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Meirelles diz que não vê chances
de reversão da política econômica
Ministro do STF autoriza depoimento
de Michel Temer à PF por escrito
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Osmar Serraglio recusa Ministério da
Transparência e retorna à Câmara
Página 4

A cantora americana Ariana Grande participará, no próximo domingo (3), de uma
apresentação beneficente no
Estádio Old Trafford , em Manchester, Reino Unido, para arrecadar fundos para as vítimas do
atentado terrorista ocorrido no
último dia 23 naquela cidade, ao
final do seu show.A artista americana, que após ataque suspendeu a turnê “Dangerous Woman”, tinha prometido retornar
a Manchester. A informação é da
agência EFE.
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Previsão do Tempo
Quarta: Céu nublado com possibilidade de garoa
de dia e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

22º C
16º C

Noite

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg,
coordena os trabalhos do Fórum Permanente de Governadores
Governadores de 16 estados
se reuniram na terça-feira
(30), em Brasília, para discutir

a unificação de posição em projetos de interesse dos estados
na Câmara dos Deputados e no
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Estado e Município integram
regulação de leitos para
dependentes químicos
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Fizemos muito em pouco
tempo, diz Temer a
investidores em São Paulo
O presidente Michel Temer, em
discurso para uma plateia de investidores internacionais, disse que o seu
governo fez “muito em pouco tempo” e garantiu que os estrangeiros
encontram no país “uma economia
que se recupera e que se moderniza”.
O presidente participou na terça-fei-

Suzuki terá rali de
regularidade neste sábado
no Beto Carrero World
Neste sábado, dia 03 de
junho, o parque Beto Carrero World, em Penha (SC),
abre as portas para receber o
rali de regularidade Suzuki
Off-Road. As inscrições estão abertas e devem ser feitas
pelo
site
www.suzukiveiculos.com.br.
Assista e conheça: https://
youtu.be/lKNwdHIX4iY. A
competição reúne amigos e
famílias para um dia divertido com muito off-road, passando por belas paisagens de
todo o Brasil.
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ra (30) do Fórum de Investimentos
Brasil 2017, na capital paulista.
Temer disse que os investidores encontram no país um governo determinado em completar as
reformas “que estão transformando o país e abrindo novas oportunidades para todos”. Página 4

São Bernardo do Campo
recebe etapa classificatória
do Challenge Internacional
São Paulo 3×3
A edição 2017 do Challenge Internacional São Paulo 3x3
começa neste final de semana,
sábado e domingo (dias 3 e 4
de junho), com a realização da
etapa classificatória da competição, no Parque da Juventude
Citttà Di Marostica, em São

Bernardo do Campo.
O Challenge Internacional de Basquete 3×3 é um evento chancelado pela FIBA (Federação Internacional de Basquete) e organizado pela ANB 3x3
(Associação Nacional de Basquete 3×3).
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Reinaldo Colucci atinge
objetivo e é top 5 do
Ironman Florianópolis

Muitos desafios pelo caminho

Fittipaldi e Barbosa buscam
primeira vitória na temporada
nas ruas de Detroit
Foto/ José Mário Dias

Comercial
Compra: 3,26
Venda:
3,26
Turismo
Compra: 3,24
Venda:
3,44

EURO
Compra: 3,64
Venda:
3,64
Compra: 117,80
Venda: 154,10

Situação política do país
eleva Indicador de Incerteza
da Economia, diz FGV

Esporte

DÓLAR

OURO

Senado, entre eles, o projeto de
lei que trata da convalidação
dos incentivos fiscais. A crise
política e a busca de financiamento para projetos também
foram temas do Fórum Permanente de Governadores, ocorrido na residência oficial do
governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg.
O projeto de lei complementar (PLP) 54/2015 que regulariza os incentivos fiscais
havia sido incluído na pauta da
Câmara de terça-feira (30). Ele
trata da convalidação dos benefícios a empresas já concedidos pelos estados e estipula
normas para o fim desses incentivos. A proposta foi aprovada em abril de 2015 pelo Senado, mas está parada na Câmara dos Deputados.
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O ministro disse que não
trabalha com a possibilidade de
uma eventual saída de Michel
Temer da Presidência da República. “A minha hipótese de
trabalho é que não vai haver
mudança no comando da Presidência. O Temer deve concluir seu mandato até 2018”,
afirmou.
Segundo o ministro, não foi
criado um plano para enfrentar
turbulência na economia diante
do julgamento de cassação da
chapa Dilma-Temer, na próxima semana, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Página 3

