A autorização prévia para
processar o presidente da Repú-
blica está prevista na Constitui-
ção.  A regra está no Artigo 86: 
“Admitida a acusação contra o
presidente da República, por dois
terços da Câmara dos Deputa-
dos, será ele submetido a julga-
mento perante o Supremo Tribu-
nal Federal, nas infrações penais
comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de respon-
sabilidade”.

O prosseguimento da pri-
meira denúncia apresentada pela
PGR contra o presidente pelo
suposto crime de corrupção não
foi autorizada pela Câmara. A
acusação estava baseada nas in-
vestigações iniciadas a partir do
acordo de delação premiada da
JBS. O áudio da conversa gra-
vada pelo empresário Joesley
Batista também foi uma das
provas usadas no proce sso.
(Agencia Brasil)
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O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, pediu
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) a prisão por tempo inde-
terminado do empresário Joes-
ley Batista, dono da JBS, e do
ex-executivo da empresa Ri-
cardo Saud. Ambos cumprem
prisão temporária desde o do-
mingo passado, e o prazo de
cinco dias da detenção venceu
na quinta-feira.

Para sustentar o novo pedi-
do de prisão, Janot informou ao
ministro Edson Fachin, relator
do caso no STF, que decretou a
perda da imunidade penal con-
cedida a Batista e Saud por ter
concluído que os acusados omi-
tiram informações da PGR du-
rante o processo de assinatura
do acordo de delação premiada.

Na quarta-feira (13), a de-
fesa dos acusados pediu ao Su-
premo concessão de liberdade

Após revogar imunidade,
Janot pede prisão preventiva

de Joesley e Saud
aos acusados. Na petição, o
advogado Antônio Carlos de
Almeida Castro, conhecido
como Kakay, refirmou que os
acusados jamais cooptaram o
ex-procurador da República
Marcello Miller para atuar a fa-
vor da JBS e que não omitiram
informações da PGR.

“Demonstrada, enfim, a ab-
soluta ausência de indícios de
ocultação de provas, cuja plau-
sibilidade é presunção mera-
mente hipotética, aguarda a de-
fesa que os requerentes sejam
colocados em liberdade, quan-
do findo o prazo de cinco dias,
permanecendo até lá e sempre
à plena disposição desta Co-
lenda [digna de respeito] Cor-
te, bem como das autoridades
investigativas, no fiel cumpri-
mento dos termos do acordo
de colaboração”, argumentou
o advogado. (Agencia Brasil) Blairo Maggi nega tentativa

de obstrução da Justiça
O ministro Blairo Maggi di-

vulgou nota na qual nega ter agi-
do de forma a obstruir a Justiça
ou que tenha autorizado qualquer
ilícito no âmbito do governo.
Maggi negou também que tenha
pago ou autorizado pagamentos
a Éder Moraes, com o objetivo
de “acobertar qualquer ato, con-
forme aponta de forma mentiro-
sa o ex-governador Silval Barbo-
sa em sua delação”.

Na manhã de quinta-feira
(14), a Polícia Federal (PF) fez
buscas e apreensões em 64 en-
dereços, incluindo imóveis liga-
dos ao ministro da Agricultura
Blairo Maggi e o gabinete do
deputado federal Ezequiel Fon-

seca (PP-MT), na Câmara dos
Deputados.

Os mandados são parte da
Operação Malebolge (que cor-
responde à 12ª fase da Ararath)
e são cumpridos a pedido do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR).

De acordo com a PGR, a
operação tem caráter sigiloso e
nenhum detalhamento será apre-
sentado enquanto a operação es-
tiver ocorrendo. O STF infor-
mou que o caso está nas mãos
do ministro Luiz Fux e que,
como corre sob sigilo, nada será
comentado por enquanto.

“Nunca houve ação, minha ou

por mim autorizada, para agir de
forma ilícita dentro das ações de
Governo ou para obstruir a jus-
tiça. Jamais vou aceitar qualquer
ação para que haja ‘mudanças de
versões’ em depoimentos de in-
vestigados. Tenho total interes-
se na apuração da verdade”, dis-
se Maggi, em nota.

“Ratifico ainda que não hou-
ve pagamentos feitos ou autori-
zados por mim, ao então secre-
tário Eder Moraes, para acober-
tar qualquer ato, conforme apon-
ta de forma mentirosa o ex-go-
vernador Silval Barbosa em sua
delação”, acrescentou.

