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Denúncia contra Temer chega à
CCJ e não será desmembrada
O presidente da Comissão
de Constituição e de Justiça
(CCJ) da Câmara, deputado
Rodrigo Pacheco (PMDBMG), decidiu na quarta-feira
(27) que a denúncia contra o
presidente Michel Temer e os
ministros Moreira Franco, da
Secretaria-Geral da Presidência
da República, e Eliseu Padilha,
da Casa Civil, irá tramitar sem
qualquer desmembramento.

Senado pode reverter decisão do STF
sobre Aécio, diz Marco Aurélio
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Usinas hidrelétricas operadas pela
Cemig são leiloadas por R$ 12,1 bi

Comércio nacional deve abrir
73 mil vagas temporárias
para o Natal
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Países pobres
perderão 10%
do PIB per
capita com a
mudança
climática,
diz FMI
O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse na quarta-feira (27) que os países pobres serão incapazes de fazer
frente sozinhos aos efeitos
econômicos do aquecimento
global sem um esforço global
das economias desenvolvidas,
e calcula uma perda estimada
de 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita até
2100. A informação é da agência EFE.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Foto/Tânia Rêgo/Agência Brasil

A 14ª rodada de licitação
de blocos exploratórios de
petróleo promovida pela

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira(27), por 6 votos a 5,
que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza
confessional, isto é, que as aulas
podem seguir os ensinamentos
de uma religião específica

O julgamento ficou empatado até o último momento, sendo
decidido pelo voto da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, para quem “pode-se ter conteúdo confessional em matérias
não obrigatórias nas escolas [públicas]”.
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Arquivo Público de SP
preserva história do Estado,
do país e seu povo

da com uma arrecadação total
de R$ 3,842 bilhões em bônus de assinatura.
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Esporte

IRONMAN 70.3
Rio de Janeiro
2017 com
diversos campeões
na Elite
Em sua terceira edição, o IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro, marcado para o dia 1º de outubro, no
Recreio dos Bandeirantes, reunirá inúmeros destaques amadores e profissionais na briga pelos primeiros lugares. Na Elite, por exemplo, serão 29 participantes entre homens e mulheres, com a presença de
alguns campeões como os brasileiros Santiago Ascenço e Mariana Borges, vencedores da prova em
2015, entre outras tantas feras da modalidade. A largada começará às 6h45, na Praia da Macumba, onde
estará montada a área de transição.
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Copa do Mundo de
Loulé de Trampolim abre
novo ciclo olímpico

17º C

Noite

Comercial
Compra: 3,19
Venda:
3,19
Turismo
Compra: 3,07
Venda:
3,32

EURO
Compra: 3,75
Venda:
3,75

OURO
Marcelo Melo

Seis atletas brasileiros representam o País, a partir desta sexta-feira (29) na etapa
da Copa do Mundo de Trampolim, em Loulé, Portugal.
Uma das competições mais
tradicionais do calendário de
Copas do ano contará com a
presença de ginastas de 20

Melo vence na
estreia ao lado de
Zverev e enfrenta
André Sá nas
quartas de final
A dupla Marcelo Melo/Alexander
Zverev estreou com vitória no Shenzhen
Open, torneio ATP 250 que está sendo
disputado em Shenzhen, na China. Na
quarta-feira (27), em sua primeira partida juntos, derrotaram Hans PodlipnikCastillo (Chile) e Andrei Vasilevski (Bielorússia) por 7/6 (7-5) e 6/4, em
1h30min. Agora, voltam à quadra nesta
quinta-feira (28), em jogo válido pelas
quartas de final. Na busca por um lugar
nas semifinais, Melo e Zverev enfrentarão o também brasileiro André Sá e o
israelense Dudi Sela. Na primeira rodada, Sá e Sela venceram o checo Roman
Jebavy e o holandês Matwe Middelkoop
por 7/5, 5/7 e 13/11.
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países e a expectativa é que
os brasileiros consigam
bons resultados. Esta é a
primeira competição para
eles no novo ciclo olímpico e será um bom termômetro para o Mundial da
modalidade em novembro,
na Bulgária.
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Estância turística de
Campos do Jordão
(SP) recebe o rali
Suzuki Off-Road

IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro

27º C

DÓLAR

Compra: 121,12
Venda: 151,22

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi concluí-

mil vagas temporárias de emprego. A estimativa foi divulgada na quarta-feira (27), no
Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
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Supremo autoriza ensino
religioso confessional nas
escolas públicas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza a 14ª Rodada de
Licitações de Petróleo e Gás

Foto/ Felipe Castanheira

Quinta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Mais de 73 mil pessoas
serão contratadas pelo comércio brasileiro para as festas de fim de ano, com alta de
10% em comparação com o
mesmo período do ano passado, quando foram geradas 66,7

Foto/ Tom Papp

A Assembleia Geral das
Nações Unidas realizou na
quarta-feira (27) uma reunião
de alto nível para analisar o Plano de Ação Global sobre o
combate ao tráfico de seres
humanos e deve emitir, ainda
hoje, uma Declaração Política
sobre o tema. A informação é
da ONU News.
O secretário-geral da ONU,
António Guterres, discursou na
abertura do evento e lembrou
que existem em todo o mundo
dezenas de milhões de vítimas
de trabalho forçado, escravidão
sexual e outras formas de abuso e exploração humana, como
o recrutamento de crianças
como soldados.
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Licitação de blocos
exploratórios de petróleo
arrecada R$ 3,84 bilhões

Foto/ Fábio Falconi

Assembleia
Geral da ONU
analisa plano
para combater
o tráfico de
seres humanos

De acordo com Pacheco, a denúncia, que chegou à CCJ no
final da tarde de quarta-feira,
tramitará de forma única e terá
também um só relator para a
análise da peça.
Rodrigo Pacheco tomou a
decisão de forma monocrática ao
responder questionamento do deputado Alessandro Molon (RedeRJ), que defende o fatiamento da
denúncia.
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Rali de regularidade não exige experiência
Muita diversão passando por
uma das regiões mais bonitas do
estado de São Paulo. Neste sábado, dia 30 de setembro, o rali de
regularidade Suzuki Off-Road chega à estância turística de Campos
do Jordão, que recebe milhares de
pessoas todos os anos graças a sua

arquitetura e clima europeu. No
trajeto, os belos cenários da Serra da Mantiqueira, passando por
trilhas e estradas de terra em região montanhosa com cascalho
e trechos em meio a florestas. A
prova chegará a 1.500 metros de
altitude.
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Arquivo Público de SP preserva
história do Estado, do país e seu povo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Vereadora Patrícia Bezerra [ex-Secretária ‘do social’ do ainda tucano Doria] conversa com o PSB, do virtual governador
Márcio França. Será que é só por ela mesma, ou joga pra que o
marido [deputado estadual Bezerra] crê no ‘milagre’ de ser vice
da chapa ao governo SP em 2018 ?
PR E F E I T U RA ( S P )
Quanto mais parlamentares [como Campos Machado - dono
do PTB SP e o ex-presidente na ALESP Barros Munhoz - PSDB}
baterem no candidato à Presidência Doria, chamando-o de traidor [de Alckmin] etc, mais o vão ‘bombá-lo’ junto aos eleitores
que aprovam o perfil arrojado.
A S S E M B LE IA ( S P)
Já com domicílio eleitoral em São Paulo e fazendo campanha
pelo Estado pra deputado federal, o dono nacional do PTB [Roberto Jefferson] tá usando e abusando do que fizeram Montoro e
Quércia [ambos falecidos - PMDB], no sentido de resgatar os
motes do municipalismo.
GOVERNO (SP)
Apostando que vai eleger gente sua pro diretório paulistano
[em outubro], pro paulista [em novembro] e pro nacional [em dezembro], o candidato Presidencial Alckmin vai dando até bom dia
a cavalo, uma vez que engolir sapos ele já engole desde que era
baixo clero no PMDB.
PA R T I D O S
Texto de fundação do PT, com o companheiro Palocci, chamado então de ‘Hora da Lealdade’: “Diferentemente dos partidos por aí, com sua dança de letras e siglas, o PT é simplesmente
o Partido dos Trabalhadores. É único em estruturas, é único em
de tendências, é único de ...
H I S T Ó R I AS
... Partido de massa não tem vanguarda, não tem teorias, não
tem livro sagrado. Ele é o que é, guia-se por sua prática acerta
por seu instinto. Quando erra, não tem dogmas e pela autocrítica
refaz seu erro. Por isso, ao nos inscrevermos no PT, deixamos à
sua porta os preconceitos, ...
DA
... os pendores as tendências extras que possivelmente nos
moviam até lá, para só deixar atuando em nós uma integral solidariedade ao Partido dos Trabalhadores. Perceberam o perigo do
que se escreve não levando em consideração que o tempo é o
senhor de todas as razões ...
PO L Í T I C A
... No PSB, aliás conforme antecipado por esta coluna, o excomunista (do que restou do PC do B) Aldo Rebelo já tá filiado e
talvez possa ser candidato ao Senado, caso o virtual governador
Márcio França consiga dividir com PSDB de Alckmin. Em tempo: o ex-deputado federal ...
B R AS I LE I RA
... tomou um chapéu do [falecido] Eduardo Campos, que acabou levando o PT de Lula-Dilma a ficar ao lado da mãe pra ocupar
a vaga de ministro no Tribunal de Contas da União. Talvez tenha
chegado a hora de compensar quem é carinhosamente chamado
de ‘Bonecão de Olinda’.
EDITOR
Jornalista [desde 1990], CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política [desde 1992]. Ela foi se tornando referência e
uma via das liberdades possíveis. Via Internet, foi uma das
pioneiras [desde 1996]. Ele está dirigente na Associação
dos Cronistas de Política [São Paulo – Brasil].

