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Instituições financeiras aumentam
projeção de déficit público
Justiça suspende tabela de frete mínimo
para associação do agronegócio
Página 3

BNDES amplia condições de crédito
para projetos de saneamento
Página 3

Está prevista para março do
ano que vem a saída definitiva
do Reino Unido da União Europeia. O país, ao deixar de ser
membro do bloco, deixa também de ter representantes no
Parlamento Europeu. Nas próximas eleições, que se realizam de 23 a 26 de maio de
2019, o número de eurodeputados no Parlamento passará de
751 para 705.
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Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,81
Venda:
3,81
Turismo
Compra: 3,66
Venda:
3,97

EURO
Compra: 4,41
Venda:
4,41

OURO
Compra: 143,50
Venda: 161,20

17º C
13º C

Noite

nortea-americana) para conter a
alta nas duas últimas semanas.
Nesta quinta-feira, o BC realizou
três leilões de swaps, que desde
a sexta-feira passada totalizam
US$ 18 bilhões.
O índice da Bolsa de Valores
de São Paulo (Ibovespa) fechou
em baixa de 0,97% com 71.421
pontos. O volume financeiro somou R$ 11.151.850.813. Ações
dos bancos puxaram a queda da
bolsa, com os papéis preferenciais do Itau caindo 3,55% e do Bradesco 4,06%. (Agencia Brasil)

Aumento previsto no prêmio
de loterias pode ser revisto

Plenário do STF debate constitucionalidade de conduções coercitivas
Por 6 votos a 5, o Supremo
A decisão confirma o enten- Também ficou decido que as conTribunal Federal (STF) decidiu na dimento individual do relator do duções que já foram realizadas
quinta-feira (14) impedir a de- caso, ministro Gilmar Mendes, antes do julgamento não serão
cretação de conduções coerciti- que concedeu, em dezembro do anuladas. A Corte julgou definivas para levar investigados e réus ano passado, liminar para impe- tivamente duas ações protocolaa interrogatório policial ou judi- dir as conduções, por entender das pelo PT e pela Ordem dos Adcial em todo o país.
que a medida é inconstitucional. vogados do Brasil (OAB). Pág. 4

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse na
quinta-feira (14) que o aumento
previsto no prêmio das loterias
federais pode ser revisto para
compensar a redução de recursos do setor destinados às pastas da Cultura e do Esporte.
A destinação de dinheiro das

loterias para a área de segurança
pública, prevista em medida provisória (MP) assinada pelo presidente Michel Temer na segunda-feira (11), gerou queixas nos
dois ministérios. Jungmann disse que esta é uma possibilidade
para atenuar as perdas dos dois
ministérios.
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Esporte

Duplas brasileiras disputam Tite confirma time
que entra em
etapas na China e Áustria
campo na estreia
neste final de semana
O Brasil estará mais uma
vez em ação pelo Circuito
Mundial de vôlei de praia
2018 neste final de semana.
As duplas estarão na disputa
de torneios que acontecem
simultaneamente. Josi e Lili
(SC/ES) jogam a etapa duas
estrelas de Nanquim, na China, enquanto Arthur Lanci e
Márcio Gaudiê (PR/RJ) disputam a etapa uma estrela de
Baden, na Áustria. A pontuação, formato de disputa e
premiação das duas competições é distinta. Página 8

6º Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras:
44 duplas inscritas
O Rallye Internacional
1000 Milhas Históricas Brasileiras novamente é sucesso antes mesmo de ser disputada a
sua sexta edição, passando pelos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As inscrições foram
encerradas e apontam a participação de 44 duplas em carros
clássicos fabricados entre
1919 e 1980, que largarão na
manhã do dia 20 de junho do
Shopping Iguatemi, na capital
paulista, para chegar em Gramado (RS) na tarde do dia 23
de junho, percorrendo cerca de
1.700 km.
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Foto/Vera Lambiasi

Sexta: Chuvoso
durante o dia e a
noite

O dólar fechou na quinta-feira (14) com alta de 2,5%, cotado a R$ 3,8119. A maior alta nos
últimos 13 meses foi causada
por notícias de que o Banco Central Europeu (BCE) encerra seu
programa de compras de títulos
no fim do ano.
O mercado interno também
repercute o fim do plano anunciado pelo Banco Central (BC)
brasileiro, que encerra nesta sexta-feira, o periodo em que colocou US$ 20 bilhões em swaps
cambias (venda futura da moeda
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Lili (esq) e Josi celebram ponto durante etapa

Previsão do Tempo

Dólar tem maior alta em
13 meses, cotado a R$ 3,81

O briefing será no Shopping Iguatemi

do Brasil na Copa
Foto/CBF

Parlamento
Europeu terá
menos
deputados
após Brexit

passou de R$ 138,543 bilhões
para R$ 151,192 neste ano.
Mesmo assim, a estimativa está
abaixo da meta de déficit perseguida pelo governo de R$
159 bilhões. O resultado primário é formado por receitas
menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Pág. 3

Docentes do Estado podem
fazer curso de formação
continuada

Foto/Rosinei Coutinho/SCO/STF

A primeira reunião de cúpula entre os líderes de países integrantes do Mercosul
e da Aliança do Pacífico será
no México, deve ocorrer no
final de julho. Fazem parte da
Aliança do Pacífico o Chile,
a Colômbia, o México e Peru.
Já o Mercosul é formado por
Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai. “Temos expetativa
de que se realize uma reunião
de cúpula da Aliança do Pacífico com o Mercosul no dia
24 de julho no México”, antecipou o subsecretário-geral
da América Latina e Caribe
do Ministério das Relações
Exteriores, embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, em
coletiva nesta quinta-feira
(14).
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Por 6 votos a 5, STF impede
conduções coercitivas para
interrogatório

Foto/Divulgação

Primeira
reunião de
cúpula
Mercosul–
Aliança do
Pacífico será
em julho

Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda aumentaram a previsão
para o resultado negativo das
contas públicas, neste ano. A
estimativa do déficit primário
do Governo Central, formado
por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central,

O técnico da Seleção Brasileira Tite confirmou no treinamento de quinta-feira (14) o
time que estreia na Copa do
Mundo, no próximo domingo
(17), contra a Suíça. Será o
mesmo time que iniciou o
amistoso contra a Áustria, no
último dia 10. O Brasil irá a
campo com Alisson, Danilo,
Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.
Com isso, o treinador confirma Thiago Silva no lugar de
Marquinhos na defesa e Dani-

lo como titular na lateral direita. Lembrando que o jogador do Manchester City só
está na Copa porque Daniel
Alves, o titular da posição, se
lesionou e foi cortado. Fagner, do Corinthians, era reserva de Daniel Alves e, mesmo com o corte do colega de
posição, não virou titular no
time.
Nos quatro amistosos de
preparação para a Copa do
Mundo disputados neste ano,
a seleção brasileira não teve
a defesa vazada e saiu vitoriosa de todos, superando Rússia, Alemanha, Croácia e Áustria. Desde o início da era
Tite, em junho de 2016, o
Brasil soma 17 vitórias, três
empates e uma derrota, com
47 gols marcados a favor e
cinco contra.
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a Suíça no próximo domingo, às 15h (horário de
Brasília), na Rostov Arena,
em Rostov-no-Don. (Agencia Brasil)

Agenda da semana
dos jogos da Copa
do Mundo 2018
Página 8

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, sexta-feira, 15 de junho de 2018