A PF chegou à residência do
ministro, em Brasília, por volta

de 7h e alguns policiais deixa-
ram o local pouco depois das
9h. No gabinete do deputado,
as buscas começaram de ma-
nhã cedo, segundo seu chefe de
gabinete, e terminaram pouco
antes de 11h.

Segundo a PF, participam da
ação 270 pessoas, entre polici-
ais federais e membros do Mi-
nistério Público Federal (MPF)
nos seguintes municípios: Cui-
abá, Rondonópolis (MT), Prima-
vera do Leste (MT), Araputanga
(MT), Pontes e Lacerda (MT),
Tangará da Serra (MT), Juara
(MT), Sorriso (MT), Sinop
(MT), Brasília (DF) e São Paulo
(SP). (Agencia Brasil)

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, disse  na
quinta-feira (14) que vai deixar
o cargo com a convicção de que
militou na defesa dos compro-
missos constitucionais. Janot
participou da última sessão do
Supremo Tribunal Federal (STF)
como representante do Ministé-
rio Público Federal (MPF) na
Corte. A partir da segunda-feira
(18), ele será sucedido pela nova
procuradora, Raquel Dodge,
após dois biênios no cargo.

A despedida de Janot ocor-
reu minutos após a procurado-
ria apresentar denúncia contra o
presidente Michel Temer e inte-
grantes do PMDB. “Entrego o car-
go no próximo dia 17 com a con-
vicção serena que militei até o úl-
timo instante na defesa dos com-
promissos constitucionais assu-

Em despedida no STF,
Procurador diz que

cumpriu a Constituição
midos há mais de 30 anos”, disse
o procurador. Após deixar o car-
go, Janot continuará na PGR como
subprocurador da República. 

Raquel Dodge foi indicada
para o cargo de procurador-ge-
ral pelo presidente Michel Te-
mer a partir da eleição interna da
Associação Nacional dos Procu-
radores da República, que deu
origem à lista tríplice enviada ao
presidente para subsidiar sua es-
colha. Em julho, ela foi aprova-
da pelo plenário do Senado por
74 votos a 1 e uma abstenção.

Mestre em direito pela Uni-
versidade de Harvard e integran-
te do Ministério Público Fede-
ral há 30 anos, Raquel Dodge é
subprocuradora-geral da Repú-
blica e atuou em matéria crimi-
nal no Superior Tribunal de Jus-
tiça. (Agencia Brasil)

A denúncia contra o presi-
dente Michel Temer apresenta-
da na quinta-feira (14) pelo pro-
curador-geral da República, Ro-
drigo Janot, cita também minis-
tros e ex-deputados do PMDB.
Os pemedebistas são acusados
de organização criminosa e a
denúncia de Temer inclui tam-
bém obstrução da Justiça.

Entre membros do partido 
denunciados por organização
criminosa estão os ex-deputa-
dos Eduardo Cunha, Henrique
Eduardo Alves, Geddel Vieira
Lima e Rodrigo Rocha Lou-
res. Os ministros da Casa Ci-
vil Eliseu Padilha e da secre-
taria-geral da Presidência,
Moreira Franco, também fo-
ram alvo da PGR.

De acordo com o procura-
dor, Temer e os membros do
PMDB  participaram de um su-
posto esquema de corrupção
envolvendo integrantes do par-
tido na Câmara dos Deputados
com objetivo de obter vantagens
indevidas em órgãos da adminis-
tração pública.

Na acusação sobre obstru-
ção de Justiça, Janot sustenta que
Temer atuou para comprar o si-
lêncio do doleiro Lúcio Funaro,
um dos delatores nas investiga-
ções e que teria sido o operador
do suposto esquema. A suposta
interferência teria ocorrido por
meio dos empresários da JBS,
Joesley Batista e Ricardo Saud,
que também são acusados do
mesmo crime.

Denúncia de Janot
também cita ministros e
ex-deputados do PMDB

Presos
Eduardo Cunha, Henrique

Eduardo Alves, Geddel Vieira
Lima estão presos após investi-
gações da Operação Lava Jato.
Cunha está preso em Curitiba,
por ordem do juiz Sérgio Moro,
desde 19 de outubro de 2016.
Em março de 2017 foi conde-
nado a 15 anos e quatro meses
de prisão pelos crimes de cor-
rupção passiva, lavagem de di-
nheiro e evasão de divisas e, em
18 de maio de 2017, teve novo
mandado de prisão expedido
pela Justiça.