cesar.neto@mais.com
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No início deste ano, o Arquivo Público do Estado de São
Paulo (APESP) completou 125
anos de existência, consagrando
um trabalho primoroso na preservação e organização de documentos que registram a história
de São Paulo e do Brasil desde
o século XVI.
Criado em 1892 e vinculado
à Secretaria de Governo, é um
dos maiores arquivos públicos
brasileiros, atrás apenas do nacional, responsável pelo desenvolvimento e coordenação da
política estadual de arquivos e da
gestão, preservação e garantia de
acesso aos documentos públicos
de interesse da sociedade.
Atualmente, o APESP abriga
cerca de 25 milhões de documentos textuais, 2,7 milhões de
documentos iconográficos e
cartográficos, 45 mil volumes
de livros e mais de seis mil títulos de jornais e 2.300 títulos de
revistas, oriundos de diversas
secretarias de Estado, arquivos
e entidades privadas que estão
disponíveis para consulta pública, gratuitamente, na sede do
órgão ou pela Internet – no total, são mais de um milhão de
páginas de documentos digitalizados.
Historiadores do calibre de
Sergio Buarque de Holanda, entre outros, já utilizaram os documentos custodiados e preservados pelo Arquivo Público, únicos e originais, para escrever a
história do Brasil. Para dar uma
ideia da importância do acervo
paulista, cinco conjuntos documentais são considerados patrimônio da humanidade pelo Pro-

grama Memória do Mundo da
UNESCO.
Para garantir que esse patrimônio documental seja preservado ao longo do tempo, em
2012 foram investidos R$ 90
milhões na reforma dos prédios
antigos, ampliação das instalações e construção do primeiro
edifício especialmente projetado para arquivos de grande
porte. O prédio de dez andares,
com um total de 23 mil metros
quadrados de área construída,
possui cinco pisos com pé-direito duplo, destinados exclusivamente à reserva técnica –
onde fica armazenada a documentação permanente sob a
guarda do APESP.
A estrutura em concreto recoberto por placas térmicas
(cerca de 20 cm de isolante térmico na parte externa) impede
o aquecimento e economiza gastos com climatização. Essa parte do edifício não possui janelas e sua estrutura é reforçada
para receber grande quantidade
de massa documental, suportando duas toneladas e meia por
metro quadrado de peso (2.500
kg/m²) – bem superior a qualquer
edifício residencial e comercial de área semelhante.
Além disso, na área da reserva técnica não passa rede hidráulica, evitando umidade, e também não há janelas, impedindo a
entrada de ar externo e luz, fatores que aceleram o envelhecimento dos documentos.
Entre os conjuntos mais relevantes estão inventários e testamentos dos Bandeirantes, da
época do Brasil-Colônia; os pri-

meiros censos produzidos no
Estado, entre 1765 e 1850, chamados de maços de população;
documentos da primeira fábrica
de ferro de São Paulo (17651870), localizada em Sorocaba
e operada por escravos e metalúrgicos suecos; diversas cartas
de liberdade de escravos, registradas em cartório; os livros de
matrícula dos imigrantes que vieram para São Paulo pelo porto
de Santos; fragmentos de projéteis e cartas dos sobreviventes
do Massacre do Carandiru
(1992), que pertencem ao acervo da Comissão Teotônio Vilela
de Direitos Humanos; laudos do
Instituto Médico Legal, desde
1892, indicando do que morriam e morrem os cidadãos paulistas; além do acervo do extinto Departamento Estadual de
Ordem Política e Social (DEOPS-SP), com aproximadamente cinco milhões de fichas, prontuários e processos de investigação do período de 1924 a
1983.
Serviços oferecidos pelo
APESP
Atendimento e consulta ao
acervo
Qualquer pessoa pode consultar o acervo, porém, alguns
materiais exigem atendimento
com hora marcada, como os
acervos cartográfico e iconográfico. Para mais informações sobre agendamento, acesse
a página de serviços do Arquivo
Público.
Emissão de certidões
Quem necessita de certidões

para finalidades jurídicas de documentos do Arquivo Público,
deve fazer o pedido na sede da
instituição. No caso de certidões
de registro e de desembarque de
imigrantes, o pedido pode ser
feito pela Internet.
Para obter mais informações
sobre procedimentos e valores
de taxas, acesse a página de serviços, envie e-mail ou ligue no
(11) 2089-8151.
Reprodução de documentos
A instituição permite a reprodução de documentos do acervo
com máquina fotográfica própria, mediante preenchimento do
pedido de autorização de uso das
imagens. Obras que não estão em
domínio público dependem de
autorização expressa dos detentores dos direitos.
Ação educativa
O Arquivo Público organiza
oficinas técnicas e pedagógicas,
exposições virtuais, cursos e
seminários. Para mais informações, envie e-mail ou ligue no
(11) 2089-8149.
Serviço
Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP
Rua Voluntários da Pátria,
596 (ao lado da estação Portuguesa-Tietê do Metrô) – Santana – São Paulo (SP)
Segunda a sexta, das 9h às
17h
Telefone (11) 2089-8100
Email:faleconosco@arquivoestado.sp.gov.br
www.arquivoestado.sp.gov.br/
site/

‘Virada da Maturidade’ tem
programação especial em São Paulo
Quem quiser conferir uma
programação especial, com palestras e diversas atividades focadas na terceira idade, não pode
deixar de participar da Virada da
Maturidade 2017 que acontece
no dia 29 de setembro.
Os Ambulatórios Médicos
de Especialidades (AMEs)
Idoso Sudeste e Oeste terão
eventos gratuitos e abertos a
todos – pacientes e demais interessados. As inscrições serão limitadas à capacidade dos
espaços e no AME Idoso Su-

deste serão feitas no momento das atividades. No Oeste é
possível fazer a inscrição com
antecedência.
Atividades culturais também terão espaço na programação do AME Idoso Oeste com
Cinedebate, oficinas de música e até apresentação de um
coral na unidade.
No Instituto Butantan, as
atividades terão início no dia
28 a partir das 9h, com uma visita guiada ao Museu Biológico. Serão realizados também

bate-papos sobre as pesquisas
e os 116 anos de história do
Instituto, além do projeto “Mão
na cobra”, onde os visitantes
poderão conhecer as serpentes
de perto.
No Centro de Referência
do Idoso da Zona Norte (CriNorte), haverá atividade física
e orientações sobre a cuidados
com a saúde, e uma mostra de
talentos.
No Instituto Paulista de
Geriatria e Gerontologia
(IPGG), também conhecido

como Cri-Leste, entre as diversas atividades destaca-se o
famoso “Baile da Virada”, que
reunirá cerca de 600 idosos na
sexta-feira, a partir das 14h30.
Já o Centro de Referência
e Treinamento DST/ Aids realiza, também no dia 28, um mutirão de testagens de HIV em
idosos no Terminal Jabaquara,
em parceria com a Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU). O mutirão
acontece das 9h as 16h, com a
oferta de 300 testes.

Nova UBS começa a ser construída no Grajaú
A Prefeitura de São Paulo
anunciou, na quarta-feira (27), o
início da construção da Unidade
Básica de Saúde (UBS) Grajaú,
na rua Alziro Pinheiro Magalhães, 578, Parque São Miguel,
Zona Sul da cidade. As obras e
as parcerias foram viabilizadas
pela Secretaria Especial de Investimento Social.
“A expansão das UBSs na cidade de São Paulo, principalmente nas áreas periféricas, já está
prevista. Esta UBS irá operar com
o que há de melhor em termos de
tecnologia, de imagem, de consultórios, inclusive odontológico”, disse o prefeito João Doria
O local contará com oito
equipes médicas, oito de Estratégia Saúde da Família (ESF) e
três de odontologia, além de
outros serviços como farmácia,
que farão o acompanhamento das
pessoas que serão tratadas na
UBS. O custeio e equipamento

da unidade ficará por conta da
administração municipal.
“Essa deve ser a UBS mais
moderna da cidade, totalmente
equipada, que atenderá uma população carente de cerca de 30 mil
pessoas, que aguarda um atendimento médico adequado há muitos e muitos anos”, afirma o secretário especial Cláudio Carvalho.
A UBS Grajaú será construída em uma área de 1.200 m²,
cedida pelo Instituto Anchieta
Grajaú (IAG), por contrato de
comodato com duração de dez
anos. As edificações, orçadas em
R$ 3 milhões, não terão custo
para a administração municipal,
pois serão viabilizadas pela Libercon Engenharia, e a entrega
está prevista para final de fevereiro. O prefeito João Doria ressalta a importância para a capital
de parcerias com as empresas e
se coloca à disposição de outros
representantes da iniciativa pri-

vada que desejarem contribuir
com a cidade. O projeto do imóvel foi doado pelo arquiteto Roberto Loeb, presidente do Conselho Deliberativo do IAG.
“A população do Grajaú será
a principal beneficiada com mais
esta Unidade Básica de Saúde,
viabilizada graças a vários parceiros da Prefeitura”, afirma o
secretário municipal da Saúde,
Wilson Pollara.
A UBS Grajaú fará parte do
Distrito Administrativo (DA)
Grajaú, que conta com uma população de 381.277 pessoas,
segundo informação do Serviço
Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2017. Daquela região fazem parte outras 12 UBS: Gaivotas, Jardim Castro Alves, Jardim Eliane, Jardim Mirna, Jardim
Três Corações, Parque Residencial Cocaia, Varginha, Chácara do
Conde, Alcina Pimentel, Chácara Santo Amaro, Chácara do Sol

e Jardim Novo Horizonte.
Instituto Anchieta Grajaú
O Instituto Anchieta Grajaú
é uma instituição filantrópica
que recebe cerca de 600 crianças, adolescentes e jovens. No
local, são realizadas atividades
que complementam as práticas
escolares de cada faixa etária.
O IAG foi fundado há 23
anos, com o objetivo de ajudar
pessoas que ficam à margem do
acesso à moradia, à educação e
às artes. Na área da educação infantil, desenvolve ações com
brinquedos, brincadeiras, cantigas e desenhos, baseadas com
base no patrimônio material e
imaterial da cultura brasileira.
No programa infanto-juvenil e
também no que é dirigido para a juventude são realizas práticas voltadas
para arte, cultura, esportes, conscientização ambiental e profissionalização, no caso dos mais velhos.

DER abre licitação para modernizar
rodovia no Oeste do Estado
O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) abriu um
novo certame para contratar a
empresa que vai executar as obras
de recuperação do pavimento da
Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser (SP-350).
O edital da licitação foi publicado na terça-feira, 26, no
Diário Oficial do Estado e prevê um incremento no modal rodoviário da região Oeste do Estado. A abertura dos envelopes
contendo as propostas de preço
e documentação está agendada
para 1º de novembro, às 10h.
Em 25,3 quilômetros de ex-

tensão da SP-350, do km 272,1
ao km 297,4, serão realizados
serviços para recuperação do
pavimento asfáltico e implantação de nova sinalização, horizontal e vertical, entre São José do
Rio Pardo e Tapiratiba. Os municípios integram a região administrativa de Campinas e contam
com mais de 65 mil habitantes.
As obras rodoviárias devem
ser executadas em até seis meses após o início. Elas irão gerar aumento na segurança e maior conforto no deslocamento
dos cerca de 4.086 motoristas
que, em média, utilizam a SP-

