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Denúncias afetam mercado e provocam
suspensão do pregão da Bovespa
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Aécio Neves se afasta da
presidência do PSDB

O governo sírio aceitou
participar de um grupo de especialistas que vai lançar um
processo técnico para a elaboração de uma nova Constituição para o país. O trabalho também contará com a participação
da oposição e é um dos eixos das
negociações de paz que ocorrem
em Genebra com mediação da
Organização das Nações Unidas
(ONU). A informação é da agência EFE.
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Deputado Darcísio Perondi, vice-líder do governo na
Câmara
O vice-líder do governo na tura de impeachment do presiCâmara, Darcísio Perondi dente Michel Temer “serão todos
(PMDB-RS), disse na quinta- rejeitados” pelo presidente da
feira (18) que os pedido de aber- Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,38
Venda:
3,38
Turismo
Compra: 3,24
Venda:
3,51

EURO
Compra: 3,74
Venda:
3,75

OURO
Compra: 116,85
Venda: 168,00

Junto com um grupo de 25 deputados, Perondi passou a manhã
em reuniões no Palácio do Planalto e falou à imprensa logo depois que Temer afirmou, em pronunciamento nacional, que não
renunciará ao cargo.
“Quem propôs [o impeachment] enterrou o país e agora quer,
de novo, propor o impeachment
para voltar toda aquela política que
destruiu empregos, lojas, sonhos,
que piorou o Brasil. É o mesmo
pessoal”, disse o deputado.
Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de inquérito para
investigar o presidente Michel
Temer. A medida foi tomada a
partir de depoimentos de delação
premiada dos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, donos do grupo JBS.
Página 4

Página 2

Cade nega ter favorecido
empresa do grupo JBS em
disputa com a Petrobras
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Dólar sobe 7,9% e BM&F
Bovespa fecha em queda
de 8,8%
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Fórmula E: Perseguição
continua nas ruas de Paris
Lucas di Grassi quer se
manter na ascendente na
sexta etapa da temporada da
Fórmula E, que acontece
neste sábado (20) nas ruas
de Paris, exatamente uma
semana após a prova de Mônaco, onde o piloto brasileiro conquistou o segundo
lugar em uma batalha acirrada nas voltas finais pela
vitória com o líder do campeonato Sébastien Buemi.
A diferença entre ambos na
bandeirada foi de apenas
0,3 segundo.
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Lucas di Grassi vem de vitória no México e segundo lugar em
Mônaco

Brasil terá
30 atletas
no SulAmericano
Sub-20

18º C
14º C

Noite
Foto/ Ricardo Bufolin

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Campanha alerta
para abusos
de crianças e adolescentes

Esporte

Previsão do Tempo
Sexta: Chuvoso
durante o dia e a
noite.
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Brasil vai a quatro finais no
primeiro dia da Copa do
Mundo na Croácia
As seleções brasileiras de
ginástica artística masculina e
feminina se classificaram para
quatro finais no primeiro dia de
competições da etapa croata da
Copa do Mundo, em Osijek, nesta quinta-feira (18). As disputas
seguem nesta sexta (19), com
mais provas classificatórias. As
finais serão no fim de semana e
terão transmissão no SporTV sábado (20), ao vivo no SporTV 3, das 12h às 15h; domingo
(21) no SporTV 2, às 17h45.

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) definiu os atletas que representarão o País no Campeonato SulAmericano Sub-20 da modalidade, que
será disputado nos próximos dias 3 e 4
de junho, na cidade de Georgetown, na
Guiana. O Brasil terá uma equipe de 30
atletas, sendo 17 homens e 13 mulheres, com o objetivo de defender a hegemonia do País na competição.
A CBAt chamou os campeões do Brasileiro Caixa Sub-20, realizado em maio,
em São Bernardo do Campo, que figuravam entre os três primeiros colocados
do Ranking Sul-Americano da categoria
até 9 de abril.
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No masculino, Arthur Zanetti (SERC/São Caetano) foi
o quarto melhor no solo, com
nota 14.100, e vai competir
por uma medalha. Lucas Bitencourt (SERC/São Caetano)
foi o outro representante do
Brasil no aparelho e terminou
na nona colocação, com
13.500. No cavalo, Lucas garantiu sua vaga na final, em
oitavo (13.650), e Francisco
Barreto (EC Pinheiros) ficou
em 33º (12.050). Página 6

Brasileiro Bob Keller
obteve bons resultados na
segunda etapa do ICGP
Foto/ sport-pics.co.uk

Síria aceita
participar de
grupo com a
ONU para
redigir nova
Constituição

Goldfajn diz que BC
trabalha para manter
funcionalidade do mercado
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Vice-líder do governo diz que
pedidos de impeachment
serão “todos rejeitados”
Foto/Fábrio Rodrigues Pozzebom/ABr

Milícias saquearam lojas e
entraram em confronto com as
forças de segurança durante a
noite de quarta-feira (17) na tumultuada região oeste da Venezuela, onde três soldados foram
acusados na quinta-feira (18) de
matar um homem que estava
comprando fraldas para seu filho, segundo testemunhas. As
informações são da Reuters.
As seis semanas seguidas
de protestos contra o governo
já resultaram em ao menos 44
mortes, e deixaram centenas
de feridos e presos na pior turbulência do mandato de quatro
anos do presidente Nicolás
Maduro de 54 anos, sucessor
do falecido líder populista
Hugo Chávez.
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O Presidente da República, Michel Temer, faz pronunciamento
oficial no Palácio do Planalto
Página 4

Foto/ FIA Formula E

Caos
aumenta na
Venezuela e
França pede
mediação
internacional

Foto/Valter Campanato/ABr

“Não renunciarei”, diz Michel
Temer em pronunciamento

Bob Keller e sua Yamaha TZ: vice-l[íderes no ICGP 250
O piloto sul-africano Philip Prix), realizada em Donington
Atkinson se recupera dos feri- Park, na Inglaterra. Atkinson
mentos sofridos após levar um liderava a segunda prova do dia
tombo na segunda etapa do ICGP quando caiu com sua Harris da
(International Classic Grand categoria 350 cm³. Página 6
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Campanha alerta para abusos
de crianças e adolescentes
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I ST Ó R IA S
Agora que rolou o caso irmãos JBS x Temer, vale esclarecer
aos leitores - alguns há 25 anos - porque que a edição do dia 15
tratou de apocalipses e seus 4 cavalos, com a pergunta final de
qual dos 3 (sem ser o de cor branca cavalgado exclusivamente por
Jesus) seu grupo político ...
DA
... montaria. Vale lembrar que o operação MPF, Justiça Federal e PF que tenta detonar principalmente Temer, Aécio e Mantega (que detona Lula e Dilma), tem o nome de Patmos, ilha na qual
o profeta João recebeu as mensagens de como a Terra vai agonizar, guerrear e por fim ser ...
PO L Í T I CA
... resgatada, com Jesus vencendo Satanás e passando a governar os crentes salvos e que gozarão de vida eterna. Em relação
ao Brasil, ainda que não seja da vontade e da verdade real de alguns membros do Supremo, o fato é que os 11 ministros e suas
‘trolhas’ terão que julgar acima ...
B RA S I LE I R A
... das paixões da subjetiva natureza humana, que costumam
colocar nossas crenças pessoais no centro dos nossos préjulgamentos, pós-julgamentos e obviamente julgamentos. Isso,
sob pena de uma ‘República’ que nunca foi coisa do povo, quebrar de vez, levando literalmente ...
EM
... a zero a mínima confiança em seus partidos políticos e por
conseguinte em suas instituições que deveriam independentes
e harmônicas. Como o professor de Direito Constitucional Temer (PMDB) bateu sua ’trolha’ na mesa, dizendo que não renuncia e insinuando que vai provar que ...
TEMPOS
... há uma conspiração contra seu governo, exigindo que o
Supremo - talvez via Alexandre Moraes que chegou lá através da
sua indicação - lhe dê acesso ao documentos do processo no qual
os manos da JBS o acusam de ter dito que “continuassem a pagar
pelo silêncio do ex-deputado ...
DE
... e ex-presidente da Câmara Federal - Cunha
(PMDB)”. Agora, mesmo que suba muito os preços pra que as
bancadas aliadas e alinhadas ao seu governo não o abandonem ou o que é pior passem a fazer ainda mais chantagem - Temer tem
a seu favor um tempo estudado por seus ...
‘C A V A L O S
... advogados, pra tocar as tentativas de passarem as reformas
política, econômica, trabalhista e previdenciária, por saber que
sua atitude foi vista por populações que gostam de homens que
não recuam, ainda que não possam sustentar o que dizem (vide
caso Lula). Quanto ao PSDB, ...
A P O C A L Í P T C O S’
... a situação de Aécio (PSDB) é das piores, tendo sido comemorada quase que publicamente pelo governador paulista Alckmin, que pode enfiar aliados na nova composição que tomará a
executiva nacional. Em tempo: o ex-Presidente FHC saiu bem
desgastado da ‘aliança’ com Temer.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via da liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação
dos Cronistas de Política (São Paulo) e API.
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A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São
Paulo inicia nesta quinta-feira
(18), Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, uma
campanha sobre o tema nas redes sociais e com a distribuição
de cartazes nos serviços públicos e estabelecimentos comerciais do Estado, no metrô e nas
estações de trem da CPTM..
De acordo com dados do serviço de denúncias do Disque
100 do Governo Federal, 3.070
crianças e adolescentes foram
vítimas de violência sexual no
Brasil, em 2016. Desse total,
1.348 (44%) são adolescentes