Eduardo Alves foi preso pre-
ventivamente no dia 6 de junho
de 2017 pela Polícia Federal na
Operação Manus, que investiga-
va corrupção ativa e passiva e la-
vagem de dinheiro na construção
da Arena das Dunas, em Natal.

O ex-ministro Geddel Viei-
ra Lima voltou a ser preso, na
última sexta-feira (8), em Salva-
dor, três dias após a Polícia Fe-
deral encontrar mais de R$ 51
milhões, atribuídos a ele, em um
apartamento. Anteriormente, ele
havia sido preso preventivamen-
te no dia 3 de julho de 2017, na
Operação Greenfield, que inves-
tiga desvio de fundos de pensão.

O ex-deputado federal Ro-
drigo Rocha Loures foi preso
pela Polícia Federal em 3 de ju-
nho de 2017, durante a Opera-
ção Patmos, após receber uma
mala com R$ 500 mil entregue
por Ricardo Saud, executivo da
J&F. (Agencia Brasil)

Emendas parlamentares para saúde
somam R$ 907,6 milhões em 2017

O Ministério da Saúde infor-
mou na quinta-feira(14) que,
neste ano, o governo federal li-
berou, para estados e municípi-
os, R$ 907,6 milhões, a partir de
emendas parlamentares, para
custeio, ampliação e qualifica-
ção de ações e serviços de saú-
de. No total, 3.729 municípios
foram beneficiados com os re-
cursos, que permitem o custeio
de procedimentos de atenção
básica e de média e alta comple-
xidade, como internações, ci-
rurgias e exames.

Para este ano, o Orçamento
prevê R$ 4,6 bilhões de emen-
das parlamentares individuais
destinadas ao setor, valor que já
está somado ao Orçamento fe-
deral previsto no Projeto de Lei
Orçamentária Anual, que é de R$
115,7 bilhões.

Segundo o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, há um esfor-

ço para colocar as obrigações
financeiras do Ministério da Saú-
de em dia. “A liberação de emen-
das de custeio em parcela única
e no mesmo exercício do Orça-
mento é inédito e os pagamen-
tos regulares têm sido uma
constante. São recursos incluí-
dos no orçamento da pasta por
deputados e senadores, atenden-
do ao pleito dos parlamentares
e dos gestores na captação de
recursos para o funcionamento
de unidades básicas e especiali-
zadas de Saúde”, disse o minis-
tro, em nota.

Em 2016, foram executados
pelo governo federal R$ 4,1 bi-
lhões de emendas parlamenta-
res para apoiar serviços de saú-
de, valor 157% maior em rela-
ção a 2014, quando foram exe-
cutados R$ 2,6 bi, informou o
ministério.

Segundo a pasta, a Portaria nº

2.257, publicada na quinta-feira
no Diário Oficial da União, al-
terou a regulamentação do uso
das emendas parlamentares para
incremento do Teto de Média e
Alta Complexidade (MAC) e do
Piso da Atenção Básica (PAB),
no Sistema Único de Saúde, para
o ano de 2017. “A medida é im-
portante porque permite a des-
tinação de verba adicional, no
caso emendas parlamentares,
para custeio de estabelecimen-
tos de saúde”, diz a nota.

Desde 2015, o Ministério da
Saúde vem permitindo que
emendas parlamentares incre-
mentem os recursos estaduais do
Teto MAC e PAB, porém fica
proibido o uso de emendas indi-
viduais para despesas com pes-
soal e encargos sociais, como
prevê o Artigo 166 da Constitui-
ção Federal.

Somente fica permitido o

uso do recurso para esses fins,
as emendas de bancada, quando
um grupo de deputados definem
juntos a destinação do recurso,
ou emendas de relatoria, indica-
das diretamente pelo relator-ge-
ral da Câmara. A destinação des-
ses recursos é feita, desde 2016,
por meio de parcela única aos
estados e municípios indicados.