350 diariamente.
Além do benefício direto ao
motorista, o desenvolvimento
econômico e social da região
também é beneficiado por possibilitar melhores condições no
escoamento da produção agrícola, como cebola, café, leite, hortaliças, milho, feijão e arroz.
Destacam-se também na região a avicultura e a suinocultura, além de um polo industrial
formado por indústrias de pequeno a médio porte.
O DER, órgão vinculado à
Secretaria de Logística e Transportes, contratará as obras por

meio de licitação pública na
modalidade Concorrência de
Menor Preço.
A expectativa é a utilização
de cerca de R$ 14,9 milhões
para a contratação das obras, recurso que é resultado de montante obtido com descontos oferecidos em processos licitatórios já realizados, e que integram
o pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado.
No total, serão destinados
R$ 361,7 milhões em 23 rodovias estaduais paulistas, beneficiando 51 municípios e 5,3 milhões de habitantes.
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Usinas hidrelétricas operadas pela
Cemig são leiloadas por R$ 12,1 bi
O governo federal arrecadou
R$ 12,1 bilhões com o leilão de
quatro usinas hidrelétricas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O
leilão foi realizado na quarta-feira (27) na Brasil, Bolsa, Balcão
(B3), antiga BM&F Bovespa,
centro da capital paulista.
O primeiro lote, da hidrelétrica de São Simão, em Goiás e
Minas Gerais, foi arrematado
pelo grupo chinês Spic Pacif
Energy PTY, única proposta ofe-

recida, por R$ 7,18 bilhões, ágio
de 6,51%.
Venceu a disputa pelo segundo lote, referente à hidrelétrica
Jaguara, em Minas Gerais e São
Paulo, o Consórcio Engie Brasil Minas Geração, por R$ 2,17
bilhões, ágio de 13,59%.
O Consórcio Engie também
arrematou o terceiro lote, da hidrelétrica de Miranda, Minas
Gerais, por R$ 1,36 bilhão, ágio
de 22,42%.
O último lote, de Volta

Grande, em Minas Gerais e
São Paulo, foi arrematado pela
Enel Brasil S.A., com ágio de
9,84% e valor de R$ 1,4 bilhão. Todos os contratos têm
prazo de 30 anos.
O montante arrecadado será
usado pelo governo para tentar
fechar as contas deste ano, com
o déficit previsto de R$ 159 bilhões.
Os vencedores ofertaram o
maior valor de notificação pela
outorga, respeitado o valor mí-

nimo para cada usina.
Protesto
Do lado de fora, movimentos sindicais protestavam contra o pregão. Durante o certame,
alguns manifestantes conseguiram entrar na B3 e protestaram
segurando cartazes contrários à
privatização. Eles argumentam
que o leilão entregará o patrimônio nacional para estrangeiros, o
que implicará no aumento das
contas de luz. (Agencia Brasil)

Licitação de blocos exploratórios de
petróleo arrecada R$ 3,84 bilhões
A 14ª rodada de licitação de
blocos exploratórios de petróleo promovida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP) foi
concluída com uma arrecadação
total de R$ 3,842 bilhões em
bônus de assinatura. Foi a maior
arrecadação da história, com um
ágio médio de 1.556,05%.
Os blocos mais concorridos
foram os da Bacia de Campos,
no litoral fluminense, onde oito
dos 10 ofertados foram arrematados pelo consórcio Petrobras/ExxonMobil. As duas
empresas, em consórcio, pagaram R$ R$ 2,240 bilhões pelo
bloco campos marítimos 346
(BC-346), uma das áreas mais
disputadas da 14ª Rodada e o
maior bônus de assinatura. A
segunda maior oferta, de R$ 1,2
bilhões, também foi feita pelo
consórcio, que foi responsável
por 95% do montante total arrecadado.
Foram arrematados 37 dos
287 blocos ofertados e uma área
total de 25.011 quilômetros quadrados (km²). Os blocos arrematados estão distribuídos em 16
setores de oito bacias sedimentares: Parnaíba, Potiguar, Santos,
Recôncavo, Paraná, Espírito Santo, Sergipe-Alagoas e Campos.
A previsão de investimentos
do Programa Exploratório Mínimo (conjunto de atividades a
ser cumprido pelas empresas
vencedoras na primeira fase do
contrato) é de R$ 845 milhões.

Repercussão
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, comemorou o sucesso da rodada e
também do leilão das usinas hidroelétricas operadas pela Cemig em São Paulo. Ele afirmou
que a manhã de quinta-feira (27)
foi “muito importante para o
governo”.
“Nestes 16 meses, o governo vem fazendo um esforço
enorme para reaquecer a indústria de petróleo e gás no país,
para despertar o interesse das
empresas em participar do leilão, sem discriminação de nacionalidade, e em um momento
em que a economia precisa mais
do que nunca da indústria petrolífera. E sinaliza que a aposta deu
certo: o resultado foi um sinal
de confiança definitivo no país”,
afirmou Coelho Filho.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, Wellington Moreira
Franco, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, também
elogiaram o retorno aos leilões.
Na abertura da rodada, o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, também destacou o fato de se
tratar de “um dia histórico do setor de petróleo e gás no Brasil”.
Para ele, esse leilão representa “o
início da retomada de investimentos, após a maior crise que esse
setor já passou no Brasil”.
Oddone lembrou que, além
da 14ª rodada, serão realizados
ainda este ano dois leilões de

áreas no pré-sal, além de outras
seis rodadas até 2019 e da oferta permanente de áreas. “Essas
medidas atrairão centenas de bilhões de reais em investimentos,
ou seja, em riquezas para a sociedade brasileira”, afirmou.
Ao fazer um balanço da rodada, a ANP informou que 20
empresas, originárias de oito
países, participaram da licitação,
com 17 arrematando blocos,
sendo 10 nacionais e sete de origem estrangeira – de países
como a Espanha, os Estados
Unidos e a China. A assinatura
dos contratos está prevista para
ocorrer até o dia 31 de janeiro
de 2018.
A 14ª rodada de licitação foi
marcada pela simplificação das
normas do regime de concessão
brasileiro, com a adoção da fase
de exploração única e possibilidade de estendê-la por razões
técnicas; retirada do conteúdo
local como critério de oferta na
licitação; royalties diferenciados para áreas de nova fronteira
e bacias maduras com maiores
riscos; e incentivos para o aumento da participação de pequenas e médias empresas.
Próximas rodadas
A ANP reafirmou a intenção
de diversificar áreas exploratórias no país e atrair empresas de
diferentes perfis. O próximo leilão da ANP, da 2ª e a 3ª rodadas
do pré-sal, está agendado para 27
de outubro e contará com a par-

ticipação de onze das maiores
petrolíferas do mundo, já habilitadas pela agência.
Segundo a ANP, atualmente,
os dez poços que mais produzem no Brasil estão no polígono do pré-sal, que já é responsável por cerca de metade da produção brasileira.
A 2ª rodada ofertará quatro
áreas com jazidas unitizáveis, ou
seja, adjacentes a campos ou
prospectos cujos reservatórios
se estendem para além da área
concedida. As áreas são relativas às descobertas denominadas
por Gato do Mato e Carcará, e
aos campos de Tartaruga Verde
e Sapinhoá.
Já a 3ª rodada ofertará quatro áreas localizadas nas bacias
de Campos e Santos, na região
do polígono do pré-sal, relativas
aos prospectos de Pau Brasil,
Peroba, Alto de Cabo Frio-Oeste e Alto de Cabo Frio-Central.
O governo federal estabeleceu ainda um calendário plurianual de rodadas. Em 2018 e
2019, serão realizadas três rodadas em cada ano, sendo uma
de áreas com acumulações maduras, uma do pré-sal e uma de
blocos exploratórios.
A previsão do governo é de
que as rodadas de 2017 a 2019
devem gerar mais de US$ 80
bilhões em novos investimentos ao longo dos contratos,
mais de US$ 100 bilhões em
royalties e milhares de
empregos. (Agencia Brasil)

Desemprego cai para 17,9% na
Grande São Paulo, segundo o Dieese
A taxa de desemprego nos 39
municípios da região metropolitana de São Paulo passou de
18,3%, em julho, para 17,9% da
População Economicamente
Ativa (PEA) em agosto. A queda
representa um recuo de 2,2%.
Desde maio, têm-se registrado ligeiras quedas na taxa, segundo a Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade), que foi
divulgada na quinta-feira(27).
No entanto, as chances de se

encontrar um emprego estão
abaixo do verificado nos dois
últimos anos. Em agosto de
2016, havia 17,2% de desempregados e, em 2015, 13,9%. Em
agosto deste ano, foram estimadas 1,988 milhão de pessoas
desempregadas, número inferior a julho em 63 mil pessoas.
Apesar de as empresas terem
demitido mais do que contrataram, o desemprego diminuiu
porque 102 mil pessoas saíram
do mercado de trabalho por motivos diversos. O saldo de postos criados ficou negativo (0,4%) com o fechamento de 39
mil vagas.

O pior quadro foi constatado no comércio, que efetuou um
corte de 61 mil empregados (3,7%). A indústria, por sua vez,
eliminou outros 15 mil trabalhadores (-1,1%). Os efeitos só não
foram maiores porque as contratações superaram as demissões
na construção civil e nos serviços. Na construção, surgiram 7
mil empregos, uma alta de 1,2%
e, nos serviços, 40 mil, um aumento de 0,7%.
A pesquisa aponta ainda que
o setor público enxugou mais o
seu quadro de pessoal (-4,3%)
do que o setor privado (-0,3%)
e que houve uma melhora na

qualidade dos empregos criados. Os contratos sem carteira
assinada caíram 1,6% e manteve-se praticamente estável o
número de trabalhadores registrados (-0,1%).
O Dieese registra ainda queda
de 2% no total de autônomos e
crescimento de 2,8% nas oportunidades de emprego doméstico.
Em relação aos ganhos,
ocorreu recuperação de 1,7%
entre junho e julho com os assalariados passando a receber a
média de R$ 2.137. Em relação
aos ocupados, o rendimento aumentou 2% ,com a média de R$
2.076. (Agencia Brasil)

Taxa do rotativo do cartão de crédito
cai para 221,4% ao ano em agosto
A taxa de juros do rotativo do
cartão de crédito para quem
paga o valor mínimo da fatura
em dia continuou a cair, em
agosto. A taxa chegou a 221,4%
ao ano no mês passado, com redução de 2,4 pontos percentuais
em relação a julho, de acordo
com dados divulgados na quarta-feira (27) pelo Banco Central
(BC), em Brasília.
Já a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou
atrasaram o pagamento mínimo
da fatura subiu 2,1 pontos indo
para 506,1% ao ano, em agosto.
Com isso, a taxa média da modalidade de crédito ficou em
397,4% ao ano, com queda de
1,6 ponto percentual em relação
a julho.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral
da fatura do cartão. Desde
abril, os consumidores que não
conseguem pagar integralmente a fatura do cartão de crédito
só podem ficar no crédito rotativo por 30 dias.
A nova regra, fixada em janeiro pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), obrigou as instituições financeiras a transferi-

rem a dívida para o crédito parcelado, que tem taxas menores.
A taxa do crédito parcelado subiu 1,3 ponto percentual para
161% ao ano, em agosto.
Avaliação das mudanças
O chefe do Departamento de
Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, avaliou que a medida de
restrição do tempo de permanência no rotativo foi efetiva, porque os juros caíram quase pela
metade, de março, quando estava
em 431,1% ao ano, para 221,4%
ao ano, no mês passado.
“A medida nos parece bemsucedida, alcançando seus objetivos. Mas ainda há questões relacionadas com taxas de juros
muito elevadas [do rotativo não
regular] e um saldo que permanece lá”, disse.
O saldo do rotativo não regular do cartão continua maior
que o daqueles que pagam pelo
menos o mínimo da fatura (regular). Em março, o saldo do
crédito regular era de R$
16,815 bilhões e chegou a R$
12,891 bilhões, em agosto. No
caso do não regular, o saldo foi
de R$ 21,898 bilhões em março, subiu para R$ 23,138 bilhões

em abril e ficou em R$ 20,666
bilhões. No caso do crédito parcelado, com taxas mais altas em
relação a outras modalidades de
crédito, saiu de R$ 11,272 bilhões, em março, para R$
16,383 bilhões, em agosto.
Para Rocha, é preciso ampliar a educação financeira da população. “Tem pessoas que não
estão, de fato, conseguindo pagar
as suas dívidas. Os juros que incidem sobre isso vão tornar cada
vez mais difícil que o façam”, disse. Rocha acrescentou há pessoas que não pagam a fatura do cartão porque perderam renda ou
emprego ou não planejaram as
despesas adequadamente.
Cheque especial
A taxa de juros do cheque especial ficou em 317,3% ao ano
em agosto, com redução de 4
pontos percentuais em relação a
julho.
A taxa média de juros para as
famílias caiu 1,5 ponto percentual para 62,3% ao ano, no mês
passado. No caso das empresas,
a taxa foi reduzida em 0,9 ponto
percentual para 24,4% ao ano.
A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de