na faixa entre 12 e 17 anos, e
1.374 (45%) são crianças de até
11 anos. Os outros 348 casos
(11%), se referem à vítimas cuja
idade não foi divulgada.
O Estado de São Paulo registrou 2.300 denúncias de violência sexual envolvendo crianças
e adolescentes. Cada ligação,
porém, pode indicar mais de
uma vítima de casos relacionados a abuso sexual, exploração
sexual, pornografia infantil,
grooming (assédio sexual na internet) e sexting (troca de fotos
e vídeo de nudez, eróticas ou
pornográficas). As estimativas
dão apenas uma pequena mostra
da gravidade do problema.

A campanha tem por objetivo estimular a denúncia dos casos de abuso e violência sexual
de crianças e adolescentes, uma
vez que muitas pessoas deixam
de notificar os casos por medo
de represálias.
Para denunciar violações dos
direitos da crianças e adolescentes, utilize os serviços do Disque 100 ou 181.
Rede protetiva
O Estado de São Paulo
mantém uma rede de serviços
especializados e continuados
de apoio à crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais. São 283 CREAS (Cen-

tros de Referência Especializados de Assistência Social)
que oferecem orientação e
acompanhamento para pessoas e famílias em situação de
ameaça ou violência.
Outro órgão atuante da rede
de proteção à crianças e adolescentes, o Condeca (Conselho
Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Estado de São Paulo) tem 223
projetos sociais aprovados e
R$ 25 milhões arrecadados
em doações originárias de
imposto de renda de pessoas
físicas e jurídicas, para aplicar em programas de assistência social.

Começam multas a caçambas
sem controle eletrônico
A Prefeitura começou a poder aplicar multas aos transportadores de caçambas que não fizerem a emissão diária de guias
pelo Controle de Transporte de
Resíduos (CTR) Eletrônico. A
fiscalização começou em 15 de
abril, mas as multas passam a ser
aplicadas agora atendendo a um
pedido da categoria, que solicitou mais tempo para se adequar
às novas normas.
A emissão diária de guias
cresceu mais de 3.000% desde
o dia 15 de abril, o que também
gerou um acréscimo significativo no volume de resíduos descartados corretamente nos aterros. Entre março e abril, o aumento foi de 911%, de 16.072
para 146.500 toneladas de resíduos. Antes, a guia era emitida
em papel, mas nem todos preenchiam, dificultando as fiscalizações e o monitoramento das caçambas.
“Podemos assumir que parte desses resíduos estava indo
parar em algum lugar que não
eram os aterros, como nas ruas
da cidade, por exemplo. Por
isso, o monitoramento eletrônico é tão importante para deixar
nossa cidade mais bonita. Não
queremos mais entulho por toda
parte, temos que acabar com
isso”, afirmou o vice-prefeito e
Secretário de Prefeituras Regionais, Bruno Covas.
De acordo com o decreto
publicado em abril, os transportadores que trabalham com o recolhimento de resíduos com
massa superior a 50 (cinquenta)
quilogramas diários são obrigados a se cadastrar no sistema da
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) e preencher a guia de coletas na página
do CTR Eletrônico quando um
serviço for contratado e quando
o material for depositado no local de destino.
A multa prevista para os
transportadores que se deslocarem com carga sem o CTR é de
R$ 153,51. Para as caçambas estacionadas em via ou área pública sem CTR ou com o documento fora do prazo para dar baixa,
o valor é de R$ 767,55.
Na primeira infração, será

aplicada uma multa e a caçamba,
apreendida. O valor dobra na segunda infração. Na terceira, a
multa será em dobro (em relação ao valor da segunda penalização), e o transportador será
suspenso por 30 dias. Caso haja
uma quarta infração, a multa será
em dobro (em relação ao valor
da terceira infração) e haverá
ainda uma declaração de caducidade para a empresa transportadora.
O preenchimento do CTR
eletrônico permite que a Prefeitura tenha maior controle sobre
a destinação dos resíduos da
construção civil, já que é possível acompanhar o local em que
o entulho foi gerado e onde ele
foi deixado após ser recolhido.
Por isso, os transportadores precisam portar obrigatoriamente o
CTR eletrônico toda vez que
coletam, transportam e destinam
os resíduos. Também é necessário fornecer esse protocolo ao
aterro ou área de reciclagem
onde ocorre o descarte.
Adesão
Desde que o CTR entrou em
vigor, a adesão ao monitoramento
eletrônico aumentou em média de
50 para 1.600 emissões diárias,
resultando crescimento de mais
de 3.000%. Em um único dia, o
sistema chegou a registrar 1.829
guias. Entre os dias 1º e 30 de abril,
foram 19.889 CTR’s.
Este novo sistema gerou um
acréscimo significativo no volume de resíduos descartados nos
aterros. Somente em abril foram
146.500 toneladas de resíduos,
enquanto em março este registro foi de 16.072 (no mês de fevereiro foram 18.801 toneladas
e em janeiro, 13.621). Este volume, entretanto, ainda está
aquém da capacidade das Áreas
de Transbordo e Triagem (ATT’s)
e dos aterros, que juntos podem
receber até pouco mais de 2 milhões de toneladas de resíduos
da construção civil gerados em
toda a cidade.
Por se tratar de um processo completamente digital, após
a emissão da guia é possível
identificar o local onde a caçamba está estacionada, o período e

o destino final do entulho coletado. Também é possível consultar guias que já estão com o prazo expirado, pois o próprio sistema altera o status para informar irregularidades.
Tais informações se dão por
meio de georreferenciamento,
um cruzamento das coordenadas
cartográficas com referências
geográficas de fácil identificação, como ruas, avenidas, rios ou
qualquer outro lugar que facilite a geração de um ponto exato
de localização.
“Dessa forma, conseguimos
fiscalizar quem está gerando e
para onde está indo, evitando, assim, os descartes irregulares
que existem em diversos pontos
da cidade”, destaca Evaldo Azevedo, diretor de Gestão de Serviços (DGS) da Amlurb.
Em 2016, foram identificados cerca de 3.700 pontos de
descarte irregular na capital paulista. Para reverter a situação,
além do CTR Eletrônico, os munícipes podem recorrer também
a um dos 98 Ecopontos em operação em São Paulo para descartar os entulhos provenientes de
pequenas reformas. A quantidade permitida do descarte nestas
áreas é de até 1 metro cúbico
por dia.
Vale ressaltar que é de extrema importância a colaboração de
toda a população. Aqueles que
forem realizar uma obra ou reforma, devem contratar apenas
caçambas regulamentadas e cadastradas na Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), ajudando assim a manter a
cidade mais limpa.
Aplicativo Limpa Já Entulho
Já está no ar o aplicativo
“Limpa Já Entulho”, uma ferramenta gratuita para smartphones
que permite aos munícipes solicitar o serviço de caçambas,
acompanhar e participar da fiscalização do descarte de resíduos
da construção civil na cidade.
A ferramenta também integra o sistema Coletas Online,
implantado pela Prefeitura em
março deste ano, e disponibiliza informações sobre os 98 Eco-