Ônibus metropolitanos são aprovados
em ação de redução de poluentes
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â M ARA ( S P )
Professor, ex-Vereador, Historiador, Geógrafo, Pesquisador,
Autor e Conselheiro-decano [Tribunal paulistano do Contas], Edson Simões segue escrevendo e sendo a História Real do Brasil no
mundo. Sua Produção Literária vai dar ao Brasil [que ainda somos]
mais uma Referência.
P R E FE I TU R A ( S P )
Cumprindo prisão domiciliar por crimes na 2ª gestão [prefeito
eleito em 1992], Maluf [indicado do governo militar em 1969 - via
ARENA hoje PROGRESSISTAS] lembra que ‘presenteou’ aos jogadores campeões do mundo no México [1970] carros ‘fuscas’
populares da Volkswagen.
A S S E M B L E IA ( S P )
Em tempos de Copa do Mundo de futebol, com quase 100%
dos 94 deputados jogando tudo pela reeleição ou eleição à Câmara
dos Deputados - além do presidente Macris (PSDB) jogando por
uma candidatura ao Senado, o Palácio 9 de Julho [completando 50
anos] tá ‘na reserva’.
GOVERNO (SP)
Não é real que o ex-governador e candidato Presidencial Alckmin (PSDB) sofre pressão pra apoiar o ex-prefeito paulistano Doria (PSDB), candidato - agora com o DEM conforme antecipamos
- ao cargo do também aliado França (PSB paulista), assim como
não sofre de França.
CONGRESSO
Deputada ( PSDB (SP), ex-vereadora paulistana Mara Gabrili
foi eleita representante do Brasil pra comissão de pessoas com
deficiências físicas na ONU [Organização das Nações Unidas]. Isso
pode dar a ela a candidatura ao Senado ? Se não der, vai bombar sua
reeleição à Câmara Federal.
P R E S I D Ê N C IA
Em 1970, quando a seleção brasileira de futebol sob intervenção militar faturou sua 3ª Copa do Mundo no México, o governo
do Presidente Médici (ARENA - hoje PROGRESSISTAS) escalava suas ‘seleções’ políticas estaduais e o “Brasil, Ame-o ou Deixeo” dos ‘milagres econômicos’.
PA R T I D O S
No PT já há condições pra que o leninista [1º Presidente bolchevique da Russia] e ex-prefeito paulistano Haddad parta pra sua
campanha Presidencial. Só falta a ‘unção’ do ex-Presidente Lula
[condenado e preso por crimes que o tornaram ‘ficha suja’ e via
Justiça Eleitoral inelegível] ...
H I S T Ó R IAS
... Embora na vice-presidência (SP) do PDT [de Brizola], Medeiros não é candidato a mais nada. Pra quem teve que fugir [anos
1970] e estudou na Escola Soviética [Leningrado], em seu desencanto diz que “a FIFA segue saqueando os países sedes das Copas
do Mundo”.
P O LÍT I CA S
Assim como Xi Ji Ping usou a Olimpíada [2008] na sua China,
pra propagandear geopolíticas econômicas de dominação, Putin
vai usando a Copa do Mundo de Futebol na sua Russia como repaginação da agora renovada potência mundial sem os falidos governos ditos socialistas-comunistas ...
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993. Ela
tornou-se referência na imprensa e via da liberdade possível. Ele está
dirigente na associação “Cronistas de Política - SP”. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

cesar.neto@mais.com

EMTU reforça frota dos
ônibus em dias de jogo
do Brasil
Para melhor atender aos usuários que irão torcer pela seleção, a EMTU/SP determinou às
concessionárias e permissionárias o reforço da operação dos
ônibus nos dias úteis em que haverá jogo do Brasil na primeira
fase da competição.
Na sexta-feira, 22 de junho, a
partida contra a Costa Rica será às

Jornal

9 horas e as linhas metropolitanas
terão reforço da operação no período das 11h às 13h para facilitar
os deslocamentos dos passageiros na ida para o trabalho.
No dia 27 de junho, quartafeira, a Seleção Brasileira entrará em campo contra a Sérvia às
15 horas e o reforço dos ônibus
será das 13 às 15 horas.
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Em prol do Dia Mundial do
Meio Ambiente, celebrado no último 05 de junho, a EMTU fez um
balanço deste ano do Programa
ConscientizAR. A iniciativa visa
diminuir a emissão de poluentes
dos ônibus das linhas intermunicipais das Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo.
Durante os meses de janeiro
a maio, o projeto avaliou veículos metropolitanos do sistema
regular das regiões de São Paulo, Baixada Santista, Campinas,

Vale do Paraíba/Litoral Norte e
Sorocaba. Por meio de uma equipe técnica, foi feito um levantamento do nível de fumaça preta
expelida pelo escapamento dos
coletivos.
O cenário foi positivo nas
áreas de estudos. Na Grande São
Paulo, foram verificado 738 ônibus, sendo 93% aprovados. Na
Baixada Santista esse número
foi ainda maior: 99,69% da frota foi aprovada no programa.
Na região de Campinas, dos

1.107 coletivos avaliados, 85%
foram aprovados, o que corresponde a 940 veículos. Nas inspeções realizadas no Vale do
Paraíba/Litoral Norte, 316 veículos foram analisados. Desse
total, 83%, cerca de 262, apresentaram nível de emissão em
níveis permitidos. Em Sorocaba,
a aprovação foi de 71%.
É importante lembrar que a
emissão acima dos níveis permitidos está diretamente associada
à falta de manutenção do veículo

ou à má qualidade do combustível utilizado. Em caso de irregularidade, a empresa é multada e
os veículos são impedidos de circular até a regularização.
No Estado, o Programa
ConscientizAR tem caráter educativo e busca informar as entidades operadoras sobre a necessidade de manter os motores regulados. Desde 2008, a ação é
realizada em conjunto com a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Fapesp anuncia apoio ao
desenvolvimento de novos projetos
A lista de 54 projetos selecionados no 4º Ciclo de Análise
do Programa Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas (Pipe)
de 2017 foi divulgada na terçafeira (12) pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp). Assim, o Pipe
encerrou todos os ciclos de análises do ano passado com um
total de 207 propostas aprovadas para as fases 1 e 2. A relação
dos projetos selecionados está
disponível na internet.
As empresas escolhidas contam com recursos da Fapesp para
testar a viabilidade técnica de uma
ideia (Fase 1) ou desenvolver um
produto (Fase 2). Vale destacar
que diversas companhias aprovadas na última chamada de 2017
contarão com o apoio da fundação para desenvolver soluções de
internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (AI).

As propostas lidam com soluções em vários ramos de atuação. Um dos exemplos é o projeto liderado por Boris Rotter, a
ser desenvolvido por empresa
em fase de constituição, em São
Paulo, que usará sensores e algoritmos para analisar a vibração
e ruídos de máquinas agrícolas
de plantio e colheita. O objetivo
é prever falhas em motores.
Oriunda de Marília, no interior paulista, a Stratelli Inteligência Estratégica associará a
inteligência artificial a aprendizado de máquina para a análise
de boletins de ocorrência. Segundo o representante do projeto Leonardo Castro Botega, a
ideia é identificar situações e
mapear informações relacionadas ao crime, de modo a gerenciar riscos.
Saúde
Na área de Saúde, a Biolam-

bda Científica e Comercial busca desenvolver um equipamento
para aplicação de fototerapia no
tratamento de tumores, processos inflamatórios, entre outros,
com pagamento sob demanda. “O
usuário paga por uso”, revela
Caetano Padial Sabino, que representa o projeto.
A lista de propostas engloba
desde sistemas de gestão nutricional na produção de ovinos até
plataforma para a criação de tatuagem em realidade aumentada.
Também fazem parte do programa um projeto sobre dosador de
vinho que utiliza gás neutro para
aumentar a durabilidade da bebida, mantendo aroma e sabor.
Algumas das empresas selecionadas já contaram com o Pipe
para a execução de projetos de
pesquisa. Trata-se do caso da
MRA Indústria de Equipamentos
Eletrônicos, de Ribeirão Preto.

Com recursos do programa da
Fapesp, a companhia desenvolveu sondas cirúrgicas radioguiadas e calibradores de dose utilizados em medicina nuclear,
entre outros projetos.
A empresa capacitou a equipe para a produção de sistemas
de monitores de radiação ionizante e, agora, com mais de 100
funcionários, terá auxílio para
desenvolver um detector para
dosimetrias pessoal e médica.
De acordo com o diretor científico da Fapesp, Carlos Henrique de Brito Cruz, os objetivos do Pipe são apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, aumentar a competitividade e criar uma cultura de inovação permanente em empresas
com até 250 funcionários. “Nossa expectativa é de que os projetos sejam ambiciosos mundialmente”, explica.