90 dias, para pessoas físicas, ficou em 5,6%, com redução de
0,1 ponto percentual em relação
a julho. No caso das pessoas jurídicas, a inadimplência permaneceu em 5,5%. Esses dados são
do crédito livre, em que os bancos têm autonomia para aplicar
dinheiro captado no mercado.
No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores
habitacional, rural e de infraestrutura) os juros para as pessoas físicas caíram 0,5 ponto
percentual indo para 8,5% ao
ano. A taxa cobrada das empresas subiu 0,6 ponto percentual
para 12,2% ao ano. A inadimplência permaneceu em 2,1%
para as famílias e em 1,5%, no
caso das empresas.
O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos
bancos ficou em R$ 3,046 trilhões, com redução 0,1%, no
mês. Em 12 meses, houve retração de 2,2%. Em relação a tudo
o que o país produz – Produto
Interno Bruto (PIB) – o volume
correspondeu a 47,1%, com redução de 0,1 ponto percentual em
relação a julho. (Agencia Brasil)

Assembleia Geral da
ONU analisa plano
para combater o tráfico
de seres humanos
A Assembleia Geral das Nações Unidas realizou na quartafeira (27) uma reunião de alto nível para analisar o Plano de
Ação Global sobre o combate ao tráfico de seres humanos e
deve emitir, ainda hoje, uma Declaração Política sobre o tema.
A informação é da ONU News.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, discursou
na abertura do evento e lembrou que existem em todo o mundo dezenas de milhões de vítimas de trabalho forçado, escravidão sexual e outras formas de abuso e exploração humana,
como o recrutamento de crianças como soldados.
Guterres afirmou que o tráfico humano ocorre globalmente, vitimando mulheres vulneráveis, crianças, meninas e meninos. E segundo ele, vários negócios e empresas lucram com
esta situação.
O chefe das Nações Unidas disse que as recentes situações de violência e insegurança agravam e aumentam casos
de tráfico humano. Como os milhares de pessoas refugiadas
que morrem em alto mar, em centros de detenção ou no deserto nas mãos de criminosos e atravessadores.
Terroristas
Guterres mencionou grupos terroristas como o Boko Haram,
na Nigéria, e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que continuam mantendo cativos, meninas, meninos e mulheres. Ele chamou a atenção para a organização deste tipo de crimes e o uso da
tecnologia por parte dos bandidos espalhados pelo globo, que
segundo ele se aproveitam de falhas na governança e da fraqueza
das instituições.
Para a as Nações Unidas, existe mais atenção para a punição
ao tráfico de drogas do que ao tráfico de pessoas, e isso precisa
mudar. António Guterres disse que é responsabilidade dos líderes internacionais fazer do combate ao tráfico humano uma prioridade de cooperação internacional.
O chefe da ONU explicou que o combate ao tráfico humano
requer um maior uso da Convenção contra o Crime Organizado
Transnacional e outras convenções e protocolos das Nações
Unidas.
Para ele, “não há mais tempo a perder. É hora de se levantar,
reagir e eliminar a prática do tráfico de seres humanos de uma
vez por todas”. (Agencia Brasil)

Países pobres
perderão 10% do
PIB per capita com a
mudança climática,
diz FMI
O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse na quarta-feira
(27) que os países pobres serão incapazes de fazer frente sozinhos aos efeitos econômicos do aquecimento global sem um
esforço global das economias desenvolvidas, e calcula uma perda estimada de 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita até 2100. A informação é da agência EFE.
“Se não houver esforços globais para frear as emissões de
carbono, o previsto aumento na temperatura suprimirá cerca de
uma décima parte do PIB per capita dos países de baixos investimentos para finais do século XXI”, apontou o FMI em um dos
capítulos analíticos de seu relatório Perspectivas Econômicas
Globais.
Estas projeções se baseiam em cenários conservadores de
aumento de 1 grau centígrado na temperatura destes países, o
que se traduziria em menor produção agrícola, esfriamento dos
investimentos e danos à saúde.
O documento enfatiza que “dado que as economias avançadas
e emergentes são as que contribuíram em grande medida ao aquecimento global e devem continuar nesse caminho, ajudar os países de baixos investimentos a encarar suas consequências é um
imperativo humanitário e uma sensata política econômica global”.
Para o organismo dirigido por Christine Lagarde, um dos principais problemas é que “as políticas domésticas destes países
não são suficientes” para protegê-los das mudanças climáticas,
devido aos seus poucos recursos econômicos, ao citar exemplos de alguns dos países mais expostos, como o Haiti, o Gabão
e Bangladesh.
“À medida que as altas temperaturas ultrapassam os limites
biofísicos dos ecossistemas destes países, poderia haver epidemias mais frequentes, fome e outros desastres naturais, ao mesmo tempo que é alimentada a pressão migratória e o risco de
conflitos”, indicou.
Cerca de 60% da população mundial vive em países onde o
aquecimento global provavelmente produzirá estes “efeitos perniciosos”, atestou o Fundo Monetário Internacional.
O FMI apresentará o seu relatório completo, com as novas
projeções de crescimento global, no marco de sua Assembleia
Anual que será realizada em Washington, entre 10 e 15 de outubro, e à qual estão presentes os ministros de Economia de 189
países-membros. (Agencia Brasil)
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Senado pode reverter decisão do
STF sobre Aécio, diz Marco Aurélio
Temer e ministros
são notificados de
denúncia da PGR
As notificações das denúncias da Procuradoria-Geral da
República (PGR) contra o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha, e da Secretaria-Geral
da Presidência da República,
Moreira Franco, foram entregues na quarta-feira(27) no
Palácio do Planalto.
As três notificações foram
entregues pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Giacobo (PR-PR) ao subchefe de
Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Valle. Cada um
dos notificados recebe uma
cópia da peça, que tem mais de
200 páginas.
Giacobo também foi responsável pela entrega da primeira denúncia a Temer, em
junho. Naquela oportunidade
afirmou estar triste e hoje repetiu o tom ao sair do Palácio
do Planalto.
“Estou cumprindo meu papel institucional, mas como
cidadão brasileiro estou triste
pelo momento que o Brasil
passa, com todo esse mar de
corrupção. Espero que isso se
resolva, e o combate à corrupção continue e o Brasil entre
nos trilhos”, acrescentou o deputado após entregar a notificação hoje. Em agosto, o deputado votou contra o prosseguimento da primeira denúncia,
mas não quis dizer qual será seu
voto desta vez. No entanto,
acredita que quanto mais rápido se der este processo, melhor para o país.
“Essa [denúncia] nós vamos
analisar também, para ver se
tem algum elemento diferente,

alguma coisa diferente da primeira denúncia, no sentido jurídico. Eu acho que quanto
mais rápido passar esse episódio, essa denúncia, independente da questão meritória, é
melhor para o país”.
Após a notificação dos denunciados, será encaminhada
uma cópia da peça também à
Comissão de Constituição e de
Justiça (CCJ) da Câmara, onde
a denúncia será apreciada. Os
denunciados têm até dez sessões plenárias da Casa para
apresentarem suas defesas. A
partir daí, a CCJ tem cinco sessões para apreciar a matéria,
votar e encaminhar a deliberação ao plenário da Câmara.
A denúncia elaborada pela
PGR contra o presidente, os
ministros e outros peemedebistas é pelos supostos crimes
de organização criminosa e
obstrução da Justiça. A peça foi
apresentada pelo ex-procurador Rodrigo Janot. A defesa de
Michel Temer contestou as
acusações e apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF)
pedido para que a denúncia fosse devolvida à PGR. Mas o plenário da Corte decidiu encaminhar a denúncia para a Câmara,
à qual cabe autorizar ou não o
prosseguimento da investigação na Justiça.
Em vídeo divulgado na sexta-feira (22), Temer afirmou
que foram apresentadas “provas forjadas” e “denúncias ineptas”. “A verdade prevaleceu
ante o primeiro ataque a meu
governo e a mim. A verdade,
mais uma vez, triunfará”, disse. (Agencia Brasil)

Juiz decreta prisão de
Rogério 157 e outros
integrantes do tráfico
na Rocinha
O juiz Alexandre Abrahão
Dias Teixeira, do 3º Tribunal do
Júri da Capital do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, decretou na quarta-feira(27) a prisão preventiva de vários membros do tráfico de drogas da Rocinha pelo crime de homicídio
qualificado. Entre eles Rogério
Avelino da Silva, o Rogério 157,
Ivan da Silva Martins, o Ivanzinho, Alan Francisco da Silva, o
Bilan, Michael Ferreira de Souza, o Rabicó e Horácio Ferreira
do Nascimento, o Orelhinha.
De acordo com a denúncia
do Ministério Público, no dia 23
de julho, na comunidade do Vidigal, que fica próxima à Rocinha, os réus entraram em confronto com 11 policiais militares que faziam patrulhamento de
rotina. O PM Hudson Silva de
Araújo foi morto no tiroteio.
Os autos do processo apontam que a quadrilha é responsável pelos conflitos que ocorrem
desde domingo (17) na Rocinha,
comunidade na zona sul da cidade, e também em outros pontos
da cidade. Para o juiz, o perfil
violento dos denunciados e a certeza de impunidade dos integrantes do tráfico têm levado à prática deste tipo de conduta corriqueiramente no estado. “Estes
acusados, liderados, pelo menos
os indícios sugerem, pelo acusado de vulgo Rogerinho 157,
são os responsáveis pelo atual
clima de terror na comunidade
da Rocinha, travando guerra sangrenta responsável pela interven-