O Congresso Nacional pro-
mulgou no início de 2016 a
Emenda Constitucional 86,
que torna impositiva a execu-
ção das emendas individuais
dos parlamentares ao Orça-
mento da União. O texto obri-
ga o Poder Executivo a exe-
cutar as emendas parlamenta-
res ao Orçamento até o limite
de 1,2% da receita corrente
líquida realizada no ano ante-
rior , desde que metade do va-
lor seja aplicado na  saúde pú-
blica. (Agencia Brasil)

No Tocantins, presidente diz que
Legislativo e Executivo devem

governar juntos
Durante cerimônia, na quin-

ta-feira (14), em Xambioá (TO),
para assinatura de ordem de ser-
viço para a construção de uma
ponte, o presidente Michel Te-
mer disse que ao assumir a con-
dução do Brasil verificou a ne-
cessidade de construir várias
pontes no país.  Segundo ele, as
pontes já estabelecidas por seu
governo tiveram o mérito de
“promover uma pacificação en-
tre os brasileiros”.

Temer disse que a primeira
ponte que precisava ser estabe-
lecida era com relação ao Con-
gresso Nacional, uma vez que
Executivo e Legislativo devem
governar juntos.“E conseguimos
com o apoio do Congresso Na-
cional vencer uma recessão ex-
traordinária,  conseguimos che-
gar hoje com esta ponte estabe-
lecida de um lado com o Con-

gresso Nacional, do outro lado
com a sociedade”, disse ao dis-
cursar em Xambioá. 

No município tocantinense,
o presidente citou o abuso de
autoridade ao dizer que a única
autoridade existente é a Consti-
tuição. “Somos autoridades
constituídas, a única autoridade
existente no sistema é a Lei, é a
Constituição. Quando falam em
abuso de autoridade, falo o se-
guinte, não é abuso de autorida-
de contra o presidente, governa-
dor, deputado. Quando alguém
ultrapassa os limites da lei, ai
que é a violação da autoridade.
Que é uma coisa que temos que
evitar no Brasil”, disse.

A ponte a ser construída so-
bre o Rio Araguaia vai ligar os
municípios de Xambioá e São
Geraldo do Araguaia (PA). Após
a cerimônia em Xambioá, o pre-

sidente e a comitiva seguiram
para a cidade paraense, onde hou-
ve nova solenidade para lança-
mento da obra. No segundo even-
to, Temer disse que a construção
também irá gerar empregos para a
região. “Quando a gente quer
construir uma obra, não é só em
função da obra, é que ela gera
emprego, e o desemprego é algo
que nos preocupa enormemente”.

A obra
A ponte sobre o Rio Araguaia

terá 1,7 quilômetros de extensão
e vai ligar os municípios de Xam-
bioá e São Geraldo do Araguaia pela
BR-153. Atualmente, a travessia
entre as duas cidades é feita em
balsas que transportam pessoas,
veículos leves e de carga.

O ministro dos Transportes,
Maurício Quintella, que também
participou das cerimônias, in-

formou que R$ 56 milhões es-
tão garantidos na lei orçamentá-
ria deste ano para as obras da
ponte e outros R$ 50 milhões
previstos no orçamento de
2018. Neste montante não estão
incluídos os investimentos refe-
rentes à supervisão da obra, à
desapropriação e ao licencia-
mento ambiental, de acordo com
o ministério.

A obra vai melhorar a logís-
tica da BR-153 e beneficiará a
região produtora conhecida
como Matopiba, que engloba os
estados do Maranhão, de Tocantins,
do Piauí e  da Bahia. A BR-153 é a
principal rota para o escoamento da
produção local, caracterizada prin-
cipalmente pelas atividades da agro-
pecuária, de mineração e serrarias.
“É uma obra de integração não só
regional mas nacional”, disse Quin-
tella. (Agencia Brasil)
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Copa dos Campeões: Brasil
enfrenta o Irã nesta sexta-feira

Wallace

Após uma rodada de folga, a
Copa dos Campeões volta à ativa
nesta sexta-feira (15) com mais
três jogos, e a seleção brasileira
masculina de vôlei terá o Irã
como adversário neste terceiro
dia de competição. A partida será
às 0h40 (Horário de Brasília),
desta vez em uma nova sede: o
Osaka Municipal Central Gym-
nasium, em Osaka, no Japão,
com transmissão do YouTube da
Federação Internacional de Vô-
lei (FIVB).

O Brasil chega com uma vi-
tória por 3 sets a 0, diante da
França, e um resultado negati-
vo, por 3 sets a 2, para a Itália.
O Irã soma duas vitórias – so-
bre Itália e Estados Unidos, am-
bos ir 3 a 2. Por isso, as duas
seleções têm quatro pontos,
sendo que os iranianos lideram
a tabela de classificação por
melhor saldo de sets.