Docentes do Estado podem fazer
curso de formação continuada
Estão abertas as inscrições
para Programa de Formação Continuada de Professores de Língua
Inglesa, promovido por meio de
parceria entre a Secretaria da
Educação do Estado e a Associação Cultura Inglesa. Os docentes
da rede estadual podem fazer o
cadastro para novas turmas.
Vale destacar que a iniciativa
oferece cursos gratuitos de língua inglesa (na modalidade presencial) e de extensão universitária (a distância) para docentes

Estação
Tatuapé
recebe ação
de saúde
Nesta sexta-feira (15),
os usuários que passarem
pela Estação Tatuapé, que
atende as linhas 11-Coral e
12-Safira, poderão usufruir
de quatro serviços de saúde
gratuitos.
Trata-se de uma ação realizada pela UNG (Universidade de Guarulhos), com o
objetivo de aferir pressão arterial, fazer testes de glicemia, orientação nutricional,
além de relaxamento usando
a quick-massage.
Das 10h às 16h, cerca de
10 voluntários, entre alunos
e funcionários da instituição,
estarão atendendo os usuários na estação.
A pressão alta se manifesta em 25% dos brasileiros, sendo responsável por
40% dos infartos, 80% dos
derrames e 25% dos casos
de insuficiência renal terminal. Doenças que podem ser
evitadas desde que os hipertensos conheçam sua condição, mantenham-se em tratamento e com a pressão
controlada.
Ações de Saúde e Bemestar
A iniciativa é realizada
com o apoio da CPTM, que
abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção
da saúde e bem-estar dos usuários, incentivo à leitura,
mostras artísticas, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.

(efetivos ou temporários) com
licenciatura no idioma e que lecionam nas classes regulares ou
nos Centros de Estudos de Línguas (CELs) do ensino paulista.
Para os cursos presenciais
de Língua Inglesa, o período de
inscrição segue até 25 de junho,
enquanto o cadastro na modalidade a distância de Extensão
Universitária pode ser feito até
16 de julho.
Inscrição
Por telefone ou pessoalmen-

te, o interessado deve realizar a
inscrição na unidade da Cultura
Inglesa onde pretende estudar.
Em seguida, o candidato participará de um teste classificatório
para ingressar nas turmas.
Candidatos com classificação acima de 700 pontos no Test
of English for International
Communication (TOEIC) estão
dispensados do teste de classificação para o curso de Extensão Universitária. Para isso, os
alunos devem entregar uma có-

pia da pontuação no exame no
empreendimento para solicitar a
dispensa.
Além da cidade de São Paulo, os seguintes municípios contam com salas da Cultura Inglesa: Araçatuba, Bauru, Campinas,
Diadema, Franca, Guarulhos,
Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, Santo André,
Santos, São Carlos, São José do
Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

Governo de SP firma convênios
com cidades da região de Franca
O Estado de São Paulo continua a investir nas questões relativas ao turismo para promover o desenvolvimento social,
além de gerar emprego e renda.
Em Franca, nesta quinta-feira
(14), o governador Márcio
França autorizou, ao todo, o repasse de R$ 996.224,06 para
três Municípios de Interesse
Turístico (MITs): Altinópolis,
Rifaina e Santo Antônio da Alegria.
O governador também liberou recursos no total de R$
3.891.167,35 para os municípios de Ibirá, Santa Fé do Sul,
Mira Estrela, Novo Horizonte,
Rubinéia e Sales. Márcio França certificou, ainda, os novos
MITs de Orlândia, Ituverava,
Miguelópolis, Patrocínio Paulista e Sertãozinho.
“Anunciamos com as prefeituras vários convênios de pavimentação, conforme tínhamos
prometido. Desde o início, falamos que firmaríamos esses
acordos para que os prefeitos
pudessem ter a chance de fazer
manutenção urbana, que fazem
parte da programação”, ressalta o governador.
Fortalecimento
Por intermédio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria Estadual de Turismo, a assinatura
de acordos fortalece a atividade
do setor nas cidades signatárias.
A iniciativa contribui para a reestruturação de áreas de turismo, revitalização de espaços
públicos, recuperação de pontos
de visitação e iluminação pública, entre outros aspectos.
“São Paulo é o único Estado da federação que possui políticas públicas com investi-

mento direto para o desenvolvimento turístico. Vale lembrar
que temos 70 estâncias turísticas e 97 Municípios de Interesse Turístico”, avalia o secretário de Turismo do Estado, Junior Aprillanti.
Em visita à região, o governador também oficializou a criação do Aglomerado Urbano de
Franca, formado por 19 cidades: Aramina, Buritizal, Cristais
Paulista, Franca, Guaíra, Guará,
Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis,
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. O
começo dos debates sobre a
composição da Aglomeração
Urbana da Região de Franca
ocorreu em setembro de 2016.
Ainda no município, Márcio
França participou do descerramento da placa das obras de reforma e ampliação da Delegacia de São Joaquim da Barra. No
total, foram investidos R$
833.798,49 na unidade, que
passa a contar com 21 salas,
sete banheiros e seis celas.
Rodovias
O governador também entregou as obras de modernização das rodovias Cândido Portinari (SP-334) e Prefeito Fábio Talarico (SP-345), ligações
estratégicas da região nordeste
do Estado, por onde trafegam
mais de 14 mil veículos diariamente.
A expectativa é de que 783
mil habitantes da região sejam
beneficiados, por meio dos investimentos de R$ 126,1 milhões, originários do Tesouro
do Estado e disponibilizados
pelo Departamento de Estradas
de Rodagem (DER). Vale des-

tacar que as intervenções ampliam a segurança viária e incrementam a economia regional, ao facilitar o escoamento
da produção industrial, concentrada principalmente na fabricação de calçados, considerada
uma das mais fortes do Brasil.
Entre Franca e Cristais Paulista, a Rodovia Cândido Portinari passou por serviços de duplicação, pavimentação dos
acostamentos e implantação de
nova sinalização do Km 406 ao
Km 413. Além disso, o DER
construiu duas passarelas, no
Km 406,1 e no Km 410,95. O
projeto foi executado para aumentar a segurança dos pedestres, bem como dois viadutos
para acesso e retorno, no Km
407,3 e no Km 411,9.
Para ampliar a fluidez e possibilitar o acesso aos bairros
próximos, o Departamento de
Estradas de Rodagem implantou
vias marginais, sendo 1,98 quilômetro de extensão na Marginal Norte e 2,82 quilômetros na
Marginal Sul.
Iniciada em setembro de
2014, a duplicação da SP-334
gerou 240 novos postos de trabalho. O investimento foi de R$
62,2 milhões. Em abril de
2017, já havia sido inaugurado
o trecho do Km 413 ao Km 421,
em Cristais Paulista.
Obras
Já a Rodovia Prefeito Fábio
Talarico passou por obras de recapeamento da pista, do Km 42,5
ao Km 83, entre as cidades de
Franca, São José da Bela Vista,
Guará e São Joaquim da Barra.
Houve também a recuperação
dos acostamentos e implantação
de nova sinalização. Para acesso e retorno, um novo viaduto foi
construído no Km 59,06.
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Justiça suspende tabela de frete
mínimo para Abag
A Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag) conseguiu
a suspensão, para suas associadas, do cumprimento da tabela
de frete mínimo na contratação
de transporte rodoviário de carga. A decisão liminar foi proferida na quinta-feira (14) pelo
juiz Marcelo Guerra Martins, da
Justiça Federal em São Paulo.
A tabela de frete mínimo foi
determinada pela Medida Provisória 832/2018 e por uma resolução da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).

Para a Abag, a tabela seria ilegal
por ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da
livre concorrência, bem como
afrontaria os princípios da proporcionalidade, finalidade e eficiência, pois resultaria em aumento substancial no valor do
transporte, o que causaria impacto no preço dos bens, com
riscos de diminuição da produção agrícola e industrial do país.
Na decisão, o juiz disse que
um dos objetivos fundamentais
do país, segundo a Constituição

Federal, é garantir o desenvolvimento nacional. Segundo ele,
oscilações no mercado de transporte são corriqueiras. “Ainda
mais quando estiverem em cena,
por exemplo, produtos agrícolas
que são eminentemente sazonais. Daí não haver surpresa que
não possa ser superada pelos mecanismos ordinários da negociação. Portanto, o expressivo aumento do combustível (diesel)
deve ser repassado, via negociação entre as partes, aos preços
dos fretes”, aponta.