ção das tropas federais no estado”, apontou o juiz na decisão.
O juiz destacou, em sua decisão, que a população carioca
está “assombrada com a onda de
violência promovida em todas as
vias públicas por criminosos armados de fuzis, todos integrantes das quadrilhas de traficantes”.
“Não se trata, peço venias a quem
entenda de forma diversa, de argumento genérico. Vejo como
efetiva promoção de terror emocional no povo”, destacou o juiz.
Rendição
Na sexta-feira passada (22),
quando 950 integrantes das Forças Armadas se juntaram a equipes das polícias estaduais para
uma operação integrada na Rocinha, uma pessoa da família de
Rogério 157 chegou a entrar em
contato com o chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Rio de
Janeiro, delegado Carlos Eduardo Thomé, para negociar a rendição do traficante. Entretanto,
as conversas não prosseguiram
e o familiar de Rogério 157 não
mais procurou a PF.
Desde o domingo (17),
quando começaram os tiroteios
intensos na comunidade com a
tentativa de retomada do comando do tráfico no local por aliados
do traficante Antônio Francisco
Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, a localidade está ocupada por
ações policiais para a localização
de traficantes, de armas e de drogas. (Agencia Brasil)

O ministro Marco Aurélio
Mello, relator do inquérito que
resultou no afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) de
suas atividades parlamentares, disse na quarta-feira (27) acreditar
que o Senado tem margem para
reverter a decisão tomada pela
Primeira Turma da Corte.
“Eu entendo que sim. Uma
coisa é o afastamento de uma
cadeira administrativa, como
aconteceu do presidente do Senado, Renan [Calheiros (PMDBAL)]. Outra coisa é o afastamento do exercício de um mandato
outorgado pelo povo”, disse
Marco Aurélio antes da sessão
plenária desta quarta-feira.
O ministro ressalvou não es-

tar incitando a rebeldia do Senado, mas disse que em seu próprio
voto deixou clara sua interpretação de que é preciso autorização
dos pares para que se imponha
medidas cautelares contra um
senador. “Se ele [Senado] pode
mais, que é rever até uma prisão,
o que dirá a suspensão do exercício do mandato”, afirmou.
O ministro acredita que, a
princípio, cabe ao Senado também analisar se confirma ou não
o recolhimento domiciliar noturno, medida contra o Senador
também imposta no julgamento
de ontem.
Marco Aurélio disse interpretar que o recolhimento noturno impõe, na prática, uma de-

tenção de Aécio, o que entraria
em contradição com a decisão
unânime da própria Primeira
Turma, que ontem também decidiu ser inconstitucional a prisão
preventiva, em regime fechado,
do senador.
“O que nós tivemos foi a decretação de uma prisão preventiva em regime aberto. Vamos
usar o português”, avaliou o relator. Ele acredita que Aécio seja
notificado até o fim de semana
sobre a decisão, para que possa
apresentar recurso na forma de
embargos de declaração.
Um dos que votaram pelo
afastamento e pela reclusão noturna, o ministro Luiz Fux descartou a possiblidade de que o

Senado possa reverter decisões
do STF. “Não, o STF já decidiu
questões semelhantes de afastamento, já decidiu até questão de
prisão de um parlamentar. Em
ambas as ocasiões o Senado
cumpriu a decisão do STF, que é
o que se espera que ocorra”, disse o ministro.
Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse só vai se
manifestar sobre a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF)
de afastar o senador Aécio Neves (PSDB-MG) de seu mandato e determinar seu recolhimento domiciliar noturno depois que
o Senado for notificado. (Agencia Brasil)

Câmara aprova texto base da MP do Refis
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quartafeira(27) a medida provisória
que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, o
novo Refis. O programa prevê o
abatimento de dívidas tributárias ou não tributárias de pessoas
físicas ou jurídicas com a Receita Federal, a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
(PGFN) e a Procuradoria-Geral
da União.
O texto foi aprovado em votação simbólica. Antes de seguir
para apreciação do Senado, deputados ainda precisam analisar as
sugestões de destaques à MP. Para
não perder a validade, a medida
precisa ser analisada nas duas Casas até o dia 11 de outubro.
A MP teve seu texto adaptado depois de várias negociações
entre os parlamentares, a liderança do governo na Câmara e o
Ministério da Fazenda. Segundo
o relator da proposta, deputado
Newton Cardoso Jr (PMDBMG), o valor previsto para ser

arrecadado com o novo programa pode chegar a R$ 10 bilhões.
Inicialmente, o governo pretendia arrecadar R$ 13 bilhões com
a medida.
“Não posso corroborar com
os R$ 13 [bilhões] em momento algum. A equipe econômica
não confirmou para ninguém a
arrecadação com o texto atual.
Acreditamos que a arrecadação
poderia chegar em R$ 10 bilhões, isso considerando o que
vai ser arrecadado esse ano, da
parcela de 2017 e com os valores aportados a partir de 2018”,
disse Cardoso, antes da medida
ser aprovada no plenário.
A medida inclui a adesão de
empresas que estão em recuperação judicial ou que têm débitos referentes ao Regime Especial de Tributação para beneficiar
determinados setores, como o
da construção civil. O texto que
passou no plenário é uma emenda aglutinativa apresentada terça-feira (26) ao parecer aprovado na comissão.

Pelo texto aprovado pelos
deputados, será permitida a repactuação das dívidas vencidas
até 30 de abril desse ano ou de
contratos firmados após a publicação da medida provisória, desde que a solicitação pelo devedor seja feita até 31 de outubro.
A medida tem uma tabela especial com opções de pagamento
parcelado com descontos nos
juros e multas. A redução nos
encargos varia de acordo com o
número de parcelas.
Em uma das modalidades, o
devedor que aderir ao programa
poderá efetuar o pagamento de
uma entrada em espécie de pelo
menos 20% da dívida e parcelar
o restante a partir de cinco parcelas. Neste caso, o saldo devedor poderá ser pago integralmente em janeiro de 2018 com
desconto de 90% dos juros e
70% das multas de mora, ou em
até 175 parcelas contadas a partir de janeiro do ano que vem,
com desconto de 50% nos juros
e 25% nas moras.

O pagamento também poderá ser feito ainda por amortização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativo da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL) com a
Receita. O prazo para análise dos
créditos é de 5 anos. O saldo remanescente pode ainda ser abatido a partir da doação de imóveis. Cada prestação mensal terá
o valor mínimo de R$ 200 para
pessoas físicas e de R$ 1000, se
o devedor for pessoa jurídica. O
valor dos depósitos serão convertidos em renda para a União
ou em pagamento definitivo.
Os contribuintes poderão ser
excluídos do programa se não
pagarem os tributos vencidos até
30 de abril e se não cumprirem
regularmente as obrigações com
o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), entre outros
critérios. Débitos considerados
inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) também
não poderão ser parcelados no
programa. (Agencia Brasil)

Correios ingressam com ação de dissídio
coletivo contra greve de trabalhadores
Um dia após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar que sindicatos filiados à
Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares
(Fentect) garantam ao menos
80% dos trabalhadores em atividade durante a greve decretada na última sexta-feira (22),
os Correios informaram na
quarta-feira (27) que ingressarão com ação de dissídio coletivo, ação proposta à Justiça
do Trabalho para solucionar
questões não resolvidas em ne-

gociação direta.
De acordo com a estatal, a
medida foi tomada após os trabalhadores ligados aos sindicatos ligados à Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos
Correios (Findect) anunciarem
adesão à paralisação na noite de
terça-feira (26).
Em nota, a empresa informou
que levantamento feito hoje
mostra que 90.607 empregados
em todo o país estão trabalhando, o que corresponde a 83,45%
do total. Mesmo assim, a em-

presa manteve em prática as
ações do Plano de Continuidade de Negócios, que prevê o
deslocamento de empregados
entre as unidades e a realização de horas extras. As medidas, segundo os Correios, visam reduzir os impactos da greve para a população.
Por conta da paralisação, serviços com hora marcada como
o Sedex 10, Sedex 12, Sedex
Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária estão
suspensos. Segundo os Correios, a greve não afetou a rede de

atendimento em todo o país: as
unidades estão funcionando e
serviços como o Sedex e o PAC
continuam disponíveis para os
consumidores.
Negociações
Os Correios propõem reajuste de 3% nos salários e benefícios a partir de janeiro de 2018
e manutenção das demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017. Na última
sexta-feira, os trabalhadores ligados à Fentect decretaram greve. (Agencia Brasil)

Supremo autoriza ensino religioso
confessional nas escolas públicas
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira(27), por 6 votos a 5,
que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza
confessional, isto é, que as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica
O julgamento ficou empatado até o último momento,
sendo decidido pelo voto da
presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, para quem
“pode-se ter conteúdo confessional em matérias não
obrigatórias nas escolas [públicas]”. Ela considerou não
haver na autorização conflito
com a laicidade do Estado, conforme preconiza a Constituição,
uma vez que a disciplina deve ser
ofertada em caráter estritamente facultativo.
O tema foi debatido por quatro sessões plenárias ao longo

das últimas semanas. Ao ser
aberto o julgamento desta quarta-feira, o placar era de 5 a 3 a
favor do ensino confessional.
Após os votos dos ministros
Marco Aurélio Mello e Celso de
Mello, o resultado ficou empatado em 5 a 5.
“O ensino religioso nas escolas públicas não pode nem
deve ser confessional ou interconfessional, pois a não confessionalidade do ensino religioso na escola pública traduz
consequência necessária do
postulado inscrito na nossa vigente Constituição, da laicidade do Estado Republicano brasileiro”, afirmou o decano da
Corte, Celso de Mello, na sessão desta quarta.
Votaram pelo ensino não
confessional nas escolas públicas o relator, ministro Luís Roberto Barroso, e os ministros

Luiz Fux, Rosa Weber, Marco
Aurélio Mello e Celso de Mello.
Além de Cármen Lúcia, votaram a favor de permitir o modelo confessional de ensino religioso os ministros Alexandre
de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski.
Pela tese vencedora, o ensino religioso nas escolas públicas deve ser estritamente facultativo, sendo ofertado dentro do
horário normal de aula. Fica autorizada também a contratação
de representantes de religiões
para ministrar as aulas. O julgamento não tratou do ensino religioso em escolas particulares,
que fica a critério de cada instituição.
Processo
A ação foi proposta pela Pro-

curadoria-Geral da República
(PGR) em 2010, pela então viceprocuradora Déborah Duprat.
Segundo entendimento da procuradoria, que acabou derrotado,
o ensino religioso só poderia ser
oferecido se o conteúdo programático da disciplina consistisse
na exposição “das doutrinas, práticas, histórias e dimensão social das diferentes religiões”,
sem que o professor privilegiasse nenhum credo.
Para a procuradora, o ensino
religioso no país aponta para a
adoção do “ensino da religião
católica”, fato que afronta o
princípio constitucional da laicidade. O ensino religioso está
previsto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e
no Decreto 7.107/2010, acordo
assinado entre o Brasil e o Vaticano para o ensino do tema.
(Agencia Brasil)

Ágio de 9% mostra baixa percepção de risco
em leilão de usinas, diz ministério
O ágio médio de 9,73% no
leilão de quatro usinas hidrelétricas operadas pela Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), realizado na quarta-feira
(27) na Brasil, Bolsa, Balcão
(B3, antiga BM&F Bovespa), foi
significativo, avalia Paulo Pedrosa, secretário-executivo do
Ministério de Minas e Energia.
Representantes das empresas

que arremataram lotes no leilão,
o grupo chinês Spic Pacif Energy PTY e o Consórcio Engie
Brasil Minas Geração, reafirmaram que acreditam nas leis do
país e na solução da questão com
a Justiça. O Consórcio Engie
complementou que, há 20 anos
presente no país, respeita os
compromissos ambientais, sociais e trabalhistas brasileiros.