Esse será o terceiro confron-
to entre Brasil e Irã na Copa dos
Campeões. Nas duas partidas ante-
riores, a seleção verde e amarela
venceu por 3 sets a 1. O encontro
mais recente entre as duas seleções
foi na Liga Mundial, em junho des-
te ano, quando o Brasil também

levou a melhor por 3 a 1.
Já em Osaka, após os dois

treinos no dia de folga na tabela,
o técnico da seleção brasileira,
Renan, exaltou o alto nível téc-
nico desta edição da Copa dos
Campeões.

“Estamos muito bem impres-
sionados com a qualidade técni-
ca desta competição. A tabela de
classificação mostra o equilíbrio
desta competição. Quase todas
as equipes ainda têm chances de
chegar ao título de campeão. O

campeonato está fantástico e es-
pero que o Brasil consiga fazer
o seu melhor nos próximos jo-
gos para buscar a melhor classi-
ficação possível”, disse Renan.

O treinador ainda falou sobre
o foco total da equipe brasileira no
Irã, adversário desta quinta-feira.
“Nos faltam três jogos e todos são
muito importantes, difíceis e to-
dos já mostraram uma qualidade
técnica muito grande. Temos que
jogar dando o máximo para tentar
bons resultados, pensando um

jogo de cada vez. Amanhã é a vez
do Irã”, destacou Renan.

O técnico da seleção brasi-
leira seguiu elogiando o próxi-
mo adversário. “O Irã já mostrou
que tem condições de vencer a
competição também. Então, é
preciso foco, muito foco neste
jogo de amanhã e depois pensa-
mos nos seguintes”, disse Renan,
lembrando que o Brasil ainda terá
Estados Unidos e Japão até o fim
da Copa dos Campeões.

A seleção brasileira está no
Japão com levantador Bruninho,
o oposto Wallace, os centrais
Lucão e Maurício Souza, os pon-
teiros Lucarelli e Maurício Bor-
ges e o líbero Tiago Brendle. No
segundo, o levantador Raphael, o
oposto Renan, os centrais Otá-
vio e Isac, os ponteiros Douglas
e Rodriguinho e o líbero Thales.

Tabela
Dia 12.09 – França 0 x 3 Bra-

sil (25/27, 25/27 e 22/25); Dia
13.09 – Brasil 2 x 3 Itália (25/
15, 25/27, 25/27, 25/18 e 12/
15); Dia 15.09 – Irã x Brasil, às
0h40; Dia 16.09 – Estados Uni-
dos x Brasil, às 0h40; Dia 17.09
– Brasil x Japão, às 6h15.
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Seleção de Ginástica Artística
acerta detalhes antes de
embarque para Mundial
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Marcos Goto e Arthur Zanetti

A disputa do Mundial de
Ginástica Artística, em Mon-
treal, no Canadá, está cada vez
mais próxima para a Seleção
Brasileira. O campeonato será
realizado de 2 a 8 de outubro,
porém, a preparação dos atle-
tas fica mais intensa a partir
da próxima semana com a
aclimatação. Juntamente com
a comissão técnica, eles em-
barcam já no domingo (17)
para o País da América do
Norte e dão sequência aos
treinamentos para a competi-
ção, que este ano será por apa-
relhos e individual geral.

Esta semana, eles estão
reunidos no Centro de Treina-
mento Time Brasil, no Rio de
Janeiro (RJ), para acertar de-
talhes e aprimorar ainda mais
as séries. A Seleção que vai ao
Mundial será composta por
Arthur Zanetti, Arthur Nory
Mariano, Caio Souza e Fran-
cisco Barretto Júnior no mas-
culino, e Rebeca Andrade e
Thais Fidelis no feminino.

“Estamos na reta final de
preparação. Ainda teremos
duas semanas de treinamento
no Canadá, antecedendo a
competição. O grupo vem
apresentando séries com ní-
vel competitivo, consolidado
nas cinco competições deste
ano, nas quais conquistamos
um total de 23 medalhas. Es-
tou muito satisfeito com o
trabalho dos nossos treinado-
res e empenho dos atletas en-
volvidos. Estamos alcançan-
do os objetivos propostos
para este ano”, declarou o
coordenador de ginástica ar-
tística da Confederação Bra-
sileira de Ginástica (CBG),
Marcos Goto.