pontos espalhados por São Paulo.
Entre os objetivos do aplicativo destacam-se a contribuição
para reduzir os pontos de descarte irregular de entulho na cidade e a possibilidade de o munícipe verificar e acompanhar as
caçambas que coletam esses resíduos.
“Caso a caçamba esteja irregular, o munícipe poderá enviar
uma denúncia e acompanhar seu
desdobramento. Tudo isso no
anonimato e sem burocracia ali
mesmo, no celular”, explica o
vice-prefeito e Secretário de
Prefeituras Regionais, Bruno
Covas.
O Limpa Já entulho está disponível para download em smartphones com sistema operacional Android na Play Store e, em
breve, poderá ser utilizado também em aparelhos com o sistema iOS.
Caçambas Regulares
A cidade de São Paulo tem
diversas empresas que prestam
serviços de limpeza urbana,
como varrição de ruas, remoção
de entulho, coleta de resíduos
domiciliares, de saúde, entre outros. Todos os resíduos gerados
na capital têm sua destinação final, seja ela em aterros sanitários ou de inertes, incineradores
ou reciclagem.
Por determinação do Decreto nº 46.594/05, todas as empresas que prestam serviços de
limpeza urbana em regime privado devem se cadastrar
na Amlurb, que fiscaliza, orienta, multa ou mesmo tem o poder
de cancelar a autorização, se a
empresa não estiver cumprido
suas obrigações corretamente.
Consulte aqui a lista das empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias que estão regulares no município para
prestar os serviços de limpeza.
No site também é possível acessar os modelos dos formulários
para as que desejam se cadastrar
na Amlurb. Mais informações
podem ser obtidas pelos telefones (11) 3397-1750/ 33971751 ou por meio da Central de
Atendimento 156.

Abertas inscrições para mais
uma turma do curso
Serviços de Restaurante
O projeto Restaurante Escola está com inscrições abertas
para formação de mais uma turma do curso Serviços de Restaurante, que até hoje já qualificou
mais de mil pessoas para atuarem nas áreas de barista, auxiliar de cozinha, cumins, garçons
e garçonetes. São 60 vagas para
pessoas em situação de vulnerabilidade social com idade entre
17 e 59 anos. Os alunos devem
residir no município de São Paulo, preferencialmente na região
central, possuir o Número de
Identificação Social (NIS), além
de ter concluído ou estar cursando o ensino médio.
O curso é coordenado pela
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

(SMADS) em parceria com a
Fundação Jovem Profissional, e
tem duração de seis meses, oferecendo aulas teóricas e treinamento prático realizado na sede
do Restaurante Escola, na Câmara Municipal de São Paulo,
onde os alunos se revezam em
todos os setores (cozinha, salão,
bar e padaria) desenvolvendo
habilidades que os tornam aptos
a executar atividades profissionais em restaurantes.
Na cozinha, os participantes
recebem noções de higienização, conservação e preparo de
alimentos, decoração de pratos,
preparação de pratos quentes,
massas e saladas. No salão, o
aluno é capacitado para recepção
e atendimento ao cliente, arru-

mação de mesas, serviços de
bufê e coquetel. No bar, o aluno
é treinado para preparar drinks,
sucos, cafés, chás e outras bebidas e, na padaria, aprende a preparar pães e doces em geral. Os
jovens recebem auxílio-transporte (uma passagem de ida e
uma passagem para volta), café
da manhã, almoço e lanche da
tarde, uniforme, material didático e certificado do curso.
As inscrições ficam abertas
até o dia 9 de junho. Para participar do processo seletivo os
interessados devem preencher a
ficha de inscrição disponível
aqui e oficializar a sua pré-inscrição com a documentação
completa (cópia do RG e CPF;
cópia da Carteira de Trabalho das

seguintes folhas: da foto e verso com os dados pessoais; páginas 12 e 13 mesmo em branco;
de todos os registros se houver e da página seguinte em
branco; declaração escolar
atual ou declaração de conclusão do ensino médio ou histórico escolar; foto (3x4) atual; cópia do comprovante de
residência atual em nome do
responsável
ou
do(a)
candidato(a); cópia do comprovante de renda), na sede da
Fundação Jovem Profissional,
na Avenida Nove de Julho, 399
– Bela Vista, de segunda a
quinta-feira das 8h às 11h30 e
das 13h às 16h. Na sexta-feira
o atendimento é das 8h às 11h30
e das 13h às 15h.
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Banco Central e Tesouro
monitoram mercados
O Banco Central (BC) informou, em nota, na quinta-feira
(18) que está monitorando o
impacto das informações divulgadas pela imprensa e atuará para
manter a plena funcionalidade
dos mercados.
Na quarta-feira, foi divulgada informação de que o empresário Joesley Batista, dono da
JBS, teria gravado o presidente
Michel Temer dando aval para a
compra do silêncio do deputado
cassado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), que está preso em
Curitiba, na Operação Lava Jato.
“Esse monitoramento e atuação têm foco no bom funcionamento dos mercados. Não há
relação direta e mecânica com a
política monetária, que continuará focada nos seus objetivos tradicionais”, disse o BC.
Na quarta-feira à noite, a
Presidência da República divulgou nota na qual informa que o
presidente Michel Temer “ja-

mais solicitou pagamentos para
obter o silêncio do ex-deputado
Eduardo Cunha”. A nota diz que
o presidente “não participou
nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar
delação ou colaboração com a
Justiça pelo ex-parlamentar.”
Tesouro divulga nota
O Tesouro Nacional divulgou
na quinta-feira (18) nota informando que “permanece monitorando os impactos decorrentes
dos fatos políticos mais recentes, e adotará as medidas necessárias para assegurar a plena funcionalidade e a adequada liquidez dos mercados”. O Tesouro
também informou vai atrasar a
abertura do Tesouro Direto. “Devido à forte volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos
nesta manhã, informamos que o
Tesouro Direto atrasará a abertura do mercado”.
Por volta das 10h, o Tesouro

Nacional informou ainda que, em
razão da volatilidade observada
no mercado, não realizará os leilões de venda de Letras do Tesouro Nacional (LTN), com vencimentos em abril de 2018 e
2019 e em julho de 2020. Também não será promovido leilão
de Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT), com vencimento em março de 2023.
Ações brasileiras caem no
exterior
As ações brasileiras negociadas em Nova York caíram após
notícias de que o empresário
Joesley Batista, dono da JBS,
teria gravado o presidente Michel Temer dando aval para a
compra do silêncio do deputado
cassado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ).
Para Leandro Ruschel, diretor da Liberta Global, escola internacional de investidores do
Grupo L&S, Leandro Ruschel,

essa movimentação sugere que
haverá forte queda nas ações na
Bolsa de Valores brasileira no
pregão de quinta-feira (18),
além de forte alta no dólar.
De acordo com Ruschel, no
after-market dos Estados Unidos, período de negociações
após o horário regular do pregão, ações brasileiras apresentaram baixas de mais de 10%. O
EWZ, fundo que reúne as principais ações brasileiras negociadas no exterior, fechou com
uma queda de 14%, informou
Ruschel.
Segundo o especialista, o
mercado precifica o aumento
“brutal” da incerteza com os desdobramentos dos fatos políticos
brasileiros. Em relação à reforma da Previdência, que é uma
condição necessária para equilibrar as contas públicas, com
esse cenário fica inviável a aprovação, avaliou Ruschel. (Agencia Brasil)

Denúncias afetam mercado e provocam
suspensão do pregão da Bovespa
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) chegou a paralisar as atividades no início do
pregão de quinta-feira (18). As
operações foram suspensas por
meia hora a partir do mecanismo do cir cuit breaker, que
amortece movimentos bruscos
do mercado. A paralisação acontece sempre que o Ibovespa cai
mais do que 10%. Na abertura
desta manhã, ele chegou aos 10,6%.
No início da tarde, a bolsa
ainda operava em baixa de 9,18%. No entanto, uma nova
interrupção, dessa vez de uma
hora, só deve ocorrer se o pregão cair abaixo de 15%. O instrumento acionado hoje não era
usado desde outubro de 2008.
Em caso de uma terceira queda,
ultrapassando os -20%, os negócios podem ser suspensos por
tempo indeterminado, a critério
da direção da bolsa.