Christian Fittipaldi e João Barbosa têm bom retrospecto
em Detroit

Quatro etapas, três pódios
(dois segundos lugares e um terceiro) e a vice-liderança da temporada 2017, mas a dupla Christian Fittipaldi e João Barbosa,
da equipe Action Express Racing, quer mais e espera voltar
ao topo do pódio neste sábado
(03) na disputa nas ruas de Belle Isle, em Detroit (EUA). A
quinta prova do IMSA WeatherTech Sportscar Championship
de 2017 acontece num traçado
que tem sido favorável aos pilotos do #5 Mustang Sampling
Cadillac DPi-V.R.
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Foto/Divulgação

Ariana Grande
fará show
beneficente em
Manchester no
próximo
domingo

Foto/ José Cruz/Agência Brasil

O Conselho de Guardiães do
Irã confirmou na terça-feira (30)
a validade dos resultados do pleito presidencial deste mês no
país, que reelegeu Hassan Rohani para seu segundo mandato,
cuja cerimônia de posse deve
ocorrer em 6 de agosto, ao término de sua primeira gestão. A
informação é da agência EFE.
A decisão foi tomada depois que o órgão responsável
por supervisionar as eleições
analisou as denúncias de irregularidades apresentadas por
alguns candidatos, segundo a
imprensa estatal. Rohani foi
reeleito com 57% dos votos,
contra 38% do segundo colocado, o clérigo conservador
Ebrahim Raisi.
Página 3

Governadores tentam unificar
posição sobre projeto que
regulariza incentivos

Foto/ Tom Papp

Conselho valida
vitória de
Hassan Rohani,
que tomará
posse em agosto
no Irã

O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, disse na
terça-feira (30) que não vê
chances de reversão da política econômica implementada
pelo governo atual. “Não vemos hoje, no país, condições
ou pessoas que estejam propondo uma reversão destas medidas [reformas e reequilíbrio
econômico]. Não vejo uma
iminência de que vamos voltar
à matriz econômica que trouxe o Brasil a esta crise”, afirmou, ao participar do Fórum
de Investimentos Brasil 2017
na capital paulista.

Técnico da Shimano realiza atendimento durante o Ironman
O triatleta Reinaldo Colucci
(SESC/Scott) atingiu seu objetivo no Ironman Florianópolis, ao
garantir a quarta colocação da
17ª edição da prova internacional de triathlon, que pelo terceiro ano consecutivo teve o serviço de Suporte Neutro da Shimano, com mais de 800 atendimentos realizados. No Desafio Blumenau de MTB, Ricardo Pscheidt