Arthur Zanetti conta como
é valioso esse período de
concentração antes das com-
petições, não só pela melho-
ra na performance, mas tam-
bém para a união do grupo e
colaboração de uns com os
outros. “Essa preparação an-
tes é sempre importante tan-
to aqui no Brasil quanto no
País do campeonato. Tem
sempre ajustes em elementos
que temos mais dificuldades.
O Canadá é um País muito
bom, que já conhecemos e
será muito positivo para nos-
sos treinamentos. Como esse
é um Mundial por aparelhos,
cada um de nós não tem a
pressão de precisar acertar
um aparelho que temos mais
dificuldade para ajudar a equi-
pe. Apesar que sempre temos
que pensar nos acertos e não
nos erros. Aproveitamos esse
tempo para motivar nossos

colegas de equipe, com uma
palavra positiva, que é sem-
pre bom”, disse o campeão
olímpico.

Também medalhista nos
Jogos do Rio, Arthur Nory
acredita em um bom resulta-
do no primeiro Mundial do
ciclo. “Estamos tendo uma
semana muito boa de traba-
lho. Acho muito importante
reunir todo mundo, focado
nos mesmos objetivos, e es-
tou aproveitando bastante
esse espaço. A expectativa
para o Mundial é boa, voltei
a treinar bem, sem as dores
que eu sentia antes. Vou fa-
zer minha parte, um bom tra-
balho no individual. Ainda
temos duas semanas de pre-
paração que será bem apro-
veitada.”

Caio Souza, que tem vivi-
do uma boa fase, com resul-
tados importantes na Copa do
Mundo de Varna e no Pan-
Americano, acredita no re-
sultado devido à dedicação
que tem tido. “O trabalho que
tem sido feito está dando cer-
to. Tem muita coisa que tem
feito a diferença. Eu treino
com o Ricardo desde os dez
anos, nos conhecemos bem e
acho que isso funciona. Es-
pero sair feliz desse Mundi-
al, mais do que satisfeito, e
poder chegar no final do ano
e dizer que o trabalho foi
muito bem feito. Aprende-
mos com os psicólogos que
resultado é consequência”,
resumiu

Pelo feminino, o Brasil
irá contar com uma jovem ge-
ração, que vem conseguindo
bons resultados, como é o
caso de Rebeca Andrade.
“Vou tentar tirar lições de
outras competições que par-
ticipei para esse Mundial.
Acho que o aparelho que mais
tenho chances é o salto, por-
que tenho um bem forte e o
outro bom. Gosto também de
competir nas paralelas, e no
solo estou com uma coreo-
grafia bem motivante, com a
música da Beyonce, que apre-
sentei nos Jogos do Rio”,
contou Rebeca.

Thaís Fidelis é a estrean-
te em Mundiais e confessa
um pouco de ansiedade para
o campeonato tão importan-
te. “Até agora estou treinan-
do bem. Minha expectativa
subiu nesse período no CT
porque estou treinando ainda
melhor. Estou bem ansiosa.
Vou competir nos quatro apa-
relhos e espero chegar às fi-
nais no individual geral e na
trave”, comentou a ginasta.

Matheus Ferreira disputa o Campeonato
Brasileiro de Rotax na Granja Viana

Jovem revelação do kartismo
brasileiro, Matheus Ferreira dis-
putará neste final de semana o
1º Campeonato Brasileiro de
Rotax, que acontecerá no Kar-
tódromo Granja Viana. A com-
petição fará parte da programa-
ção da Copa São Paulo de Kart
e, portanto, o piloto de 10
anos irá disputar duas catego-
rias: Mini Max e Cadete.

“Temos um final de sema-
na de corridas muito importan-
tes. Espero lutar pelo título do
Brasileiro de Rotax e também
aproveitar o máximo de apren-
dizado na Copa São Paulo
como tem sido nas etapas des-
te ano”, diz Matheus, que co-
meçou no kartismo aos 8 anos
em Brasília (DF).

Campeão Paulista de Kart em
2017 na Cadete, Matheus é au-

xiliado pelo coach Renato Rus-
so e vive o melhor ano do seu
início de carreira. Além de ter
conseguido várias vitórias no
Brasil nesta temporada, o piloto
ainda teve destaque no cenário
internacional com o 2º lugar no
ROK Cup Challenge, disputado
na Flórida (EUA).