O juiz conclui sua decisão
dizendo que a tabela mínima
“não favorece o crescimento
econômico e, por conseguinte,
é contrário ao próprio desenvolvimento do país”.
Na quinta-feira, a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) ingressou com uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal
Federal (STF) contra o tabelamento do frete para transporte
rodoviário de cargas. (Agencia
Brasil)

Instituições financeiras aumentam
projeção de déficit público
Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda aumentaram a previsão para
o resultado negativo das contas
públicas, neste ano. A estimativa
do déficit primário do Governo
Central, formado por Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central, passou de R$
138,543 bilhões para R$
151,192 neste ano. Mesmo assim, a estimativa está abaixo da
meta de déficit perseguida pelo
governo de R$ 159 bilhões. O

resultado primário é formado por
receitas menos despesas, sem
considerar os gastos com juros.
Os dados constam da pesquisa Prisma Fiscal, elaborada pela
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda,
com base em informações do
mercado financeiro.
Para 2019, a estimativa das
instituições financeiras é déficit de R$ 117,875 bilhões, contra R$ 105,929 bilhões previstos em maio.

A mudança na projeção para
as contas públicas ocorreu porque as instituições preveem mais
despesas (de R$ 1,359 trilhão
para R$ 1,367 trilhão) e redução
nas receitas líquidas (de R$ 1,219
trilhão para R$ 1,217 trilhão),
neste ano. Para 2019, a previsão
de receita líquida do Governo
Central é R$ 1,303 trilhão, ante
R$ 1,317 trilhão prevista no mês
passado. No caso da despesa total, a projeção ficou em R$ 1,420
trilhão, ante R$ 1,417 trilhão,

previsto em maio.
A pesquisa apresenta também a projeção para a dívida bruta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições financeiras, deve ficar em 75,8% do
Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas produzidas pelo país), neste ano. A
previsão anterior era 75% do
PIB. Para 2019, a estimativa ficou em 77,8% do PIB, ante
76,8% previstos no mês passado. (Agencia Brasil)

Setor de serviços cresce 1% de
março para abril, diz IBGE
O volume do setor de serviços cresceu 1% de março para
abril deste ano. Essa foi a primeira alta do setor do ano, neste tipo de comparação. Segundo dados da Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor teve queda de 0,2% de fevereiro para
março.
Na comparação com abril de
2017, o setor teve um crescimento de 2,2%, a mais alta desde março de 2015 (2,3%). Apesar do bom desempenho em
abril, o segmento acumula que-

das de 0,6% no ano e de 1,4%
no em 12 meses.
Na passagem de março para
abril, quatro das cinco atividades do setor de serviços tiveram alta: serviços prestados à
família (1,5%), serviços profissionais, administrativos e complementares (1,7%), transportes e correio (1,2%) e outros
serviços (0,7%).
Os serviços de informação
e comunicação (-1,1%) é a única atividade em queda.
A receita nominal do setor
de serviços teve altas de 0,9%
na comparação com março, de

4,6% na comparação com abril
de 2017, de 1,9% no acumulado ao ano e de 2,9% no acumulado de 12 meses.
Estimativa de queda
Apesar da alta registrada
pelo IBGE, a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as vendas do setor de serviços devem
ter uma queda de 0,5% em
2018, na comparação com
2017. Para a entidade, ainda não
é possível confirmar se já teve
início um processo de recuperação do setor.
O economista-chefe da

CNC, Fabio Bentes, analisou
que os serviços são o setor que
têm maior dificuldade em recuperar o crescimento econômico. “Além do fraco nível geral
de atividade econômica interna,
a carência de investimentos, decorrentes das incertezas relacionados ao quadro político de
2018, ainda se coloca como um
obstáculo à recuperação das atividades contempladas na PMS,
uma vez que a maior parte das
receitas geradas tem origem na
prestação de serviços entre as
empresas”, explica. (Agencia
Brasil)

Primeira reunião de
cúpula Mercosul–
Aliança do Pacífico
será em julho
A primeira reunião de cúpula entre os líderes de países integrantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico será no México,
deve ocorrer no final de julho. Fazem parte da Aliança do Pacífico o Chile, a Colômbia, o México e Peru. Já o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. “Temos expetativa de que se realize uma reunião de cúpula da Aliança do Pacífico com o Mercosul no dia 24 de julho no México”, antecipou o
subsecretário-geral da América Latina e Caribe do Ministério
das Relações Exteriores, embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, em coletiva nesta quinta-feira (14).
De acordo com o embaixador, a expectativa é de que o encontro será uma oportunidade relevante para que os blocos avancem no sentido de consolidar acordos, bem como para se identificar novas oportunidades de negócios. “A realização de uma cúpula daria sinalização política importante da disposição dos principais países da região de continuarem avançando para consolidar os acordos e para a identificação de oportunidades”, disse.
Reunião ordinária
Mesquita foi a coletiva de imprensa para falar da 52ª reunião
ordinária do Conselho do Mercado Comum e Cúpula dos Presidentes dos Estados Parte do Mercosul e Estados Associados. O
encontro começa no próximo domingo (17) em Assunção, no
Paraguai, e termina na segunda-feira (18). Ele também falou sobre os encontros preparatórios envolvendo ministros e autoridades da área econômica dos países integrantes do bloco.
“Esperamos ter como resultados concretos nessa reunião a
adoção de um programa de trabalho para agenda digital do Mercosul, que vai tratar de comércio eletrônico, segurança das comunicações e de dados”, informou o diplomata brasileiro.
Segundo ele também deverão ser debatidos temas como elaboração de leis que ajudem os países a se adaptarem à nova realidade da economia digital, de forma a criar sistemas que garantam
a validade, por exemplo, de documentos assinados eletronicamente, bem como formas para que eles se relacione, com protocolos e regulamentos de outros países. “Continuamos trabalhando na facilitação de comércio, que é o carro-chefe das negociações”, disse Mesquita.
Mercosul-União Europeia
O embaixador disse estar também com “perspectiva real” de
acordo com a União Europeia, e que foram iniciadas, nesse semestre, negociações com Canadá e Coreia do Sul. Além disso,
acrescentou, continuam em curso negociação com Efta, uma associação de livre comércio integrada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. (Agencia Brasil)

BNDES amplia
Indicador da FGV que Parlamento Europeu
condições de crédito
mede atividade
terá menos deputados
para projetos de
econômica no país
após Brexit
saneamento
recua 1% em maio
Os projetos em saneamento básico do setor público selecionados pelo programa Avançar Cidades – Saneamento, do
Ministério das Cidades, terão
alterações nas condições de financiamento. Com as mudanças, a participação do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
foi ampliada de 80% para até
95% do valor total do projeto.
O prazo para pagamento nos
financiamentos oferecidos pela
instituição pode alcançar 34
anos, incluído o período de carência. As taxas de juros variam
entre 0,9% a.a. e 1,3% ao ano.
Tanto o prazo como os juros valem para investimentos acima
de R$ 20 milhões contratados
diretamente com o Banco.
O programa Avançar Cidades

– Saneamento foi criado pelo
Ministério das Cidades para financiar projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais,
redução e controle de perdas,
planos de saneamento e estudos
e projetos. O BNDES é uma das
opções para quem apresentar
uma iniciativa do setor público
na área de saneamento básico,
que passa por processo de seleção pública. O agente financeiro é escolhido pelo proponente.
Segundo o BNDES, o prazo
para o cadastramento das cartasconsulta no sistema da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades termina na próxima segunda-feira (18). (Agencia Brasil)

O Indicador Antecedente
Composto da Economia (Iace),
que mede a atividade econômica do país, caiu 1% de abril para
maio e chegou a 116 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos. Segundo dados divulgados
na quinta-feira (14) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), dos
oito componentes do indicador,
quatro tiveram queda, com destaque para o Índice de Ações
Bovespa, que recuou 10,9%.
Os outros sete indicadores
que compõem o Iace são: taxa
referencial de swaps DI pré-fixada - 360 dias (do Banco Central do Brasil), Índice de Expectativas da Indústria (da FGV),
Índice de Expectativas dos Serviços (da FGV), Índice de Expectativas do Consumidor
(FGV), índice de produção fí-

sica de bens de consumo duráveis (do IBGE), Índice de Termos de troca (da Fundação Centro de Estudos do Comércio
Exterior/Funcex) e Índice de
quantum de exportações (da
Funcex).
De acordo com a FGV, as dificuldades de aprovação das reformas necessárias para a melhora do quadro fiscal e os desdobramentos da greve dos caminhoneiros pioraram a percepção com relação à retomada do nível de atividades, que já
era considerada modesta, segundo a FGV.
Já o Indicador Coincidente
Composto da Economia (ICCE,
FGV TCB) do Brasil, que mensura as condições econômicas
atuais, caiu 0,1%, no mesmo
período. (Agencia Brasil)