No pregão, o primeiro lote,
da hidrelétrica de São Simão, em
Goiás e Minas Gerais, foi arrematado pelo grupo Spic Pacif
Energy PTY – a única proposta
oferecida, por R$ 7,18 bilhões,
ágio de 6,51%. Venceu a disputa
pelo segundo lote, referente à hidrelétrica Jaguara, em Minas Gerais e São Paulo, o Consórcio Engie Brasil Minas Geração, por R$

2,17 bilhões, ágio de 13,59%.
O Consórcio Engie também
arrematou o terceiro lote, da hidrelétrica de Miranda, Minas Gerais,
por R$ 1,36 bilhão, ágio de 22,42%.
O último lote, de Volta Grande, em
Minas Gerais e São Paulo, foi arrematado pela Enel Brasil S.A., com
ágio de 9,84% e valor de R$ 1,4 bilhão. Todos os contratos têm prazo
de 30 anos. (Agencia Brasil)
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Denúncia contra Temer chega à
CCJ e não será desmembrada
O presidente da Comissão
de Constituição e de Justiça
(CCJ) da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG),
decidiu na quarta-feira (27) que
a denúncia contra o presidente
Michel Temer e os ministros
Moreira Franco, da SecretariaGeral da Presidência da República, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, irá tramitar sem qualquer
desmembramento. De acordo
com Pacheco, a denúncia, que

chegou à CCJ no final da tarde
de quarta-feira, tramitará de forma única e terá também um só
relator para a análise da peça.
Rodrigo Pacheco tomou a
decisão de forma monocrática
ao responder questionamento
do deputado Alessandro Molon
(Rede-RJ), que defende o fatiamento da denúncia. “A natureza
do crime imputado aos denunciados – organização criminosa –
cria impedimentos jurídicos

para o fracionamento da denúncia e análise em separado em
relação a cada um deles. Sendo
assim, o caso demanda um juízo
global unitário por parte desta
comissão [CCJ]”, disse o presidente da comissão.
Após a notificação, que
ocorreu na tarde de quarta-feira, os denunciados têm até dez
sessões plenárias da Casa para
apresentarem suas defesas à
CCJ. A partir daí, a comissão tem

cinco sessões para apreciar a
matéria, votar e encaminhar a
deliberação ao plenário da Câmara. Depois de passar pela
CCJ, a denúncia deverá ser analisada em plenário, onde deve
receber pelo menos 342 votos,
o que corresponde a dois terços
dos 513 deputados, quorum exigido pela Constituição para que
denúncias contra um presidente
da República sejam investigadas
pelo Supremo. (Agencia Brasil)

Banco Central não espera mais por
crescimento do crédito este ano
O Banco Central (BC) revisou a projeção para o crédito
bancário no país e agora não espera mais por crescimento dos
empréstimos. Em junho, a previsão era de crescimento de 1%
para o saldo do crédito. Na revisão da estimativa, divulgada na
quarta-feira(27), o BC passou a
prever estabilidade, neste ano,
em relação a 2016, quando o saldo chegou a R$ 3,105 trilhões
em dezembro.
O chefe do Departamento de
Estatísticas do BC, Fernando Rocha,
disse que o crédito não está “liderando” a recuperação da economia,
mas apenas seguindo a retomada. “A
recuperação está acontecendo, mas
é bastante gradual. O crédito está
seguindo a recuperação”.

Rocha acrescentou que o
crédito para consumo de pessoas físicas, tanto para compra de
veículos e casas e o consignado, está avançando, mas os empréstimos para empresas ainda
recuam. “O saldo dos empréstimos para pessoas físicas permanece em expansão, há 10 meses
seguidos”.
Em agosto, o saldo do crédito total ficou em R$ 3,046 trilhões, com retração de 0,1% no
mês e de 2,2% em 12 meses. No
caso das pessoas físicas, o saldo ficou em R$ 1,609 trilhão,
com alta de 0,7% no mês e de
4,6%, em 12 meses. No caso das
empresas, houve retração de 1%
no mês e de 8,8% em 12 meses,
com saldo de R$ 1,437 trilhão.

Crédito livre e direcionado
O BC também revisou as
projeções para o crédito livre e
direcionado. O crédito livre é
aquele em que os bancos têm
autonomia para aplicar dinheiro
captado no mercado. Já o direcionado tem regras definidas
pelo governo, destinados basicamente aos setores habitacional,
rural e de infraestrutura. A projeção do BC para o crédito livre
passou de estabilidade para crescimento de 0,5% e a do direcionado, de crescimento de 1% para
queda de 0,5%.
A maior parte do saldo do
crédito livre, que somou R$
1,526 trilhão em agosto, é para
pessoas físicas (R$ 828,1 bilhões). O saldo do crédito direci-

onado chegou a R$ 1,520 trilhão
em agosto, sendo R$ 738,3 bilhões para empresas e R$ 781,7
bilhões para pessoas físicas.
De acordo com Rocha, o
crédito direcionado para as empresas não se recuperou ao longo do ano, com companhias ainda endividadas.
Rocha falou ainda sobre a liberação de recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) que, segundo ele, foi
usada para consumo e também
para quitação de dívidas. “Isso
pode de fato abrir espaço para
pessoas físicas para novas concessões de crédito no futuro. As
pessoas físicas, de fato, têm saído na frente com relação às jurídicas”. (Agencia Brasil)

Comércio nacional deve abrir 73 mil
vagas temporárias para o Natal
Mais de 73 mil pessoas serão contratadas pelo comércio
brasileiro para as festas de fim
de ano, com alta de 10% em
comparação com o mesmo período do ano passado, quando
foram geradas 66,7 mil vagas
temporárias de emprego. A estimativa foi divulgada na quartafeira (27), no Rio de Janeiro,
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) .
Segundo o chefe da Divisão
Econômica da CNC, Fabio Bentes, a previsão se baseia no histórico do ano, “no qual todas as
datas comemorativas registraram alta depois de dois anos”.
Bentes disse acreditar que tal
cenário deve perdurar até dezembro. “É aumento das vendas
mesmo”.
O quadro de inflação baixa,
juros em queda, retomada gradual do emprego e confiança das
famílias contribui para que a
CNC projete aumento de 4,3%
para as vendas do comércio varejista brasileiro no Natal, equivalente à movimentação financeira de R$ 34,3 bilhões até dezembro. “Isso faz com que tenhamos no Natal, que é a data
mais importante para o varejo,
uma alta também depois de dois
anos de queda nas vendas”, disse Bentes à Agência Brasil.
O economista afirmou que o
emprego temporário é uma espécie de aposta que o varejista
faz no Natal, porque não pode
deixar para contratar em cima da
hora. Por isso, a própria contra-

tação do trabalhador temporário
é uma percepção mais favorável
para o Natal deste ano em relação ao Natal do ano passado,
acrescentou.
Para este ano, a CNC trabalha com estimativa de alta de
2,2% nas vendas do comércio
nacional. Bentes lembrou que o
início do ano não foi bom e que,
no primeiro trimestre, houve
queda nas vendas. Nos últimos
cinco meses, entretanto, as vendas no varejo aumentaram na
comparação com igual período
de 2016.
“Já há uma recuperação, embora simbólica, no varejo. A gente não espera alta muito significativa daí para a frente, mas em
segmentos importantes para o
varejo, como vestuário, as vendas estão crescendo 10% na
média dos últimos quatro meses, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, destacou o economista.
Segmentos
O vestuário é um dos setores que mais crescem com o
Natal. As vendas aumentam mais
de 80% em dezembro em comparação com o mês anterior. Segundo Bentes, vestuário é o mais
democrático dos segmentos,
porque engloba desde a lembrancinha adquirida no comércio
popular até produtos de marca,
mais caros. Se isso ocorre nas
vendas, acaba replicando também no emprego, demandando
mão de obra em dezembro.

Outro segmento que deve
concentrar os maiores volumes
de contratação é o de hiper e
supermercados, que responde
por 30% do varejo e foi afetado
positivamente este ano pelo dólar baixo e pelos preços em queda dos alimentos.
“O consumidor, dificilmente, este ano, vai se assustar com
o preço de produto importado. E
alimento tem ajudado a preservar
um pouco o bolso, o que ajuda o
segmento e o próprio varejo
como um todo. Alimento é quase tarifa. Consegue-se adiar a
compra do carro; mas ninguém
deixa de comer”, disse Bentes.
De acordo com a CNC, além
de serem os grandes empregadores do varejo, concentrando
juntos por 42% da força de trabalho do setor, vestuário e hiper
e supermercados costumam responder, em média, por 60% das
vendas natalinas.
O dólar tem ajudado o comércio, caindo em média 10%
em relação ao ano passado, disse Bentes. Isso permitiu ao varejo fazer estoque a preços mais
competitivos, importar produtos
típicos do mês (de dezembro) e
colocar preços mais atraentes na
prateleira. “O dólar não contaminou negativamente o Natal deste ano”.
Bentes disse que o pagamento do bônus do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
ajudou o varejo no período de
março a julho, mas ressaltou que
o que tende a ajudar o setor daqui para frente é a reativação do

emprego, inclusive pelo próprio
comércio, com a contratação de
temporários para o fim de ano.
Efetivação
O economista considera
possível a efetivação de uma parcela significativa dos 73,1 mil
postos temporários que serão
criado para o fim de ano. Nos
chamados “anos bons”, como
2010 e 2014, quando o varejo
estava muito bem, mais de 30%
dos temporários acabaram sendo contratados. Nos dois últimos anos, contudo, as vendas
caíram, resultando em queda no
total de 10% no Natal, o que fez
com que a taxa de efetivação não
chegasse a 15% das vagas temporárias.
Para este ano, a CNC espera
taxa de contratação na casa de
27%, “porque a perspectiva para
2018, não só pelo lado do Produto Interno Bruto [PIB], mas do
próprio emprego e das vendas do
varejo, é mais favorável do que
foi em 2017”. Por isso, a tendência é ter uma taxa de absorção dos temporários após o Natal deste ano mais alta do que no
Natal dos dois últimos anos.
A CNC estima que o salário
de admissão dos temporários fique em R$ 1.191, com elevação
de 7,1%, em termos nominais,
na comparação com os valores
do mesmo período do ano passado. O maior salário de admissão deverá ocorrer no ramo de
artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, estimado em
R$ 1.446. (Agencia Brasil)