Segundo o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP),
Roy Martelanc, a queda está diretamente ligada às denúncias
que atingiram o presidente Michel Temer na noite de quartafeira (17). “No curto prazo, esse
tipo de notícia nunca é boa para
os mercados. Você está em uma
fase ascendente, de recuperação
econômica, a bolsa antecipa a
recuperação que está vindo aí.
Agora, vem essa turbulência e as
pessoas reavaliam se vão fazer
investimentos”, explicou em
entrevista à Agência Brasil.
No início da noite de quartafeira (17), o jornal O Globo publicou reportagem relatando o
conteúdo do acordo de delação
premiada firmado pelo dono do
grupo JBS, o empresário Joesley Batista, com o Ministério
Público Federal (MPF). Segun-

do a reportagem, o empresário
entregou um áudio gravado durante um encontro com Temer
em que o presidente sugeriu que
Batista mantivesse o pagamento
de uma mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e
ao doleiro Lúcio Funaro para que
esses ficassem em silêncio.
A Presidência da República
divulgou nota na qual informa
que o presidente Michel Temer
“jamais solicitou pagamentos
para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha”, que está
preso em Curitiba, na Operação
Lava Jato.
Consumo e reformas
Apesar do impacto imediato,
Martelanc acredita que os efeitos das turbulências podem ser
positivos no futuro. “No longo
prazo, quanto mais limpo for o
sistema político, melhor. Se
você limpa uma parte do siste-

ma político, a tendência é que o
Brasil saia fortalecido”, acrescentou.
No entanto, o clima de incerteza política pode, na avaliação
do especialista, agravar a crise
econômica enfrentada pelo país.
“O pessoal avalia se vai ou não
consumir. Se a pessoa está insegura, ela dá uma travada no seu
consumo, especialmente nos
bens mais duráveis. Menos consumo significa menos renda para
as empresas, menos produção e
menos emprego”, ressaltou.
No entanto, o comportamento do mercado será guiado, na
opinião de Martelanc, mais pelo
andamento das reformas da Previdência e Trabalhista no Congresso Nacional, do que pela crise política. “Tem uma aposta
grande do mercado nessas reformas. Se elas não sofrerem, não
tem grandes impactos”, afirmou
o professor. (Agencia Brasil)

Dólar sobe 7,9% e BM&F
Bovespa fecha em queda de 8,8%
O dólar comercial fechou
na quinta-feira (18) em forte
alta, cotado em R$ 3,38 na venda, uma alta de 7,9% em relação ao preço de quarta-feira
(17). Em nota, o Banco Central disse que está atuando para
manter a funcionalidade do
mercado.
“O Banco Central está monitorando o impacto das informações recentemente divulgadas pela imprensa e atuará para
manter a plena funcionalidade

dos mercados. Esse monitoramento e atuação têm foco no
bom funcionamento dos mercados. Não há relação direta e
mecânica com a política monetária, que continuará focada
nos seus objetivos tradicionais”.
Ibovespa
A Bolsa de Valores de São
Paulo (BM&F Bovespa) fechou o pregão de quinta-feira
em forte queda. O principal ín-

dice da bolsa, o Ibovespa, encerrou o dia com retração de
8,8%, com 61.597 pontos. Às
10h21, o pregão registrou queda de 10,47% e foi suspenso
por meia hora, mecanismo conhecido como circuit breaker,
que paralisa as negociações em
fortes quedas.
As ações que mais caíram
no dia foram Eletrobras ON (20,9%), Cemig PN (-20,4%) e
Eletrobras PNB (-16,9%). As
ações da JBS desvalorizaram

9,68%. O volume de ações negociadas foi R$ 24,5 bilhões.
Na quinta-feira foi o primeiro dia de funcionamento do
mercado financeiro depois da
divulgação das delações premiadas dos empresários Joesley
Batista e Wesley Batista, donos do grupo JBS, controlador
do frigorífico Friboi. O conteúdo dos depoimentos envolvendo Temer foi antecipado na
quarta-feira (17) pelo jornal O
Globo. (Agencia Brasil)

Brasil tem 26,5 milhões de
pessoas sem trabalho adequado
A taxa composta de subutilização da força de trabalho no
país chegou a 24,1% no primeiro trimestre do ano, o que significa que no Brasil não há trabalho adequado para 26,5 milhões
de pessoas.
Os dados integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada na quinta-feira
(18), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Segundo o estudo, a taxa
composta da subutilização da
força de trabalho (que agrega os
desocupados, os subocupados
por insuficiência de horas e os
que fazem parte da força de trabalho potencial) subiu 1,9 ponto percentual em relação aos
22,2% da taxa de subutilização
relativa ao quarto trimestre do
ano passado, mas em relação ao
primeiro trimestre de 2016 a alta
chega a 4,8 pontos percentuais.
Os números pioraram tanto
em relação ao último trimestre
do ano passado quanto ao primeiro trimestre do mesmo ano

em todas as vertentes da comparação sobre a força de trabalho do país.
Taxa combinada
A Pnad Contínua sob este
aspecto indica que a taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e
desocupação (pessoas ocupadas
com uma jornada de menos de
40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em um período maior, somadas aos desocupados) foi de 18,8%, o que representa 5,3 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e 14,2
milhões de desocupados.
No quarto trimestre de
2016, essa taxa combinada de
subocupação por insuficiência
de horas trabalhadas e desocupação foi de 17,2% e, no primeiro trimestre, de 15%.
Desocupação sobe em todas as regiões
Os resultados regionais do
mercado de trabalho da pesquisa Pnad Contínua Trimestral in-

dicam que, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação ficou em 13,7% para todo
o país, subindo em todas as grandes regiões em relação ao quarto trimestre de 2016, com a Região Nordeste permanecendo
com a maior taxa do país (16,3%
contra 14,4% do último trimestre do ano passado).
Em seguida, aparecem as regiões Norte (de 12,7% para
14,2%), Sudeste (de 12,3% para
14,2%); Centro-Oeste (de
10,9% para 12%); e Sul (de
7,7% para 9,3%).
Já a taxa combinada da desocupação e da força de trabalho
potencial, que abrange os desocupados e as pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho, ou que procuraram, mas não estavam disponíveis para trabalhar (força de
trabalho potencial), foi de
19,3%, o que representa 21,3
milhões de pessoas. No quarto trimestre de 2016, para o
Brasil, essa taxa foi de 17,4%
e, no primeiro trimestre de
2016, de 15,4%.

Rendimento real
O rendimento médio real
habitual pago aos trabalhadores
no primeiro trimestre do ano
foi de R$ 2.110, se situando
acima desta média para a totalidade do país em três regiões:
Sudeste (R$ 2.425), CentroOeste (2.355) e Sul (R$ 2.281).
Em contrapartida tiveram taxas
de rendimento abaixo da média
nacional as regiões Norte (R$
1.602) e Nordeste (R$ 1.449).
A população jovem entre 18
a 24 anos continuou a apresentar taxa de desocupação em um
patamar acima da média do país
de 13,7%. Entre os jovens de 18
a 24 anos de idade a taxa chegou a 28,8%. Este comportamento foi verificado tanto para
o Brasil, quanto para cada uma
das cinco grandes regiões, onde
a taxa oscilou entre 19,1% no
Sul e 32,9% no Nordeste.
Já nos grupos de pessoas de
25 a 39 e de 40 a 59 anos de
idade, o indicador foi de 12,8%
e 7,9%, respectivamente.
(Agencia Brasil)