Justiça suspende reajuste de
tarifas de ônibus no Rio
O reajuste das tarifas de ônibus do município do Rio de Janeiro, que entraria em vigor
neste domingo (17), foi suspenso após liminar concedida pela
juíza Neuza Regina Larsen de
Alvarenga Leite, da 14ª Vara de
Fazenda Pública do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).
A decisão impede os efeitos
do decreto de 1º de junho do
prefeito Marcelo Crivella, que
autorizou o aumento da tarifa
dos ônibus municipais de R$
3,60 para R$ 3,95. O reajuste
ocorreu após um termo de conciliação entre a prefeitura e as
empresas de ônibus. De acordo

com a decisão, se a liminar não
for cumprida, será cobrada multa diária no valor de R$ 50 mil.
A juíza determinou ainda
que o município comprove que
a base de cálculo da nova tarifa
excluiu o adicional de R$ 0,20,
determinado por outro decreto,
nº 30.707, de 2014.
“Suspendo os efeitos do Decreto nº 44.600 de 1º de junho
de 2018, de forma a dar cumprimento à obrigação de não
fazer inerente ao v. acórdão da
20ª Câmara Cível, até que seja
comprovado, nestes autos, de
forma clara e objetiva, com a indicação de laudo pericial ou relatório técnico, e, nele, das pá-

ginas correspondentes, que para
o cálculo da nova tarifa foi respeitada a utilização da base de
cálculo, excluindo o adicional
de R$ 0,20 referente ao Decreto 30707 de 2014, bem como
que foram feitas as devidas
compensações das tarifas adiantadas pelos passageiros com
os serviços não implementados
até a presente data.”
Conforme o acórdão da 20ª
Câmara Cível do Tribunal de
Justiça, de agosto do ano passado, as concessionárias não
poderiam cobrar o adicional de
R$ 0,20, e a prefeitura teria de
excluir o adicional da base de
cálculo do reajuste.

Para a juíza, falta esclarecer
se o adicional de R$ 0,20 não
está embutido no reajuste que
entraria em vigor domingo.
“Trata-se, assim, de aumento tarifário aparentemente realizado
sem que fosse comprovada a
observância das condições estabelecidas na apelação supra
mencionada, o que indica a possibilidade de descumprimento
daquela decisão. Como consequência, deve o Decreto 44.600
ser suspenso até que seja efetivamente comprovado o cumprimento integral da decisão judicial.”
Prefeitura e Rio Ônibus
A prefeitura do Rio infor-

Está prevista para março do ano que vem a saída definitiva do
Reino Unido da União Europeia. O país, ao deixar de ser membro do bloco, deixa também de ter representantes no Parlamento
Europeu. Nas próximas eleições, que se realizam de 23 a 26 de
maio de 2019, o número de eurodeputados no Parlamento passará de 751 para 705. O processo de saída do país do bloco ficou
conhecido como Brexit, termo formado pela junção das palavras
Britain e exit (Grã-Bretanha e saída, em inglês).
Com a nova composição, nenhum Estado-Membro perde lugares. Dos 73 postos vagos pela saída do Reino Unido, 27 serão
redistribuídos por 14 Estados-Membros, à luz do princípio da
proporcionalidade degressiva, ou seja, Estados com maior população têm mais assentos do que os de menor população. Os restantes 46 lugares ficarão vagos, podendo ser usados para eventuais adesões de outros países à União Europeia.
A solução proposta visa corrigir desvios na proporcionalidade degressiva, que não é perfeitamente respeitada atualmente,
fazendo com que alguns Estados-Membros se encontrem subrepresentados.
França e Espanha são os países que ganharão mais assentos,
cinco cada um. Itália e Países Baixos terão três assentos a mais e
a Irlanda, dois a mais. Nove países terão mais um assento: Estônia, Polônia, Croácia, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Áustria,
Suécia e Romênia.
Entre os países que manterão os assentos atuais estão: Portugal, Alemanha, Grécia, Bélgica, República Checa, Hungria, Bulgária, Lituânia, Eslovênia, Letônia, Chipre, Luxemburgo e Malta.
Caso a saída do Reino Unido não tenha sido concretizada até
o início da próxima legislatura do Parlamento Europeu, o número de eurodeputados por país se manterá inalterado até que o
Brexit produza efeitos jurídicos.
Proposta
A proposta sobre a distribuição de lugares foi votada em plenário no dia 7 de fevereiro e enviada aos líderes europeus, que
concordaram com a solução apresentada pelos eurodeputados.
Depois, a proposta voltou ao Parlamento Europeu e, em assembleia, foi aprovada por 566 votos a 94, com 31 abstenções. Agora, ainda terá de ser aprovada pelos chefes de estado ou de governo da União Europeia, por unanimidade, no Conselho Europeu,
de 28 e 29 de junho. (Agencia Brasil)

mou que ainda não foi comunicada da decisão.
Em nota, o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus municipais, informou que recebeu a notificação
sobre a suspensão do reajuste e
que vai recorrer da decisão.
“O Rio Ônibus informa que,

no fim da tarde desta quinta-feira (14), foi notificado oficialmente sobre a decisão judicial
de suspensão do Decreto nº
44.600, que fixa a tarifa do bilhete único carioca (BUC) em
R$ 3,95. O sindicato irá tomar
as medidas judiciais cabíveis”,
diz a nota. (Agencia Brasil)
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STF impede conduções
coercitivas para interrogatório
Aumento previsto no
prêmio de loterias
pode ser revisto
O ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, disse
na quinta-feira (14) que o aumento previsto no prêmio das
loterias federais pode ser revisto para compensar a redução
de recursos do setor destinados às pastas da Cultura e do
Esporte.
A destinação de dinheiro
das loterias para a área de segurança pública, prevista em
medida provisória (MP) assinada pelo presidente Michel
Temer na segunda-feira (11),
gerou queixas nos dois ministérios.
Jungmann disse que esta é
uma possibilidade para atenuar
as perdas dos dois ministérios,
mas que ainda não há decisão
sobre a questão. Segundo o
ministro, a MP traz a previsão
de aumento no prêmio das loterias federais de cerca de 43%
para 50% do valor arrecadado,
e a ideia seria reduzir esse

amento para 47% ou 48%.
“O que nós estamos trabalhando – isso não está concluído, isso não está fechado – é
a possibilidade de reduzir um
pouco o prêmio e fazer o redirecionamento para que essas
áreas sejam atendidas. Em vez
de levar aos 50%, você levaria 47% ou 48% e faria uma
redistribuição. Estamos procurando, e é decisão do presidente da República que se encontre uma maneira de resolver isso sem criar maiores
problemas fiscais”, disse o
ministro.
Na quarta-feira (13), Jungmann havia dito que as críticas
das pastas da Cultura e do Esporte, feitas por meio de notas, são “compreensíveis” e
que a Presidência da República e a área econômica estavam
em busca de alternativas para
atenuar a transferência dos recursos. (Agencia Brasil)

Pediatras brasileiros alertam
para surto de poliomielite
na Venezuela
A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) divulgou nota
pública alertando para a necessidade de atenção redobrada diante da detecção de um surto de
poliomielite na Venezuela.
No documento, a entidade
orienta pediatras a estarem atentos a possíveis casos de paralisia flácida aguda e adequada investigação. A preocupação, segundo a SBP, se deve ao aumento do fluxo de imigrantes pelas
fronteiras brasileiras, em especial nos estados do Norte.
Os pediatras defendem ainda o reforço da manutenção de
elevadas e homogêneas coberturas vacinais contra a poliomielite no Brasil – acima de 95% –
até que a erradicação global seja
alcançada.
Casos
Na última quinta-feira (7), a
Sociedade Venezuelana de Saúde Pública informou a notificação de casos de paralisia flácida
aguda no estado de Delta Amacuro, na comunidade La Playita
del Volcán, Parroquia Juan Millán, município Tucupita, cujos
habitantes pertencem à etnia indígena Warao.
O primeiro registro foi em
uma criança de 2 anos e 10 meses, sem indicativo de vacinação

prévia. Após a confirmação, a
vigilância epidemiológica encontrou novas ocorrências desse tipo de paralisia, de recente
aparição, também em crianças,
em uma comunidade vizinha,
que continuam sob investigação.
Doença
De acordo com o Ministério
da Saúde, a poliomielite, também conhecida como paralisia
infantil, é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia flácida de início súbito.
A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pela via fecaloral (mais frequente); por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou
portadores; ou pela via oral-oral,
através de gotículas de secreções (ao falar, tossir ou espirrar).
Não existe tratamento específico – todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas.
A vacinação é a única forma
de prevenção da poliomielite.
Todas as crianças menores de 5
anos de idade devem ser imunizadas conforme esquema de rotina e em campanha nacional.
No Brasil, não há circulação
de poliovírus selvagem desde
1990. (Agencia Brasil)