A programação oficial do
Brasileiro de Rotax começa nes-
ta sexta-feira e Matheus fará sua
primeira corrida classificatória
às 16h35 e a segunda será às
18h15. No sábado, Matheus
voltará a competir na Mini Max
às 16h30 na Pré-Final e a cor-
rida decisiva será às 19h05. Na
parte da manhã do mesmo dia,
o piloto irá competir na Cadete
às 9h25 e a segunda prova ocor-
re às 11h40.
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Matheus Ferreira

Barueri sediará o Brasileiro de Duathlon 2017

Brasileiro de Duathlon 2017

O Campeonato Brasileiro de
Duathlon 2017 será a atração no
mês de outubro.  A Via Parque, em
Alphaville, na cidade de Barueri, na
Grande São Paulo, será o palco da
competição, marcada para o dia 22,
numa realização da CBTri – Con-
federação Brasileira de Triathlon,
junto à SPTri – Federação Paulis-
ta de Triathlon. A competição será
classificatória para o Mundial de
Duathlon 2018 (alto rendimento e
idades) e será disputada na distân-
cia Sprint (5k de corrida, 20k de

ciclismo e 2.5k de corrida), ofe-
recendo uma premiação de R$
10.000,00 para os atletas das ca-
tegorias de Alto Rendimento (Eli-
te, Sub23 e Junior).

O evento definirá os campeões
nacionais da temporada. A grande
novidade do campeonato, porém,
será a participação das categorias
infantis, com atletas a partir dos 8
anos de idade e inscrições a valores
totalmente acessíveis, estimulando
uma maior participação na modali-
dade desde cedo.  Para melhorar, o

local escolhido para o evento ofe-
rece um percurso plano e com as-
falto recém-inaugurado, proporci-
onando condições perfeitas para a
prática da modalidade.

Para o presidente da Federa-
ção, Jorge Ayoub, o evento é de
grande importância. “Esta é a pro-
va mais importante da modalidade
no Brasil e recebê-la mais uma vez
é um grande orgulho. Podemos di-
zer sem medo que o estado de São
Paulo está caminhando para se tor-
nar a capital do Duathlon, não só
nacional, como de todo o Continen-
te Americano. É pensando nisso que
estamos buscando desenvolver cada
vez mais a modalidade por aqui e
trazer eventos importantes para as
nossas cidades”, ressalta. 

A programação oficial aconte-
cerá no Bourbon Alphaville Busi-
ness Hotel, hotel oficial do evento, 
localizado na Alameda Cauaxi, 223,
onde será feita a entrega do Kit Atle-
ta no dia anterior à largada. O Kit da
competição apresentará ainda, no
momento da inscrição, a opção Pre-
mium, que conta com uma camise-
ta de ciclismo exclusiva do even-
to, com foco no duatleta. 

Na parte técnica, o vácuo no
ciclismo será permitido nas cate-
gorias de Alto Rendimento e Ca-
tegorias de Idade, mas será proibi-

do em todas as categorias infantis.
Mais detalhes sobre vácuo, demais
regras e programação devem ser
consultadas no site do evento. 

Como premiação, o campeo-
nato oferecerá medalha de parti-
cipação para todos que completa-
rem a prova; troféu para os 5 pri-
meiros no Geral do Alto Rendi-
mento (além da premiação em di-
nheiro); e troféu para os 3 primei-
ros de todas as categorias.

Inscrições
As inscrições, com vagas limi-

tadas e abertas apenas a atletas fe-
derados, estão abertas e poderão
ser feitas no site HTTP://
duathlon.org.br. Quem quiser par-
ticipar do Campeonato Brasileiro
e ainda não está federado, ainda
tem bastante tempo para realizar o
Registro Federativo e se inscrever
na disputa, já que apenas os atletas
federados podem competir no
campeonato. 

O Campeonato Brasileiro de
Duathlon 2017 é uma realização
da CBTri – Confederação Brasilei-
ra de Triathlon – e  SPTri  - Fede-
ração Paulista de Triathlon -, com
produção da Tubig Sports e apoio
de Água Mineral Água Fresca. O
apoio institucional é da Prefeitura
de Barueri.

F
ot

o/
 D

iv
ul

ga
çã

o