Caos aumenta na
Venezuela e França
pede mediação
internacional
Milícias saquearam lojas e entraram em confronto com as
forças de segurança durante a noite de quarta-feira (17) na tumultuada região oeste da Venezuela, onde três soldados foram
acusados na quinta-feira (18) de matar um homem que estava
comprando fraldas para seu filho, segundo testemunhas. As informações são da Reuters.
As seis semanas seguidas de protestos contra o governo já
resultaram em ao menos 44 mortes, e deixaram centenas de feridos e presos na pior turbulência do mandato de quatro anos do
presidente Nicolás Maduro de 54 anos, sucessor do falecido líder populista Hugo Chávez.
Manifestantes estão exigindo eleições para derrubar o governo socialista que acusam de destruir a economia e de transformar a Venezuela em uma ditadura. Maduro diz que seus adversários estão tentando realizar um golpe violento.
França pede mediação internacional
Com o agravamento da crise na Venezuela, a França pediu hoje
que seja estabelecida uma mediação regional ou internacional
entre o governo do país e grupos de oposição para pôr fim a crescente violência na nação produtora de petróleo.
“Para a França, assim como para seus parceiros europeus, a
prioridade é o fim imediato da violência por meio do apoio de
uma mediação confiável regional ou internacional que tenha a
confiança de ambos os lados —governo e oposição— para ajudar a restaurar o diálogo e a estabilidade”, disse o porta-voz do
Ministério de Relações Exteriores, Romain Nadal, à imprensa.
A embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas,
Nikki Haley, advertiu na quarta-feira (17) que se a situação não
for resolvida pode se agravar e levar a uma grande crise internacional como na Síria.
Capriles bloqueado
Em outro desdobramento da crise venezuelana, um dos principais oponentes de Maduro, o governador Henrique Capriles,
disse na quinta-feira (18) que seu passaporte foi anulado quando
ele estava no aeroporto de Caracas prestes a embarcar para as
Nações Unidas, em Nova York, em uma viagem para denunciar as
violações dos direitos humanos no país.
“Meu passaporte é válido até 2020, o que eles querem é evitar que a gente vá para as Nações Unidas”, disse Capriles em um
vídeo postado no Twitter. “Não vou poder viajar”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Síria aceita participar
de grupo com a
ONU para redigir
nova Constituição
O governo sírio aceitou participar de um grupo de especialistas que vai lançar um processo técnico para a elaboração
de uma nova Constituição para o país. O trabalho também contará com a participação da oposição e é um dos eixos das negociações de paz que ocorrem em Genebra com mediação da
Organização das Nações Unidas (ONU). A informação é da
agência EFE.
“Temos o prazer de anunciar o início das reuniões de especialistas sobre questões e ideias para o processo constitucional, incluídos princípios de convivência”, declarou em um breve comunicado o enviado especial das Nações Unidas para a
Síria, Staffan de Mistura. Segundo ele, a primeira reunião nesse
sentido – que contará com a participação de representantes
do governo sírio e da ONU – aconteceu na quinta-feira (18)
mesmo.
Pontos de aproximação
O negociador-chefe do governo sírio e embaixador do país
perante a ONU, Bashar Yafari, explicou à imprensa que se tratará de uma “reunião informal” entre os especialistas constitucionais de sua delegação e da equipe de Staffan de Mistura.
No encontro, deve começar a ser discutido um documento de
12 pontos, no qual o enviado da ONU identificou os princípios básicos de certa aproximação entre o regime do presidente Bashar al-Assad e a oposição.
“Esperamos que este passo ajude a impulsionar o processo de Genebra [visando a paz na Síria] com a seriedade que
todos exigem das negociações”, disse Yafari. Ele enfatizou
que uma eventual nova Constituição para o seu país “é um direito exclusivo dos sírios” e que Damasco “não aceitará nenhuma interferência estrangeira” em sua elaboração.
No início da atual sexta rodada de negociações, na terçafeira (16), Mistura indicou às delegações do governo e da oposição síria - com as quais se reúne separadamente - a intenção
de criar um processo de natureza técnica para avançar em questões constitucionais e legais importantes neste processo diplomático.
Agenda
A redação de uma nova Constituição é um dos quatro temas centrais da agenda estipulada pelo governo e a oposição,
com a mediação da ONU. A agenda inclui ainda a criação de
um governo, inclusivo, não sectário e com credibilidade; a
realização de eleições livres e justas supervisionadas pelas
Nações Unidas; e a luta contra o terrorismo.
Espera-se que agora a delegação oposicionista transmita à
ONU a sua disposição de participar deste processo visando a
futura Constituição. (Agencia Brasil)
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“Não renunciarei”, diz Michel
Temer em pronunciamento
Vice-líder do governo diz que
pedidos de impeachment
serão “todos rejeitados”
O vice-líder do governo na
Câmara, Darcísio Perondi
(PMDB-RS), disse na quintafeira (18) que os pedido de
abertura de impeachment do
presidente Michel Temer “serão todos rejeitados” pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia
(DEM-RJ). Junto com um grupo de 25 deputados, Perondi
passou a manhã em reuniões no
Palácio do Planalto e falou à
imprensa logo depois que Temer afirmou, em pronunciamento nacional, que não renunciará ao cargo.
“Quem propôs [o impeachment] enterrou o país e agora
quer, de novo, propor o impeachment para voltar toda aquela política que destruiu empregos, lojas, sonhos, que piorou
o Brasil. É o mesmo pessoal”,
disse o deputado.
Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de inquérito
para investigar o presidente
Michel Temer. A medida foi
tomada a partir de depoimentos de delação premiada dos
empresários Joesley Batista e
Wesley Batista, donos do grupo JBS. Segundo reportagem
do jornal O Globo, que antecipou o conteúdo dos depoimentos, em encontro gravado em
áudio por Joesley, Temer teria
sugerido que se mantivesse pagamento de mesada ao ex-presidente da Câmara Eduardo
Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro para que estes ficassem
em silêncio. Após a denúncia,
parlamentares da oposição já
protocolaram pedidos de impeachment de Temer.
Perondi disse não acreditar
que as denúncias possam prejudicar as votações das reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso. “A esperança vai permane-

cer no coração do Congresso,
e vamos votar, sim. Ainda mais
com um comandante do nível
do Michel. Não tem outro que
tenha mais diálogo no Brasil do
que o Michel. O Getúlio Vargas foi ditador. Quem dialoga
e quem teve esse sucesso? Não
teve outro presidente com este
sucesso de diálogo com o Congresso”, disse o vice-líder.
Cilada
Darcísio Perondi disse ainda
que Joesley Batista “é um moleque” que tinha apenas um matadouro há alguns anos e que atualmente é dono “da maior multinacional
de carnes do mundo”, graças a financiamentos facilitados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante os governos de Lula
e Dilma. Segundo Perondi, o encontro entre Temer e Joesley, no
qual teria sido feita a gravação, só
ocorreu após muita insistência do
empresário, que armou “uma cilada” para o presidente.
“Ele [Joesley] tentou por
60 dias ser recebido [pelo presidente]. Basta olhar as agendas
de telefone do Palácio. Amigos
comuns pediam que ele o atendesse, mas Michel não queria.
Esse empresário, muito esperto, descobriu o telefone particular do Michel, que é homem gentil e o atendeu e o chamou. Aí,
ele mostrou sua falta de caráter,
orientada não sei por quem.
Com certeza, foi uma cilada”,
disse o vice-líder do governo.
De acordo com o deputado, que esteve com o presidente Temer durante boa parte do
dia, o clima no Palácio do Planalto é de “absoluta indignação
e sofrimento, pensando no
povo brasileiro, que acreditou
e ainda vai continuar acreditando neste governo reformista”.
(Agencia Brasil)

Edson Fachin autoriza
abertura de inquérito para
investigar Temer
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu abrir inquérito
para investigar o presidente
Michel Temer. A medida foi
tomada a partir das delações
premiadas dos empresários
Joesley Batista e Wesley Batista, donos do grupo JBS, controlador do frigorífico Friboi.
A previsão era de que o sigilo
das delações fosse retirado na
quinta-feira (18).
O conteúdo dos depoimentos envolvendo Temer foi antecipado na quarta-feira (17) pelo
jornal O Globo. Segundo a reportagem, em encontro gravado
em áudio pelo empresário Joesley Batista, Temer teria sugerido que se mantivesse pagamento de mesada ao ex-presidente

da Câmara, Eduardo Cunha e ao
doleiro Lúcio Funaro para que
estes ficassem em silêncio. Cunha está preso em Curitiba.
A Casa Civil confirmou na
quinta-feira (18) que o Palácio
do Planalto solicitou ao STF a
íntegra das gravações. Segundo assessores, o material solicitado servirá de base para o
pronunciamento a ser feito
pelo presidente da República.
A Presidência da República divulgou nota na noite de
quarta-feira (17) na qual informa que o presidente Michel
Temer “jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio
do ex-deputado Eduardo Cunha”, que está preso em Curitiba, na Operação Lava Jato.
(Agencia Brasil)
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EDITA L DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 005096355.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II
- Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Center Carnes Maria Eduarda Ltda, CNPJ 11.251.399/0001-08,
na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração
/ Manutenção de Posse por parte de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL, relativo ao Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro Leasing
Pessoa Jurídica nº 0.16.1300.6 (Operação nº 000000000002504464, em que a
requerida arrendou da requerente o seguinte bem: Uma Máquina de embalagem
vácuo, marca Selovac, modelo 300B, ano 2010/2010, cor branca; eis que a suplicada
deixou de pagar as prestações, apesar de notificada. Ajuizada a presente, foi deferida
a liminar, reintegrado à autora na posse do referido bem. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2017.
B19 e 20/05
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E X E C U Ç Ã O E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do
Decreto-Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de
14/03/90, a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que
oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 17/05/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à
agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário.
Contrato: 8.0243.0052559-2 - SED: 30372/2015 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): SUELIVÂNIA DIAS DA SILVA, BRASILEIRA, CASADA SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.515/77, DO LAR, CPF:
552.407.395-87, RG: 4.287.073-SSP/BA. Imóvel sito à: RUA NOSSA SENHORA DE
LOURDES, Nº 78, APARTAMENTO Nº 2, SITUADO NO 1º EMBASAMENTO DO EDIFÍCIO
ASSUMPTA E.R.NAVARRO, NO 12º SUBDISTRITO CAMBUCI - SÃO PAULO/SP.
São Paulo, 17/05/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDIT O IMOBILIÁRIO
Agente Fiduciário
17, 18 e 19/05/2017