Correntistas do BB poderão
fazer consultas por
Whatsapp e Twitter
A partir da próxima semana,
os clientes do Banco do Brasil
(BB) poderão fazer consultas por
meio das redes sociais Whatsapp e Twitter, sem a necessidade
de entrar no aplicativo da instituição financeira no smartphone.
O banco também ampliou as transações financeiras que podem ser
realizadas por meio da função
Messenger do Facebook, que já
estão disponíveis para quem usa
a rede social.
Todas as operações serão
realizadas por meio de inteligência artificial. De acordo com o
banco, a solução é pioneira no
Brasil e totalmente segura porque as informações são criptografadas de ponta a ponta. Os clientes também poderão pedir
atendimento humano para tirar
dúvidas, caso necessário.
No Whatsapp, estarão disponíveis inicialmente oito transações: consultas a saldos e extratos de conta corrente e poupança, saldo de Certificado de Depósito Bancário (CDB), extrato
de fundos de investimento, rastreio e fatura de cartão. Basta o
cliente adicionar o número
4004-0001 em seu celular e iniciar uma conversa pelo aplicativo de bate-papo, que enviará um
código de ativação e pedirá a
senha de oito dígitos (a mesma

usada para acessar a página do
banco na internet).
No Twitter, o correntista poderá fazer consultas de saldo e
extrato, além de tirar dúvidas e
requerer atendimento no serviço de atendimento ao cliente
(SAC). Basta enviar uma mensagem privada para o perfil da instituição financeira (@bancodobrasil).
Ampliação
Depois de três meses de teste com cerca de mil clientes, o
Banco do Brasil ampliou as transações disponíveis pela função
Messenger (comunicador privado) do Facebook. O correntista
pode realizar as seguintes transações: consulta de extrato de
conta corrente, checagem da fatura do cartão de crédito, rastreio de cartão, poupança, CDB
e fundos de investimento.
Em agosto do ano passado,
o banco usou a inteligência artificial, que responde em linguagem natural e aprende continuamente com as interações, para
tirar dúvidas na função Messenger do Facebook. A plataforma
registrou mais de 500 mil interações e cerca de 60 mil clientes respondidos. De acordo com
o BB, 30% dos atendimentos
foram feitos por seres humanos.
(Agencia Brasil)

Por 6 votos a 5, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu
na quinta-feira (14) impedir a
decretação de conduções coercitivas para levar investigados e
réus a interrogatório policial ou
judicial em todo o país.
A decisão confirma o entendimento individual do relator do
caso, ministro Gilmar Mendes,
que concedeu, em dezembro do
ano passado, liminar para impedir as conduções, por entender
que a medida é inconstitucional.
Também ficou decido que as
conduções que já foram realizadas antes do julgamento não serão anuladas.
A Corte julgou definitivamente duas ações protocoladas
pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A legenda e a OAB alegaram que a
condução coercitiva de investigados, prevista no Código de
Processo Penal, não é compatível com a liberdade de ir e vir
garantida pela Constituição.
Com a decisão, juízes de todo o
país estão impedidos de autorizar conduções coercitivas para
fins de interrogatório.
As ações foram protocoladas meses depois de o juiz federal Sérgio Moro ter autorizado a condução do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva para
prestar depoimento na Polícia
Federal, durante as investigações
da Operação Lava Jato. O instrumento da condução coercitiva
foi usado 227 vezes pela forçatarefa da operação em Curitiba
desde o início das investigações.
Votos
Votaram contra as conduções os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Celso de Mello. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso,
Luiz Fux, e a presidente, Cármen
Lúcia, se manifestam a favor.
O julgamento começou na
semana passada e durou três sessões. Na sessão de quinta-feira,
Ricardo Lewandowski votou
pela inconstitucionalidade das
conduções e disse que tradição
garantista do STF não é novidade e sempre foi construída a partir de casos que envolviam pessoas pobres.
“Voltar-se contra conduções
coercitivas para depor sem prévia intimação e sem a presença
de advogado, claramente abusivas, nada tem a ver com a proteção de acusados ricos e nem com
tentativa de dificultar o combate
a corrupção, que todos queremos

ver debelada”, afirmou.
Marco Aurélio também afirmou que a condução não é compatível com a Constituição.
“Não há dúvida que a condução
coercitiva implica cerceio à liberdade de ir e vir. Ocorre mediante a ato de força, praticado
pelo Estado em razão de um
mandado”, argumentou.
Decano na Corte, Celso de
Mello sustentou que o investigado tem o direito de não ser
obrigado a não cooperar com a
investigação. “Se revela inadmissível, sob a perspectiva constitucional, a condução coercitiva do investigado, do suspeito ou
do réu, especialmente, se analisar a questão da garantia do processo legal e da prerrogativa
contra a autoincriminação”, afirmou o ministro.
Ao final da sessão, Gilmar
Mendes voltou a manifestar e
rebateu indiretamente as sustentações dos ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso. Na
sessão de quarta-feira, ambos
citaram que as conduções passaram a ser questionadas após as
investigações chegarem a “pessoas poderosas”.
“Essas garantias militam em
favor de todos, militam em favor da cidadania. Não venhamos

aqui fazer discurso de que esse
é o benefício do rico ou benefício do pobre. Nada disso”, afirmou.
OAB
Durante os primeiros dias de
julgamento, o representante da
OAB, advogado Juliano Breda,
disse que a entidade entrou com
ação no Supremo por entender
que a condenação só pode ocorrer em caso de descumprimento de intimação para o investigado prestar depoimento. Segundo o advogado, as conduções
só foram decretadas pelas investigações da Lava Jato em Curitiba, e não há previsão legal para
conduzir o investigado para
prestar depoimento.
PGR
O vice-procurador-geral da
República, Luciano Mariz Maia,
defendeu as conduções, afirmando que ninguém está acima
da lei e “ninguém está abaixo da
lei”. Durante sua sustentação, o
procurador Luciano Maia reconheceu que existem casos de arbitrariedade, mas entendeu que
isso não significa que a condução coercitiva seja incompatível
com a Constituição. “Não pode
haver uma condução coercitiva
para execrar, para intimidar”.
(Agencia Brasil)

Eletrobras e Petrobras são temas
de reunião de Temer com líderes
Ainda antes do recesso parlamentar, que começa na metade de julho, o governo quer
aprovar no Congresso Nacional
o projeto de lei da privatização
de seis distribuidoras de energia
da Eletrobras e o que autoriza a
Petrobras a vender áreas de cessão onerosa do pré-sal. Os temas
foram discutidos na manhã de
quinta-feira s(14) em reunião do
presidente Michel Temer com
líderes da base aliada na Câmara
e no Senado, de acordo com o
ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

“São pautas que o governo
deseja e gostaria de contribuir
para que sejam aprovadas. Nossa ideia é que sejam aprovadas
antes do recesso. Entendemos
que estão andando bem. A produção legislativa está positiva,
então isso nos anima a sermos
otimistas e pensarmos que é sim
possível essa aprovação nas duas
casas desses dois temas”, disse
Marun.
Perguntado se seria possível
aprovar em tão pouco tempo a
privatização das distribuidoras
da Eletrobras, por se tratar de um

projeto que causa polêmicas,
Marun respondeu que sim, “pela
absoluta necessidade” de que
isso aconteça. “Tanto para que as
empresas possam cumprir sua
missão de bem atender a população quanto em função da situação financeira das mesmas nos
dias de hoje”, explicou.
Em relação ao projeto da
Petrobras, na quarta-feira (13) o
plenário da Câmara aprovou o
regime de urgência para o Projeto de Lei 8939/17 que permite à Petrobras vender até 70%
dos campos do pré-sal concedi-

dos à empresa por meio do regime de cessão onerosa. Com
esse regime, a Petrobras pagou
diretamente à União, sem licitação, o direito de extrair o petróleo desses blocos.
Além de Marun, participaram da reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha;
o ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago; o líder do governo no Senado, Romero Jucá
(MDB-RR), e o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). (Agencia Brasil)