Leilão de usinas da Cemig vai aumentar
eficiência, diz ministro da Fazenda
As concessões das quatro
usinas hidrelétricas operadas
pela Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), leiloadas
na quarta-feira(27), vão gerar
mais investimentos, com maior
eficiência para a população, segundo o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
“Outros leilões vão ocorrer
nos próximos meses dentro do
plano de concessões que irá
modernizar os serviços no país”,
disse o ministro pelo Twitter
após o resultado do leilão. “A
retomada da economia começa
a dar frutos também ao criar
ambiente para a atração dos investimentos estrangeiros”, destacou.
O ministro do Planejamen-

to, Dyogo Oliveira, destacou a
participação de grupos internacionais no leilão, o que, segundo ele, “demonstra confiança na
economia do país”. Também por
meio do Twitter, Oliveira acrescentou que o “resultado do leilão reforça que governo tem adotado projeções seguras a respeito das receitas”.
O governo federal arrecadou R$ 12,1 bilhões com o leilão das usinas da Cemig. O primeiro lote, da hidrelétrica de
São Simão, em Goiás e Minas
Gerais, foi arrematado pelo
grupo chinês Spic Pacif Energy PTY, única proposta oferecida, por R$ 7,18 bilhões, com
ágio de 6,51%. Venceu a disputa pelo segundo lote, refe-

rente à hidrelétrica Jaguara,
em Minas Gerais e São Paulo,
o Consórcio Engie Brasil Minas Geração, por R$ 2,17 bilhões, ágio de 13,59%. O Consórcio Engie também arrematou o terceiro lote, da hidrelétrica de Miranda, em Minas
Gerais, por R$ 1,36 bilhão,
ágio de 22,42%.
O último lote, de Volta Grande, em Minas Gerais e São Paulo, foi arrematado pela Enel Brasil S.A., com ágio de 9,84% e
valor de R$ 1,4 bilhão. Todos os
contratos têm prazo de 30 anos.
O montante arrecadado
será usado pelo governo para
tentar fechar as contas deste
ano, com o déficit previsto de
R$ 159 bilhões.

Disputa
O processo de leilão das usinas tem sido marcado por disputas envolvendo a Cemig e o
governo. As concessões das hidrelétricas serão encerradas este
ano, mas, para o governo estadual, os contratos em vigor preveem a renovação automática.
Em agosto, o governo de Minas
Gerais e a Cemig lançaram uma
campanha virtual contra o leilão
das hidrelétricas São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande.
Sob o slogan Mexeu com Minas, mexeu comigo, a iniciativa
convidava os mineiros a se engajarem na disputa para que a
Cemig pudesse renovar as concessões de suas usinas. (Agencia Brasil)

Venda de máquinas e
equipamentos
nacionais tem queda
de 4,1%, diz Abimaq
As vendas feitas pela indústria brasileira de máquinas
e equipamentos continua a
apresentar queda no acumulado de 2017. De janeiro até
agosto, o setor vendeu R$ 44,1
bilhões, o que representa 4,1%
inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.
Os dados divulgados na
quarta-feira (27) são da Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq). Já o resultado no
mês de agosto apresentou alta.
Foram vendidos em máquinas
e equipamentos R$ 6,08 bilhões, 3,9% a mais em relação
a julho e 2,6% acima do registrado em agosto de 2016.
De acordo com a Abimaq,
a alta no oitavo mês do ano se
deu em razão do aumento das
vendas para o mercado externo. O resultado negativo do
acumulado do ano foi causado
principalmente pelo efeito da

valorização do Real nas exportações, segundo a entidade.
As vendas do setor para o
exterior registraram números
positivos em agosto e no acumulado do ano. De janeiro a
agosto, foram registradas exportações de R$ 5,64 bilhões,
6,7% acima do realizado no
mesmo período de 2016.
Em agosto, as vendas para
o exterior foram de R$ 835,5
milhões, 14,9% acima do registrado em julho e 19,9% acima em relação a agosto do ano
passado.
O setor estava empregando, no final de agosto, 288,395
mil trabalhadores, 5,7% a menos do que o registrado no
mesmo mês de 2016.
No acumulado de janeiro a
agosto, a média de empregados
é de 291,104 trabalhadores,
5,6% a menos do que no mesmo período do ano passado.
(Agencia Brasil)

Exportação de carne para os
EUA pode ser retomada em
outubro, dizem técnicos
As exportações brasileiras
de carne bovina in natura para
os Estados Unidos, suspensas
desde de junho, devem ser retomadas em outubro. A expectativa é de técnicos do Ministério
da Agricultura, que acompanharam inspeções feitas nos últimos
dias por delegação norte-americana, em vários frigoríficos do
país.
Na última segunda-feira
(25), os Estados Unidos liberaram a retomada das exportações
de carne termoprocessada de
cinco frigoríficos que haviam
sido embargados devido a problemas como o rompimento de
embalagens.
As três unidades do frigorífico Marfrig, localizadas em São
Gabriel (RS), Promissão (SP) e
Paranatinga (MS); uma da JBS,
localizada em Campo Grande
(MS); e uma da Minerva, em Palmeiras de Goiás (GO), principais exportadores para os EUA,
tiveram as exportações suspensas para evitar eventual embar-

go total da exportação.
De acordo com o Ministério
da Agricultura, os produtos processados termicamente representam a maior parte da exportação de carne brasileira para os
norte-americanos. O Brasil possui 18 frigoríficos fornecedores
da matéria prima.
“Ontem [segunda-feira] mesmo, recebemos a informação de
que a carne processada está liberada. Esperamos que, muito
em breve, a gente consiga também liberar a carne in natura”,
disse o ministro da Agricultura
Blairo Maggi, ontem à noite, em
São Paulo, em evento do setor.
Segundo o Ministério da
Agricultura, o fim do embargo
de cortes in natura deverá
ocorrer depois que os americanos avaliarem documento enviado pelas autoridades brasileiras, em resposta a questionamentos feitos pela missão veterinária que esteve no Brasil no
primeiro semestre deste ano.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
&RPDUFDGH6mR3DXOR639DUD&tYHO&DUWyULRGR2ItFLR&tYHO)25265(*,21$,6620,*8(/3$8/,67$
9$5$6 &Ë9(,6   9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGR
GH6mR3DXOR'U D 7UD]LEXOR-RVp)HUUHLUDGD6LOYDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R ('9$/'2*20(66$1726
-81,25 %UDVLOHLUR 5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH
6HQWHQoD SRU SDUWH GH )XQGDomR $UPDQGR $OYDUHV 3HQWHDGR TXH ILFD ,17,0$'2 SDUD SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH
5  HP  TXLQ]H  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO VRE SHQD GH PXOWD GH
 GH] SRU FHQWR  EHP FRPR GD LQFLGrQFLD GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  GH] SRU FHQWR  QRV PROGHV GR
GRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOGHFRQIRUPLGDGHFRPDUGHFLVmRSURIHULGDHP(QFRQWUDQGR
VHRH[HFXWDGRHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDjVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDRVWHUPRVDFLPD
GHVFULWRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
27 e 28/09
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $PDQGD(LNR6DWRQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D5HQDWR9LFWRU)RWL &3) TXH6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR3DXOROKHDMXL]RX
DomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH GHFRUUHQWHGR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODU
GH &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV WHQGR FRPR REMHWR R FXUVR VXSHULRU GH (QJHQKDULD &LYLO QR
SHUtRGR QRWXUQR (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R
PDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOH
GDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
27 e 28/09

)25265(*,21$,6,7$48(5$9DUD&tYHO)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD2ItFLR(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR
3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD6XHOL-XDUH]$ORQVR-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD*XHULQR3URYHQFLR &3) TXH+6%&%DQN%UDVLO6
$  %DQFR 0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH  
UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR SDUD )LQDQFLDPHQWR GH &DSLWDO GH 0RYLPHQWR RX $EHUWXUD GH &UpGLWR H )LQDQFLDPHQWR
SDUD$TXLVLomRGH%HQV0yYHLVRX3UHVWDomRGH6HUYLoRVH2XWUDV$YHQoDVQ(VWDQGRRH[HFXWDGR
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGR
H[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHU
TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XP
SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV
MXGLFLDOPHQWHGH55H5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 63 
27 e 28/09

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR %XVFD H $SUHHQVmR (P
$OLHQDomR )LGXFLiULD  3URSULHGDGH )LGXFLiULD 5HTXHUHQWH %DQFR ,WDXFDUG 6$ 5HTXHULGR 6LOYDQD $SDUHFLGD GD
6LOYD(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D +HUWKD+HOHQD5ROOHPEHUJ
3DGLOKDGH2OLYHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD6LOYDQD$SDUHFLGDGD6LOYD &3) TXH%DQFR
,WDXFDUG6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRREMHWLYDQGRRYHtFXORPDUFDPRGHOR)LDW8QR9LYDFHDQR
 FRU FLQ]D SODFD 39$  5HQDYDP  &KDVVL %') DOLHQDGR
ILGXFLDULDPHQWH$SUHHQGLGRREHPHHVWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUD
HPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJDURGpELWRGH5 MXQKRGH VRESHQDGHFRQVROLGDUVH
DSURSULHGDGHHDSRVVHSOHQDGREHPQRSDWULP{QLRGRUHTXHUHQWH DUWGR'HFOHLDOWHUDGRSHOD
/HL   SRGHQGR DLQGD QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R VXSUD RIHUHFHU UHVSRVWD VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
27 e 28/09