O presidente Michel Temer
disse na quinta-feira (18) que
não irá renunciar ao cargo e exigiu uma investigação rápida na
denúncia em que é citado, para
que seja esclarecida. ”Não renunciarei. Repito não renunciarei”, afirmou em pronunciamento, no Palácio do Planalto.
“Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos, e exijo investigação plena e muito rápida
para os esclarecimentos ao povo
brasileiro. Essa situação de dúvida não pode persistir por muito tempo”, disse Temer, em pronunciamento.
Foi a primeira fala do presi-

dente após divulgação na noite
de quarta-feira (17) de reportagem do jornal O Globo em que
é citado. A reportagem diz que
em encontro gravado, em áudio,
pelo empresário Joesley Batista, o presidente teria sugerido
que se mantivesse pagamento de
mesada de Batista ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro
para que estes ficassem em silêncio. Cunha está preso em
Curitiba.
Na quinta-feira, o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Edson Fachin homologou a delação premiada dos irmãos Joesley

Batista e Wesley Batista, donos do
grupo JBS, firmada com o Ministério Público Federal (MPF) e
abriu inquérito para investigar o
presidente Michel Temer.
Segundo Temer, a investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) será território onde
surgirão todas as explicações e
nunca autorizou ninguém a usar
seu nome indevidamente. “No
Supremo, demonstrarei não ter
nenhum envolvimento com esses fatos”, disse.
No pronunciamento, Temer
disse que seu governo ”viveu
nessa semana seu melhor e seu
pior momento”. “Indicadores de

queda da inflação e números de
retorno crescimento econômico e geração de empregos criaram esperança de dias melhrores”, disse ao iniciar o discurso.
Temer disse ter solicitado ao
STF todas as gravações da delação premiada dos donos da JBS,
que serviram de base para a denúncia. “Desde logo ressalto que
só falo agora porque os fatos se
deram ontem, e porque tentei
conhecer primeiramente o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei oficialmente ao
STF acesso a esses documentos,
mas até o presente momento não
recebi”. (Agencia Brasil)

Aécio Neves se afasta da
presidência do PSDB
O senador Aécio Neves
(MG) anunciou na quinta-feira
(18) seu pedido de afastamento
da presidência do PSDB. Em
comunicado oficial, ele informou que pretende se dedicar
exclusivamente à sua defesa nos
próximos dias e que essa será sua
única prioridade.
“Me dedicarei diuturnamente a provar a minha inocência e
de meus familiares para resgatar a honra e a dignidade que
construí ao longo de meus mais
de 30 anos de vida dedicada à
política e aos mineiros em especial”, diz o comunicado.
O estatuto do PSDB prevê

que, em caso de licenciamento
do presidente, ele pode escolher
um entre os sete vices-presidentes do partido. Depois de ouvir
os colegas de bancada que passaram boa parte da tarde de quinta-feira em sua casa, em Brasília, Aécio Neves optou pelo senador Tasso Jereissati (CE) para
ficar no cargo.
“Estou seguro de que, sob
seu comando, com o apoio de
nossas bancadas no Senado e na
Câmara, dos nossos diretórios
estaduais, de nossos líderes
municipais e de todos nós, ele
fará o partido seguir de forma
firme e corajosa sua vitoriosa

trajetória”, disse.
O líder do PSDB no Senado,
Paulo Bauer (SC), disse que a
apresentação da defesa do senador mineiro, confiando na Justiça brasileira. “Cada pessoa que
é citada em um processo judicial tem que ter direito à defesa.
Isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Estamos em
um país onde as liberdades têm
que ser preservadas e valorizadas. E qualquer pessoa tem que
ter o direito à defesa antes de ser
efetivamente julgada por um
ato”, afirmou.
O líder tucano também reforçou o que foi dito mais cedo

pelo ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, no sentido de que o PSDB não
tem a intenção de retirar o apoio
ao governo de Michel Temer
neste momento.
“Nossos ministros continuam trabalhando, estão trabalhando e nós não vamos tomar nenhuma providência com relação à permanência deles no governo ou não antes de termos
uma conversa com o próprio
presidente Michel Temer, coisa que vai acontecer ainda no
dia de hoje comandada pelo
senador Tasso Jereissati”, disse. (Agencia Brasil)

Roberto Freire anuncia saída do governo;
Jungmann permanece na Defesa
O ministro da Cultura, Roberto Freire, decidiu deixar o
cargo logo após o presidente
Michel Temer anunciar que não
renunciará à presidência da República por causa das denúncias
de que Temer teria pedido ao
empresário Joesley Batista,
dono da JBS, que desse dinheiro ao ex-presidente da Câmara,
o ex-deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), que está preso em
Curitiba, na Operação Lava Jato.
Segundo O Globo, em delação premiada já homologada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF),
Batista contou aos procuradores
da República que a “mesada” ti-

nha o objetivo de comprar o silêncio de Cunha sobre investigações da Operação Lava Jato envolvendo integrantes do governo
e políticos da base aliada.
Segundo a assessoria do Ministério da Cultura, a decisão de
Freire está alinhada à primeira
manifestação pública das bancadas de seu partido, o PPS, na
Câmara dos Deputados e no Senado. Em nota divulgada mais
cedo, o diretório nacional do
PPS cobrou a renúncia do presidente caso as informações antecipadas pelo O Globo sejam
confirmadas. O partido, no entanto, não explicitou a intenção

de abandonar a base aliada, tanto
que o ministro da Defesa, Raul
Jungmann, que também é filiado ao PPS, anunciou que permanecerá no cargo.
Na nota que divulgou na
quinta-feira (18), o PPS diz que
“as denúncias até então divulgadas são de tal gravidade, que se
for confirmado o teor da delação do empresário Joesley Batista, o presidente Michel Temer
precisa renunciar imediatamente para a preservação dos interesses do Brasil, com a manutenção da recuperação da economia, a retomada do crescimento
e a geração de empregos”.

O partido entende que se o
áudio da suposta conversa que o
dono da JBS diz ter gravado com
Temer defendendo a necessidade do empresário continuar dando dinheiro a Cunha for comprovada, o presidente “perderá a capacidade de continuar à frente do
comando do país” e o “vácuo de
governabilidade” precisará ser
preenchido o mais rápido possível. No caso de renúncia, o
partido não descarta a possibilidade de que se realize uma eleição direta para “devolver para o
povo a chance da escolha de
quem comandará o país até
2018”. (Agencia Brasil)

Polícia Federal prende primo de Aécio
Neves e assessor de Zezé Perrella
A Polícia Federal prendeu
na quinta-feira (18) Frederico
Pacheco de Medeiros, primo
do senador suspenso Aécio Neves (PSDB-MG), que foi afastado do mandato a pedido ministro relator da Operação Lava
Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.
O mandado de prisão de
Medeiros foi emitido após o
jornal O Globo noticiar que gravações em posse da Justiça revelam o parlamentar pedindo
uma propina de R$ 2 milhões a
Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. Aécio teria indicado seu primo para receber o
montante. Segundo o jornal, as
gravações fazem parte da delação premiada da JBS, homologada por Fachin. A delação foi
mantida em sigilo.
Frederico foi encontrado
em um condomínio na região
metropolitana de Belo Horizonte. Mais cedo, também foi

presa Andrea Neves, irmã de
Aécio Neves. Foi cumprido ainda um mandado de prisão contra Mendherson Souza Lima,
assessor do senador Zezé Perrella (PMDB-MG). Segundo o
jornal O Globo, investigações
mostraram que os recursos pedidos por Aécio Neves ao dono
do frigorífico foram depositados na conta de uma empresa de
Perrella.
Todos os mandados são de
prisão preventiva e foram assinados por Edson Fachin, ministro do Superior Tribunal Federal (STF) relator dos processos
relacionados com a Operação
Lava Jato. Também foi determinado o afastamento de Aécio
Neves de suas funções parlamentares.
Foram realizadas ainda buscas no estado de Minas Gerais
e Rio de Janeiro e em Brasília,
em endereços ligados aos dois
senadores e à Andrea Neves. A