Estudantes do Fies terão até 18 meses
para quitar dívida com escolas
Os estudantes beneficiados
pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) que estiverem
devendo às instituições de ensino nas quais estão matriculados
poderão negociar o parcelamento da dívida em até 18 meses, de
acordo com resolução publicada na quarta-feira (13) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Diário Oficial da União.
Segundo o FNDE, até o ano
passado, era preciso estar quite
para fazer a renovação do contrato do Fies. Agora, o estudante terá que pelo menos ter feito
a negociação do pagamento antes da renovação.
Além disso, o FNDE fixou
em 30% da parcela o valor máximo que poderá ser cobrado por
mês. Ou seja, se um aluno atrasou o pagamento de uma mensalidade de R$ 100, ele poderá
pagar até R$ 30 junto com a próxima parcela mensal.
O Fies é um programa do

governo que financia mensalidades em instituições privadas de
ensino a condições especiais.
As regras publicadas hoje
valem para os valores pagos
para as instituições de ensino
pelos estudantes que não têm financiamento de 100%. Eles
devem pagar todos os meses
uma parte da mensalidade às
instituições.
A partir deste semestre, para
evitar cobranças abusivas, o Ministério da Educação (MEC) determinou que os pagamentos
passem pela Caixa Econômica
Federal, antes de serem transferidos para as instituições privadas de ensino.
A resolução estabelece que
a renegociação será operacionalizada pela internet. O agente financeiro terá 120 dias para criar e disponibilizar esse portal,
por meio do qual o estudante
poderá solicitar a renegociação
e a instituição de ensino, validar
o pedido. O estudante que dei-

xar de pagar uma mensalidade já
é considerado inadimplente e
deve buscar a renegociação.
De acordo com o FNDE, a
expectativa é que as renovações
dos contratos do Fies sejam feitas a partir de agosto. Por ser um
dado que cabe a cada instituição
de ensino, a autarquia diz que
não tem o número total de estudantes atualmente em atraso.
Financiamento máximo e
mínimo
Também hoje foram publicadas as resoluções que tratam da
garantia de pelo menos 50% de
financiamento pelo Fies e do teto
de R$ 42.983,70 por semestre.
Ambas medidas foram anunciadas na semana passada pelo ministro da Educação, Rossieli
Soares.
O limite foi estabelecido
para que cursos com mensalidade de R$ 7 mil possam voltar a
ser financiados pelo programa –
que havia reduzido o teto para R$
5 mil. Com isso, estudantes de

medicina, por exemplo, que se
enquadrem nas regras do Fies
poderão contar com o benefício.
Segundo o ministro, o piso
foi fixado para tornar o Fies mais
atraente. Até este semestre, o
sistema podia calcular o percentual da mensalidade que seria financiado conforme a renda do
estudante e outros critérios. O
financiamento poderia chegar a
8%, por exemplo.
As regras valem a partir do
próximo semestre. Os estudantes que contrataram o Fies com
porcentagem inferior a 50% poderão pedir para entrar na nova
regra.
As mudanças foram feitas no
chamado Fies público. Neste
ano, 100 mil vagas serão ofertadas nessa modalidade, com juro
zero e financiadas diretamente
pelo governo. As vagas são destinadas a estudantes com renda
familiar per capita de até três
salários mínimos, ou R$ 2.862.
(Agencia Brasil)

Pesquisa diz que 76% dos paulistanos
aceitam restringir uso de carros
A maior parte da população
da cidade de São Paulo, 76%,
apoia a adoção de medidas para
restringir a circulação de veículos e diminuir a poluição do ar
na capital, segundo pesquisa divulgada na quarta-feira (13) pela
Rede Nossa São Paulo. O estudo encomendado ao Ibope pela
organização não governamental
ouviu 800 pessoas de todas as
regiões da cidade em abril.
Entre os que são favoráveis
a essas ações, 30% acreditam
que a inspeção veicular, verificando os níveis de emissões dos
automóveis, é a melhor opção.
A limitação da circulação de veículos no centro expandido é vista como a forma mais eficiente
de diminuir a contaminação atmosférica por 21%. Ampliar o

horário de duração do rodízio é
defendida por 16%.
Levantamento anterior da
Nossa São Paulo, feito em setembro de 2017, mostrou que
mais da metade (56%) dos residentes na cidade disseram já ter
tido algum problema de saúde
relacionado à poluição. Segundo a presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade, Evangelina Vormittag, a contaminação do
ar causa, principalmente, problemas circulatórios.
“Os efeitos nocivos da poluição são vários, mas os mais importantes são os cardiovasculares, como infarto e o acidente
vascular cerebral, que as pessoas conhecem como derrame cerebral. Esses efeitos são 80%
[do total]. E 20% são respirató-

rios”, disse a dirigente, ao participar da apresentação dos dados.
Os carros, caminhões, motos
e ônibus são, de acordo com a
médica, a maior fonte de poluentes atmosféricos da capital paulista. “Os veículos são responsáveis
por 50% da poluição do ar em São
Paulo relacionada ao material particulado. Mas, se você for olhar,
por exemplo, para o dióxido de
nitrogênio, até 80% é causada pelos veículos”, destacou.
Sobre a restrição de veículos,
Evangelina citou como exemplo
concreto a greve dos caminhoneiros, que devido ao desabastecimento de combustível, reduziu
substancialmente o tráfego de
veículos na capital paulista e em
outras partes do estado.
Segundo ela, na cidade de

São Paulo e na Baixada Santista,
a queda nos níveis de contaminação chegou a ficar entre 50%
e 70%. “Os níveis de poluição
nessa fase chegaram aos níveis
que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde”, enfatizou.
A pesquisa também mediu a
adesão dos residentes da capital
paulista à coleta seletiva. Segundo o estudo, 57% dos moradores separam o lixo. Na zona oeste da cidade, o índice chega a
75%, e no centro a 65%.
Entre os que aderem a coleta seletiva, 38% são atendidos
por caminhões da prefeitura,
28% por catadores de recicláveis e 15% levam o material para
um ponto de reciclagem.. (Agencia Brasil)
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Circuito Mundial

Duplas brasileiras disputam etapas
neste final de semana
Embaladas por ouro, Josi e Lili lutam por medalhas na etapa de Nanquim, enquanto Márcio Gaudiê e Arthur Lanci jogam
torneio na Áustria
çam às oitavas de final. As campeãs da parada de Nanquim somam 400 pontos no ranking geral e recebem cerca de R$ 15 mil
em prêmios. Todos os times que
disputam a fase principal são premiados.
Já Arthur Lanci e Márcio
Gaudiêdisputam a etapa uma estrela de Baden, na Áustria. Os
brasileiros começaram no classificatório, nesta quinta-feira,
vencendo dois jogos eliminatórios. No primeiro, superaram os
tchecos Marcel Myslivecek e
Martin Pihera por 2 sets a 0 (21/
19, 21/19). Horas depois, vitória sobre os suíços Hagenbuch e
Metral por 2 a 0 (22/20, 21/17).
O torneio é disputado com
quatro grupos de quatro, com os
primeiros de cada chave indo direto às quartas de final. Segundos e terceiros disputam a repescagem. Os brasileiros estão no
grupo A e enfrentam na estreia os
austríacos Doppler e Horst, vicecampeões mundiais. Também
completam o grupo os turcos
Mermer/Urlu e os russos Ivanov/

RUSSIA

EGITO

Arthur Lanci recepciona o saque observado por Márcio em
Baden
Gorbenko.
seis de ouro, seis de prata e três
Os campeões em Baden so- de bronze. É a primeira vez que a
mam 200 pontos no ranking ge- cidade de Nanquim recebe uma
ral do Circuito Mundial 2018, etapa do Circuito Mundial, apealém de receberem cerca de R$ sar de já ter sido palco do Mun5 mil em premiações.
dial Sub-21, em 2017, e dos JoAs duplas brasileiras somam gos Olímpicos da Juventude, em
15 medalhas no Circuito Mundi- 2014. Já Baden recebe o tour pela
al de vôlei de praia 2018, sendo primeira vez.
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tar muito a oportunidade de correr pela renomada marca do Cavalinho Rampante.
Derani será um dos poucos
pilotos brasileiros a representar
a Ferrari, uma das mais famosas
e prestigiadas marcas do automobilismo mundial, numa disputa como esta. “Le Mans é sempre especial, com certeza, mas
vir aqui pela minha quarta vez e
fazer parte da equipe oficial da
Ferrari é realmente incrível e
emocionante”, declarou Derani.
“O time tem sido maravilhoso comigo e me sinto totalmente integrado após os testes que
fizemos. O Toni e o Antonio são
grandes companheiros e juntos
acredito que formamos uma ótima equipe”, continuou o brasileiro de 24 anos.
“Uma das coisas que aprendi
em Le Mans é que é impossível
fazer previsões. São muitas variáveis e algumas estão fora do
nosso controle”, lembrou.