2ItFLR&tYHOGR)RUXP5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR63)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR&RPDUFDGH6mR3DXOR(',7$/
'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUROLQD1DEDUUR0XQKR]5RVVLQDIRUPDGD/HL
HWF)D]6DEHUD'DUF\9\OOHOD,WLEHUH &3) TXH$067UDQVSRUWHV,QWHUQDFLRQDLV/WGDOKHDMXL]RXDomR
GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH
&RQILVVmRGH'tYLGD(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXH
RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLD
EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  )LFD DLQGD FLWDGD TXH KRXYH D GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD
HPSUHVD%27UDGLQJ,PSRUWDomRH([SRUWDomR/WGD&13-SDUDGHIHVDHPGLDV~WHLVPDQLIHVWDomR
HDSUHVHQWDomRGHSURYDVFDEtYHLVDGYHUWLQGRQRVWHUPRVGRDUWLJRSDUDJUDIRGR&3&'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR
28 e 29/09
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IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro - Mariana Borges
em 2016.
triatlo nacional, aumentando a
Além de Santiago e Mariana, chance de manutenção de domía prova ainda contará com os nio nacional no evento.
outros nomes fortes da modaA relação ainda terá os selidade, como os paulistas Fá- guintes triatletas na Elite: Almir
bio Carvalho, vencedor do Gustavo Sorbo Martins (BRA),
IRONMAN 70.3 de Foz de Bruno Joaquim (BRA), Bruno
Iguaçu 2014, e Bia Neres, Matheus (BRA), Caio Ferreira
campeã do IRONMAN 70.3 (BRA), Carolina Furriela (BRA),
Palmas deste ano. A etapa tam- Christian Carletto (ARG), Danibém contará com inúmeros lo Melo (BRA), Edivanio Mondestaques da nova geração do teiro da Silva (BRA), Felipe Ma-

nente (BRA), Fellipe Santos
(BRA), Fernando Toldi (BRA),
Flavio Queiroga (BRA), Frank
Silvestrin (BRA), Gisele Bertucci (BRA), Gustavo Slaib Pereira
(BRA), Iuri Josino Vinuto
(BRA), Juan Manuel Lauro
(URU), Luis Henrique Ohde
(BRA), Luiz Francisco Paiva Ferreira (BRA), Luiza Cravo (BRA),
Marcus Fernandes (BRA), Mariana Borges de Andrade (BRA),
Nayara Luniere (BRA), Pamella
Oliveira (BRA), Paulo Roberto
Maciel da Silva (BRA) e Romina Palácio (ARG).
O IRONMAN 70.3 Rio de
Janeiro é organizado pela Unlimited Sports e realizado pela
Associação Brasileira Esportiva
Social e Cultural Endurance
(ABEE). Conta com o patrocínio
da Mizuno, Porsche e Omint,
apoio do Governo do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro, FTERJ, Shimano, AquaSphere, Localiza, DHL, Outback,
NET, Trisport, Oakley, TREK,
GU e Flows. Mais informações
no
site
oficial:
www.ironmanbrasil.com.br

Foto/ Tom Papp

Estância turística de Campos do Jordão
(SP) recebe o rali Suzuki Off-Road

Participam modelos Suzuki 4x4
Muita diversão passando por
uma das regiões mais bonitas do
estado de São Paulo. Neste sábado, dia 30 de setembro, o rali
de regularidade Suzuki Off-Road
chega à estância turística de
Campos do Jordão, que recebe
milhares de pessoas todos os
anos graças a sua arquitetura e

clima europeu.
Assista e conheça: https://
youtu.be/iHuV9dlSGDU
No trajeto, os belos cenários da Serra da Mantiqueira, passando por trilhas e estradas de
terra em região montanhosa com
cascalho e trechos em meio a florestas. A prova chegará a 1.500

metros de altitude.
“Participei algumas vezes e
estou acostumada com o 4x4.
Venho pela diversão, e pelas
paisagens. É questão da adrenalina mesmo. Vou pra todo lugar
com meu Jimny, me sinto tão
imponente. Nas trilhas, ele é
bruto. Estava até pensando em
apelidá-lo de Gru (filme Meu
Malvado Favorito): tem cara de
mau, mas é bem bonzinho”,
brinca Angelica Oliveira.
A prova não exige experiência, nem carros preparados e
promove um dia divertido para
toda a família aproveitar. O
objetivo é manter-se dentro
do tempo e velocidade estipulados pela organização. Na
sexta-feira, véspera da prova,
a organização realiza um briefing e aula de navega ção, com
todas as explicações sobre a planilha. 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.
“Gostamos de viajar e o Jimny é muito gostoso”, explica
Sara Fernandes. “O bom da prova é o desafio, a adrenalina e
aprender cada vez mais”, comenta Paula Acuna.
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.

Seis atletas brasileiros representam o País, a partir desta sexta-feira (29) na etapa da
Copa do Mundo de Trampolim,
em Loulé, Portugal. Uma das
competições mais tradicionais
do calendário de Copas do ano
contará com a presença de ginastas de 20 países e a expectativa é que os brasileiros consigam bons resultados. Esta é
a primeira competição para
eles no novo ciclo olímpico e
será um bom termômetro para
o Mundial da modalidade em
novembro, na Bulgária.
No feminino estarão Camilla Lopes, Ingrid Maior, Alice
Gomes e Daienne Cardoso.
Pelo masculino Carlos Ramirez Pala e Rafael Andrade, que
representou o Brasil nos Jogos
Olímpicos do Rio, em 2016.

Eles serão acompanhados pelos
técnicos Tatiana Figueiredo e
Silton Santos e pelo fisioterapeuta José Carlos Brandão. A
árbitra será Eliane Simão.
Tatiana Figueiredo disse
que este será um bom teste para
os ginastas nesse recomeço de
trabalho. “Esta é a primeira
Copa do Mundo que os atletas
estão participando neste novo
ciclo. O objetivo é fazer as
séries com boa execução, avaliar o desempenho deles e também observar os ginastas dos
outros países que irão competir no Mundial”, apontou a treinadora.
Diego Satiro, coordenador
de trampolim da Confederação Brasileira de Ginástica,
destacou o potencial dos ginastas que estão em Portugal.

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA

DISTÂNCIA

Sprint

OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

WWW.TRIDAYSERIES.COM.BR

“Este é o segundo evento internacional que o Brasil está
participando, o primeiro foi o
Pan-Americano. A equipe que
está indo é composta de atletas que vêm apresentando ótimos resultados nas competições. São ginastas que buscam
também uma vaga na Seleção
de Trampolim.”
A programação oficial tem
início com os treinos de amanhã e de quinta-feira. A competição começa na sexta-feira
(29) às 11h (horário de Brasília) com as classificatórias. As
finais estão marcadas para o
sábado (30).
Além do Brasil, competem
também atletas do Azerbaijão,
Bélgica, Bielorussia, Bulgária,
Canadá, China, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Espa-

Foto/ Ricardo Bufolin

Copa do Mundo de Loulé de
Trampolim abre novo ciclo olímpico

Rafael Andrade
nha, Alemanha, Japão, Kazaquistão, Nova Zelândia, Polônia,
Portugal, Rússia, Suíça e Uzbequistão.
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Melo vence na estreia
ao lado de Zverev e
enfrenta André Sá
nas quartas de final

Foto/Divulgação

Em sua terceira edição, o
IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro,
marcado para o dia 1º de outubro, no Recreio dos Bandeirantes, reunirá inúmeros destaques
amadores e profissionais na briga pelos primeiros lugares. Na
Elite, por exemplo, serão 29 participantes entre homens e mulheres, com a presença de alguns
campeões como os brasileiros
Santiago Ascenço e Mariana Borges, vencedores da prova em
2015, entre outras tantas feras da
modalidade. A largada começará
às 6h45, na Praia da Macumba,
onde estará montada a área de
transição.
A disputa distribuirá, para os
melhores da Elite, 25 mil dólares de prêmio e pontos no
ranking, enquanto para a Faixa Etária serão 30 vagas para o
Mundial de 2018 de 70.3, na
África do Sul. Os competidores terão pela frente as distâncias de 1,9 km de natação, 90
km de ciclismo e 21 km de
corrida. O evento reunirá o número recorde de 1.500 atletas
de 30 países - foram 1300 de 28

Foto/ FinisherPix

IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro 2017
com diversos campeões na Elite

Marcelo Melo e Chris Bastos, seu preparados físico
A dupla Marcelo Melo/Ale- meiro set foi decidido apenas
xander Zverev estreou com vi- no tie break, com vitória de
tória no Shenzhen Open, tor- Melo e Zverev, que fecharam
neio ATP 250 que está sendo a série em 7/6 (7-5).
disputado em Shenzhen, na
O segundo set também coChina. Na quarta-feira (27), meçou equilibrado, com as
em sua primeira partida jun- duas duplas mantendo os
tos, derrotaram Hans Po- seus serviços até o empate
dlipnik-Castillo (Chile) e em 4/4. No nono game,
Andrei Vasilevski (Bielorús- Melo e Zverev conseguiram
sia) por 7/6 (7-5) e 6/4, em a quebra, no saque de Casti1h30min. Agora, voltam à llo, para marcar 5/4. Na sequadra nesta quinta-feira quência, Zverev sacou e eles
(28), em jogo válido pelas confirmaram a vitória na séquartas de final. Na busca rie por 6/4, comemorando a
por um lugar nas semifinais, vaga nas quartas de final.
M elo e Zverev enfrentarão o
“Ficamos felizes por ter
também brasileiro André Sá e ganho. Afinal, fazia mais de um
o israelense Dudi Sela. Na pri- ano que falávamos de um dia
meira rodada, Sá e Sela vence- jogar uma dupla juntos. Estaram o checo Roman Jebavy e mos aproveitando este moo holandês Matwe Middelko- mento, pois não sabemos
op por 7/5, 5/7 e 13/11.
quando teremos uma oportuA partida entre Melo/Zve- nidade como esta novamente.
rev e Sá/Sela será a quarta da É sempre legal poder jogar
programação da Quadra 2. com um amigo”, afirmou
Como Zverev disputa também Marcelo, que tem o patrocía chave de simples, o jogo de- nio de Centauro, BMG e
verá começar por volta de 8h Itambé, com apoio da Confedesta quinta-feira (horário de deração Brasileira de Tênis.
Três torneios na China - No
Brasília).
Os mineiros Melo e Sá, total, serão três torneios na
hoje adversários, já foram par- China. Depois do Shenzhen
ceiros entre 2007 e 2009. Este Open, Melo e o polonês Kuano, eles se enfrentaram nas se- bot disputarão o China Open
mifinais do Ricoh Open, em (ATP 500), a partir do dia 2 de
junho, na Holanda, com vitória outubro, em Beijing, e o Shande Melo, que foi campeão do ghai Rolex Masters (Masters
torneio ao lado do polonês 1000), que começa no dia 9 de
Lukasz Kubot. Sá teve como outubro, em Xangai. Juntos,
parceiro o neozelandês Micha- Melo e Kubot lideram o ATP
el Venus. Será o 14º confronto Doubles Team Race to
entre eles - Melo venceu sete London e já estão classificaaté agora.
dos para o ATP Finals, que reúne as oito melhores parcerias
Jogo equilibrado - Mar- do ano, em novembro, em Loncelo Melo – terceiro no dres, na Inglaterra.
ranking mundial individual de
duplas – e o alemão AlexanNa temporada, cinco tíder Zverev – quarto do mun- tulos e 40 vitórias – O mineido no ranking de simples da ro Marcelo Melo, 34 anos, e o
ATP – são grandes amigos e polonês Lukasz Kubot, 35
estão tendo a oportunidade de anos, estão jogando juntos desjogar juntos em Shenzhen. de o início da temporada. AnNos próximos torneios na tes, formaram parceria em
China – Beijing e Xangai, a torneios como o ATP de Viepartir da semana que vem, na, onde foram campeões em
Melo voltará a formar parce- 2015 e 2016. Em 2017, a dupla Melo e Kubot venceu 40
ria fixa com Kubot.
Cabeças de chave número jogos, com apenas 13 derro3, Melo e Zverev tiveram um tas. Entre essas vitórias está
início de jogo difícil diante de a 400ª da carreira do brasileiCastillo e Vasilevski. Com uma ro, obtida na estreia em Roquebra para cada dupla, o pri- land Garros.
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