PF não informa os locais exatos, nem a quantidade de mandados cumpridos. Entre os alvos estão os gabinetes dos parlamentares na capital federal,
um imóvel de Andrea Neves no
Rio de Janeiro e uma fazenda de
Aécio Neves em Cláudio (MG).
Outro lado
A defesa do senador Aécio
Neves confirmou o pedido de
empréstimo de R$ 2 milhões
para custear gastos com advogados nas investigações da Operação Lava Jato, mas que foi um
pedido a “um amigo que pode
ajudar”, sem relação com o cargo que ocupa. Os advogados
afirmam que vão buscar no STF
cópia do processo que resultou
no seu afastamento do cargo
para formular um requerimento de reconsideração da decisão
do afastamento ao ministro Edson Fachin.
Em nota, a assessoria de

Aécio Neves disse que o senador “está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos
os seus atos. No que se refere à
relação com o senhor Joesley
Batista, ela era estritamente
pessoal, sem qualquer envolvimento com o setor público. O
senador aguarda ter acesso ao
conjunto das informações para
prestar todos os esclarecimentos necessários”.
O senador Zezé Perrella publicou uma mensagem em seu
Twitter em que diz que nunca
conversou com Joesley Batista, não conhece ninguém do grupo Friboi (uma das marcas da
JBS) e que nunca recebeu doação “oficial ou extraoficial” da
empresa. “O sigilo das minhas
empresas citadas, dos meus filhos está absolutamente à disposição da Justiça, onde ficará
comprovado que eu não tenho
nada a ver com essa história”,
acrescentou. (Agencia Brasil)

Goldfajn diz que BC trabalha para
manter funcionalidade do mercado
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse na
quinta-feira (18) que a autoridade monetária está trabalhando
para manter a funcionalidade do
mercado. Goldfajn chegou no
final da tarde ao Ministério da
Fazenda para uma reunião com
o ministro Henrique Meirelles.
“Estamos fazendo nosso papel de manter a funcionalidade
do mercado trabalhando de forma serena, de forma firme, usando os instrumentos que a gente

tem. Nós estivemos intervindo no
mercado de swaps [leilão de dólares] em coordenação com o
Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional, que anunciou alguns
leilões. Estamos trabalhando para
atravessar esse período”, disse.
O presidente do BC não quis
comentar possíveis efeitos da
atual crise política sobre a Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente em um ciclo
de queda e que caiu um ponto
percentual, para 11,25%, na úl-

tima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central em abril.
“A questão que estamos trabalhando hoje não tem relação
mecânica e direta com a política monetária. A política monetária é uma decisão que será tomada nas reuniões ordinárias
do Copom, baseada nos objetivos tradicionais do comitê”,
disse Goldfajn. A próxima reunião do comitê ocorre em 30 e
31 de maio.

Na quarta-feira (17), antes
de uma reportagem de O Globo
antecipar a divulgação de parte
do conteúdo da delação dos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, donos do grupo JBS,
dar início a uma crise política
envolvendo o presidente da República, Michel Temer, e o senador tucano Aécio Neves
(PSDB-MG), Goldfajn chegou a
sinalizar que o Copom poderia
intensificar o ritmo de redução
dos juros. (Agencia Brasil)
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Fórmula E: Perseguição continua
nas ruas de Paris

Categoria dos carros elétricos chega a Paris para a sexta
etapa da temporada
acima de tudo, a atmosfera
que cerca essa corrida é muito boa. O evento no meio da ci-

dade foi gigantesco. Lembro que
na volta de desaceleração eu podia ver pessoas nas sacadas e ja-

nelas dos prédios próximos ao
circuito comemorando”, recorda o brasileiro, que vem de três
pódios consecutivos - terceiro
em Buenos Aires, vencedor na
Cidade do México e segundo em
Mônaco.
O piloto da ABT Schaeffler
Audi Sport quer continuar somando bons pontos com presenças no pódio. Tudo para não deixar o concorrente - que ainda
conta com equipamento superior e apoio da fábrica de Fórmula
1 da equipe - escapar demais na
tabela.
A sexta etapa da temporada
2016-2017 da Fórmula E terá
transmissão ao vivo no canal Fox
Sports a partir das 9 horas (de
Brasília), deste sábado (20). A
largada acontece às 11 horas, no
horário brasileiro.

Brasil terá 30 atletas no
Sul-Americano Sub-20

Brasileiro Bob Keller
obteve bons
resultados na segunda
etapa do ICGP
Apesar da queda, sul-africano se recupera e já se prepara
para a próxima etapa. Atkinson liderava quando sofreu
acidente na segunda etapa do campeonato de motos de
GP clássicas, em Donington Park

Foto/ sport-pics.co.uk

Lucas di Grassi quer se manter na ascendente na sexta etapa
da temporada da Fórmula E, que
acontece neste sábado (20) nas
ruas de Paris, exatamente uma
semana após a prova de Mônaco,
onde o piloto brasileiro conquistou o segundo lugar em uma batalha acirrada nas voltas finais
pela vitória com o líder do campeonato Sébastien Buemi. A diferença entre ambos na bandeirada foi de apenas 0,3 segundo.
No circuito parisiense, de
1.920 metros de extensão em
torno do famoso Dôme des Invalides, Lucas quer confirmar
a melhora de seu equipamento para repetir a vitória conquistada na capital francesa na
temporada anterior . “As lembranças ainda estão claras na
memória daquela vitória e,

Foto/ FIA Formula E

Lucas di Grassi foi segundo colocado em Mônaco, no último sábado (13), colado no vencedor Sébastien Buemi; agora, neste
dia 20, o brasileiro busca repetir a vitória conquistada na Cidade Luz em 2016

Foto/ Ricardo Bufolin

Campeonato será disputado nos dias 3 e 4 de junho, em Georgetown, na Guiana

Daniel Ferreira do Nascimento
A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) definiu os
atletas que representarão o País
no Campeonato Sul-Americano
Sub-20 da modalidade, que será
disputado nos próximos dias 3 e
4 de junho, na cidade de Georgetown, na Guiana. O Brasil terá
uma equipe de 30 atletas, sendo
17 homens e 13 mulheres, com
o objetivo de defender a hegemonia do País na competição.
A CBAt chamou os campeões
do Brasileiro Caixa Sub-20, realizado em maio, em São Bernardo do Campo, que figuravam en-

tre os três primeiros colocados
do Ranking Sul-Americano da
categoria até 9 de abril.
A Comissão Técnica, definida em função dos atletas convocados, será formada por Felipe de Siqueira da Silva (treinador-chefe) e pelos técnicos
Alex Sandro de Jesus Lopes,
Ricardo de Souza Barros, Marcos Flademir Vieira e Marcio
Simão de Souza.
Entre os convocados alguns
chamaram bastante a atenção
no Campeonato Brasileiro. O
paulista Daniel Ferreira do Nascimento (Orcampi UnimedSP) e a mato-grossense Mirieli Estaili da Silva Santos (ASA
Sorriso-MT), por exe mplo, foram eleitos os melhores atletas
da competição. Daniel quebrou
os recordes dos 5.000 e dos
10.000 m, enquanto Mirieli venceu o salto triplo.
Nas provas de velocidade, os
cariocas Derick Souza Silva (Pinheiros-SP) e Lorraine Barbosa
Martins (EMFCA-RJ) venceram
os 100 e os 200 m, estabelecendo novos recordes para o torneio
nas duas provas. Lorraine, de 17
anos, está qualificada para representar o Brasil no Campeonato
Mundial Sub-18 de Nairóbi, no
Quênia, em julho.