“Então, temos de estar concentrados e organizados para estar aqui. A equipe AF Corse Ferrari tem muita experiência em Le
Mans e com o histórico da Ferrari aqui, eu só quero aproveitar
cada momento, cada volta”, completou Derani.
O piloto tem um ótimo retrospecto em Le Mans. Em
2015, em sua estreia, ele foi o
quarto na categoria LMP2. No
ano passado, brilhou na conquista do vice-campeonato na LMGTE Pro.
As atividades para a 86ª edição das 24 Horas de Le Mans
terão início nesta quarta-feira
(13), com treinos livres. O classificatório será realizado em três
sessões: a primeira na quarta às
17 horas (de Brasília) e as outras duas na quinta-feira (14) às
14 e 17 horas (de Brasília).
A largada da prova está prevista para às 15 horas (local), 10
horas de Brasília no sábado (16).

Foto/Vera Lambiasi

Prova começa em São Paulo no dia 20 de junho, passa por Paraná e Santa Catarina, terminando no dia 23 de junho no Rio
Grande do Sul

Carros históricos de todos os
das Mil Milhas
sitação livre do público.
“Vai ser uma grande exposição da história da indústria automobilística mundial. Será como
um museu por um dia, em que o
público poderá apreciar preciosidades que raramente são vistas
circulando por ruas e estradas. E
a imprensa poderá fotografar, filmar os carros antigos e entrevistar os participantes, muitos deles grandes colecionadores”, enfatiza Lambiasi
Roteiro longo e belo
A largada do 6º Rallye Internacional 1000 Milhas Históricas
Brasileiras acontece a partir das
7 horas do dia seguinte (20/6 –
quarta-feira), partindo do estacionamento externo do Shopping
Iguatemi, e os concorrentes seguirão para Curitiba (PR), pas-
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6º Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras:
44 duplas inscritas
O Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras
novamente é sucesso antes mesmo de ser disputada a sua sexta
edição, passando pelos Estados
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As
inscrições foram encerradas e
apontam a participação de 44
duplas em carros clássicos fabricados entre 1919 e 1980, que
largarão na manhã do dia 20 de
junho do Shopping Iguatemi, na
capital paulista, para chegar em
Gramado (RS) na tarde do dia 23
de junho, percorrendo cerca de
1.700 km.
“Mais uma vez vamos contar
com carros fantásticos e duplas
de expressão no cenário internacional. Certamente o nível técnico deste ano será ainda maior,
pois todos estão se aprimorando. Não vai faltar emoção e diversão para os participantes, que
passarão por paisagens fantásticas no sul do País”, comemora
Eduardo Lambiasi, restaurador
de carros clássicos e presidente
do MG Club do Brasil, organizador e promotor da prova.
O rally terá início no dia 19
de junho (terça-feira), a partir das
15 horas, com o ingresso de todos os carros em Parque Fechado no estacionamento externo
(passagem pela rua Angelina
Maffei Vita, 200 - entrada do
Valet-Boulevard) do Shopping
Iguatemi, na Capital de São Paulo, para as vistorias oficiais e vi-
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Será a quarta participação do brasileiro na lendária corrida

sonho de cor rer pela Ferrari
Giovinazzi, Derani irá pilotar a
Ferrari 488 GTE Evo de número
52 da equipe AF Corse.
Após alguns testes em Monza (Ita), no mês passado, e depois
de completar algumas voltas no
treino oficial em Le Mans, há
alguns dias, Derani quer aprovei-
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Pipo Derani preparado para sua estreia
na Ferrari nas 24 Horas de Le Mans

Brasileiro Pipo Derani realiza
O brasileiro Pipo Derani faz
neste final de semana (dias 16 e
17) sua estreia pela equipe de
fábrica da Ferrari, na categoria
LMGTE Pro, na disputa da lendária 24 Horas de Le Mans, na
França. Ao lado do finlandês Toni
Vilander e do italiano Antonio

Agenda da Copa
Quinta-feira 14/06/2018

Foto/Divulgação

O Brasil estará mais uma vez
em ação pelo Circuito Mundial
de vôlei de praia 2018 neste final de semana. As duplas estarão
na disputa de torneios que acontecem simultaneamente. Josi e
Lili (SC/ES) jogam a etapa duas
estrelas de Nanquim, na China,
enquanto Arthur Lanci e Márcio
Gaudiê (PR/RJ) disputam a etapa uma estrela de Baden, na Áustria. A pontuação, formato de disputa e premiação das duas competições é distinta.
Josi e Lili chegam embaladas
pelo ouro na etapa disputada na
semana passada, em Nantong,
também na China. Elas são cabeça de chave número dois da competição e estão na chave B, que
também conta com as norteamericanas Pardon/Nash, adversárias da estreia, além das tchecas Oliova/Rehackova e as chinesas Bing Bai e Xinxin Wang.
A etapa chinesa conta com 24
times, divididos em seis grupos
com quatro duplas. Os dois primeiros de cada chave, além dos
quatro melhores terceiros, avan-

modelos estarão participando
sando por Capão Bonito (SP),
antes de pegar a Estrada do Rastro da Serpente, com suas 1.450
curvas. A chegada na capital paranaense é no Museu de Automóveis Antigos, em frente ao Parque Barigui.
Na quinta-feira (21/6) os 44
competidores descem a Serra da
Graciosa, e param para almoço
no Iate Clube de Caiobá (PR).
Depois da travessia por ferryboat para Guaratuba, na divisa
para o Estado de Santa Catarina,
passarão por Lauro Müller, Jaraguá do Sul e Pomerode, para descer a Rodovia Alemã da Cerveja,
chegando no final da tarde no
Hotel Sesc, em Blumenau.
No terceiro dia (22/6 – sextafeira) a prova volta para a BR 101
e após Florianópolis e São José

tem a parada no Plaza Caldas da
Imperatriz Resort, em Santo Amaro da Imperatriz, para almoço.
Logo depois seguem em direção
a Tubarão, e depois para Serra do
Rio do Rastro, chegando no final
da tarde em São Joaquim, onde os
carros ficarão expostos na Praça
Central da cidade.
Finalmente no último dia (sábado - 23/6), saída em direção a
Bento Gonçalves (RS), com parada na Vinícola Valduga, no Vale
dos Vinhedos. Após o almoço o
comboio de veículos históricos
segue para Gramado, onde termina o 6º Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras.
“Teremos lindas paisagens
nas estradas do sul para a mídia e
os fãs de carros clássicos acompanharem, passando por muitas
serras, indo do nível do mar a
quase três mil metros de altitude, com milhares de curvas, muitas delas fechadíssimas. Mais
uma vez estamos aliando a competição com turismo, história,
gastronomia e entretenimento”,
lembra o Diretor de Prova Luis
Cezar Ramos Pereira, lembrando que as médias de velocidade
serão controladas entre 50 e 80
km/h.
O Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras é
uma realização do MG Club do
Brasil, com apoio institucional
da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), da Associação Brasileira das Empresas
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Importadoras e Fabricantes de
Veículos Automotores (Abeifa) e
da Associação Brasileira de Imprensa Automotiva (Abiauto). O
evento apoia as ações da campanha Maio Amarelo.
O 6º Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras
(www.1000milhashistoricas.com.br)
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INGLATERRA
tem o apoio de CDL Shopping
Iguatemi de São Paulo, Joalheria Taj, Farinha de Trigo Santa
Clara, Brunelli Veículos Antigos, Valisere/Body for Sure,
Casa Valduga, Braclean, Aldeia
da Serra Biscoitos. Detalhes
e
m
:
www.1000milhashistoricas.com.br