A relação dos convocados é
a seguinte:
Masculino
Derick Souza Silva (Pinheiros-SP) - 100 m - 200 m - 4x100
m; Cleverson Pereira Junior
(ABDA-SP) - 400 m - 4x400 m;
Luís Fernando Silva Pires (Pinheiros-SP) - 800 m - 4x400 m;
Daniel Nascimento (Orcampi
Unimed-SP) - 5.000m 10.000 m; Jeferson Alberto
dos Santos (FECAM-PR) 1.500 m; Vittor Matheus Souza (CRIA Lavras-MG) - 110 m
c/barreiras; Caio Giovani Martins (Centro Olímpico-SP) 400 m c/barreiras - 4x400 m;
Walace Evangelista Caldas (Pinheiros-SP) - 3.000 m c/obstáculos; Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) - 10.000 m
marcha atlética; Luan Barbosa
de Souza (AFEPOL-ES) - salto em altura; Gabriel Menezes
Oliveira (Centro OlímpicoSP) - salto em distância - salto triplo; Murillo Albuquerque
Santos (Pinheiros-SP) - salto
triplo; Saymon Rangel Hoffmann
(Sogipa-RS) - arremesso do peso
- lançamento do disco; Pedro
Henrique Rodrigues (ELJINNAM) - lançamento do dardo; Wellinton Fernandes da Cruz

(IEMA-SP) - lançamento do disco - arremesso do peso; Alencar
Chagas Pereira (ARPA-SP) - lançamento do martelo; Jordan Santos de Souza (Centro OlímpicoSP) – decatlo.
Feminino
Lorraine Barbosa Martins
(EMFCA-RJ) - 100 m - 200 m 4x100 m; Tiffani Beatriz Marinho (EMFCA-RJ) - 400 m 4x400 m; Pietra Ornelas da Silva (Sogipa-RS) - 800 m - 1.500
m; Vitoria Sena Batista Alves
(Orcampi Unimed-SP) - 100 m
c/barreiras; Marlene Ewellyn Silva dos Santos (EMFCA-RJ)
400m c/barreiras; Mirieli Estaili da Silva Santos (ASA SorrisoMT) - salto triplo - salto em distância; Jessica Caroline Medeiros Cabral (América-RN) - salto
em altura; Nicole Caroline de
Lima Barbosa (IEMA-SP) - salto com vara; Ana Caroline Miguel da Silva (APCEF-MG) - arremesso do peso; Fabielle Samira Ferreira (ASA Sorriso-MT)
- lançamento do dardo; Valquiria Aparecida Meurer (IEMASP) - lançamento do disco; Ana
Lays Bayer (Corville-SC) - lançamento do martelo; Roberta
Almeida dos Santos (EMFCARJ) – heptatlo.

Ginástica Artística

Brasil vai a quatro finais no primeiro
dia da Copa do Mundo na Croácia
As seleções brasileiras de
ginástica artística masculina e
feminina se classificaram para
quatro finais no primeiro dia de
competições da etapa croata da
Copa do Mundo, em Osijek, nesta quinta-feira (18). As disputas
seguem nesta sexta (19), com
mais provas classificatórias. As
finais serão no fim de semana e
terão transmissão no SporTV sábado (20), ao vivo no SporTV
3, das 12h às 15h; domingo (21)
no SporTV 2, às 17h45.
No masculino, Arthur Zanetti (SERC/São Caetano) foi o
quarto melhor no solo, com nota

14.100, e vai competir por uma
medalha. Lucas Bitencourt
(SERC/São Caetano) foi o outro
representante do Brasil no aparelho e terminou na nona colocação, com 13.500. No cavalo,
Lucas garantiu sua vaga na final,
em oitavo (13.650), e Francisco
Barreto (EC Pinheiros) ficou em
33º (12.050). Lucas também se
apresentou nas paralelas (13º,
com 13.300), e Chico será finalista no aparelho, tendo conquistado a quarta melhor nota
(13.850).Duas provas foram realizadas no feminino. Thais Fidelis ficou em 13º no salto, com

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

Sprint
NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

12.725. Nas assimétricas, Rebeca Andrade foi a 10ª (12.250), e
Flávia Saraiva - que no último fim
de semana conquistou bronze no
aparelho na etapa da Eslovênia se garantiu na final em sétimo,
com 12.700.
Nesta sexta-feira (19), no
segundo dia de classificatórias,
os brasileiros entram em ação
novamente, em busca de mais finais. Arthur Zanetti compete nas
argolas; Lucas Bitencourt na barra fixa; e Francisco Barreto nas
argolas e na barra fixa. Thais Fidelis se apresenta na trave e no
solo; e Flávia Saraiva na trave.

Inicialmente, estava previsto
para Rebeca Andrade competir
também no solo e no salto. No
entanto, a comissão técnica optou por mantê-la somente nas assimétricas. “Ela sentiu um incômodo no pé direito no treino de
ontem, que não parece ser nada
grave. Mas por precaução, a comissão técnica entendeu que era
melhor poupá-la do solo e do salto, que são aparelhos de impacto.
Quando retornar ao Brasil, vai fazer os exames necessários para
saber o que realmente tem no pé”,
explicou Marcos Goto, chefe da
delegação brasileira na Croácia.
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O tombo do sul-africano Philip Atkinson em Donington. Ele
se recupera das lesões
O piloto sul-africano Philip Atkinson se recupera dos
ferimentos sofridos após levar um tombo na segunda etapa do ICGP (International
Classic Grand Prix), realizada em Donington Park, na Inglaterra. Atkinson liderava a
segunda prova do dia quando
caiu com sua Harris da categoria 350 cm³. O resgate demorou cerca de 20 minutos
para ser concluído e os exames mostraram que Atkinson
teve deslocamento e fraturas
em ossos dos ombros. Ele já
iniciou sua recuperação e, se
puder, estará no grid da próxima etapa do ICGP, em Sachsenring (Alemanha), no dia
18 de junho.
Nessa mesma etapa, o brasileiro Bob Keller obteve
mais dois bons resultados. Ao
terminar a primeira prova em
quinto lugar e a segunda em
sexto, Keller marcou pontos
suficientes para assumir a
vice-liderança na categoria
250 cm³. Um bom motivo
para comemorar, somado a
outro: Keller atravessou sem
problemas um final de semana em que vários outros pilotos se acidentaram. Nos treinos, foram ao chão o francês
Stephan Luc Denis e o britânico Mike Edwards. Na primeira prova, outro britânico,
Stuart Thomas, caiu na volta
de apresentação. Eles tiveram
contusões que variaram de
fratura nos ossos de uma mão
(caso de Edwards) a fraturas
em ossos dos ombros (Denis
e Atkinson).
Depois do acidente do
Atkinson, os pilotos fizeram
uma votação e decidiram por
unanimidade declarar a corrida encerrada, em vez de voltar para as cinco voltas restantes. “Acho que eu poderia terminar mais bem colocado se
a corrida recomeçasse. Mas
apoiei a decisão de encerrar
a corrida, por considerar que
era a atitude mais sensata.
Agora é pensar em Sachsen-

ring”.
Em breve, o ICGP Brasil
disponibilizará vídeos da etapa de Donington Park em sua
página
no
Facebook
(facebook.com/icgpbrasil). A
próxima prova do ICGP 2017
será no circuito de Sachsenring, na Alemanha, nos dias
16, 17 e 18 de junho.
A classificação do ICGP
após duas etapas é a seguinte:
Categoria 250: 1) Colin
Sleigh (Grã-Bretanha), Yamaha TZ H, 87,5 pontos; 2)
Bob Keller (Brasil), Yamaha
TZ L41,5; 3) Yves Hecq
(Bélgica), Armstrong, 40; 4)
Marc Auboiron (França), Yamaha TZ H, 33,5; 5) Grant
Boxhall (Austrália), Yamaha
TZ L, 33; 6) Vincent Levieux
(França), Yamaha TZ, 32.
Categoria 350: 1) Mike
Edwards (Grã-Bretanha),
BSR, 82,5; 2) George Hogton Rusling (Grã-Bretanha),
Gourlay TZ, 51; 3) Guillaume
Foureau (França), Yamaha TZ
G, 47; 4) Ian Simpson (GrãBretanha), 36; 5) Robert
Burns (Grã-Bretanha), BSR,
33,5; 6) Jean-Paul Lecointe
(França), Yamaha TZ G, 33.
Categoria YC 250: 1)
André Gouin (França), Yamaha TZ, 50 pontos; 2) Stuart Thomas (Grã-Bretanha),
Yamaha TZ, 33; 3) Ewan Hamilton (Grã-Bretanha), Yamaha TZ A, 32; 4) Mark Henrys (Grã-Bretanha), Yamaha
TZ, 20; 5) Werner Reuberger
(Áustria), Yamaha TZ, sem
pontos.
O calendário do ICGP
para 2017 é este:
16 de abril: Paul Ricard
(França); 7 de maio: Donington (Inglaterra); 18 de junho:
Sachsenring (Alemanha); 10
de setembro: Grobnik, Rijeka (Croácia); 15 de outubro: Almería (Espanha). Site
ICGP
Brasil:
www.icgpbrasil.com.br
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