(Trek/Shimano) conquistou o
título da competição catarinense, enquanto no Campeonato
Estadual de Ciclismo de Pista
do Rio de Janeiro os atletas da
Adi Indaiatuba/HTPro Nutrition/Shimano, Armando Camargo e Gideoni Monteiro, subiram no pódio, com o segundo
e o quarto lugares, respectivamente.
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Prefeitura lança plataforma digital
para auxiliar novos empreendedores
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Somando a escola religiosa mundial da igreja protestante Batista e o ‘amassar do barro que um dia foi usado pra moldar Adão’,
fizeram do ex- assessor especial de Antonio Carlos Rodrigues
(ex-vereador. ...
P A U L I S T AN A
... ex senador, ex-ministro / Transportes e hoje
presidente nacional do PR) - Isac Felix - um dos mais preparados
vereadores enquanto grande conhecedor de como as coisas
rolam nas Prefeituras Regionais.
PR E F E IT U R A
Era tudo o que o prefeito paulistano Doria precisava pra cada
vez que alguém abrir a boca sobre traficantes e consumidores de
drogas - agora nas ‘cracolândias’ - jogar pra cima da legislação
federal ...
P A U L I S T AN A
... e da Justiça de São Paulo a impossibilidade de fazer da Pauliceia Desvairada modelo pro Brasil. Se for candidato à Presidência, a mudança desta legislação será uma das suas principais
prioridades.
A S S E M B LE IA ( S P)
Ex-vereador paulistano (7 mandatos) e pai do vereador George Hato (PMDB), o deputado Jooji Hato (PMDB) - que é médico - recupera-se bem de um AVC. Aos 74 de idade, tem a
solidariedade dos 93 colegas.
GOVERNO (SP)
Nem o maior cabo eleitoral da história de Alckmin faria o
‘trabalho’ que fez um desembargador do Tribunal de Justiça de
São Paulo, impedindo que a prefeitura de Doria começasse a acabar com ‘cracolândia’.
CONGRESSO
Ex-deputado federal, ex-prefeito paulistano, ex-governador
(SP), ex-candidato Presidencial (PSDB) e ex-ministro de
FHC (PSDB) e Temer (PMDB), José Serra tá com a saúde, inclusive espiritual, bem fragilizada.
PR E S I D Ê N C I A
Seres ‘invisíveis’, que andam entre nós como se humanos fossem, aumentaram suas ‘visitas’ ao que é a área energética do Jaburu, residência de Temer (PMDB). Nem estudiosos sabem se
são anjos ou demônios.
J U S T I ÇAS
Qual o crime de membros (Ministérios Públicos), magistrados (Judiciários) e OABs serem militantes do que resta das filosofias e ideologias político-partidárias, se buscarem a justiça no
acusar, no julgar e no advogar ?
PA R T I D O S
PP (ex-ARENA): o ex-prefeito paulistano (1 vez indireto),
ex-governador (SP - indireto), ex-líder paulista e atual deputado
federal (SP) Paulo Maluf, condenado no Supremo, nunca mudou
de sigla. Tá com 85 de idade.
H I S T Ó R I AS
Qual o crime de donos ou sócios de meios e
veículos (comunicação) assumirem (editorial) militância a favor
deste e não daquele grupo político, desta e não daquela ideia (ideal), se mantiverem a essência jornalística ?
EDITOR
Desde 1992, esta coluna diária é publicada pelo jornalista
Cesar Neto. Ela foi se tornando referência na política e uma via
das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos
Cronistas de Política de São Paulo.

cesar.neto@mais.com
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Seguindo a meta da nova gestão de transformar São Paulo em
“cidade amiga do empreendedor”, a Prefeitura de São Paulo
lançou nesta terça-feira (30) a
plataforma digital “Criado em
Sampa On-line”, direcionada a
novos empreendedores. A iniciativa é uma ação da Secretaria
Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (SMTE), por meio
da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Adesampa).
A ferramenta será disponibilizada a todos que buscam suporte para empreender, principalmente no segmento da economia
criativa. O projeto faz parte das
ações do programa Empreenda
Fácil e também é um desdobramento dos cursos presenciais do
Criado em Sampa, que já capacitaram mais de 500 pessoas em
diversas regiões da cidade de São

Paulo neste ano.
Desenvolvida em parceria
com o Conselho Britânico do
Brasil, que elaborou os materiais didáticos dos cursos presenciais, a plataforma é inédita no
Brasil e conta com áreas exclusivas para os que já tiveram contato com a temática, mas também oferece conteúdo aberto
para quem deseja dar os primeiros passos na atividade. Os empreendedores certificados terão
acesso a mentoria, capacitação
profissional, parcerias, acesso a
financiamentos e investidores
anjos, laboratórios e incubação
de empresas, que possibilitem
criar sua empresa.
O secretário municipal de
Trabalho e Empreendedorismo,
Eliseu Gabriel, explica que a iniciativa vem ao encontro dessa
gestão, que é a de fomentar o

empreendedorismo, principalmente o desenvolvimento local,
gerando emprego e renda de forma descentralizad a. “Estamos
dando mais um passo para tornar
São Paulo a cidade amiga do empreendedor”, justifica. Ele ainda
explica que, em cada Prefeitura
Regional, os agentes de desenvolvimento local da Adesampa também estão treinados para dar todo
o suporte para o atendimento a
esses futuros empreendedores,
inclusive para orientá-los na abertura do negócio.
Para o presidente da Adesampa, José Alexandre Sanches,
a plataforma atua como uma extensão para os empreendedores
que passaram pela formação e
necessitam desenvolver seus
projetos. “É uma forma de dar
continuidade e oferecer alternativas para a concretização dos

negócios. Por outro lado, quem
não teve oportunidade de participar dos cursos terá acesso a um
conteúdo que o encoraje a tirar
as ideias do papel e transformálas em empreendimentos sustentáveis”, destaca Sanches.
Também será possível acessar todo o material pedagógico
e didático dos módulos Adesampa/Nesta e Adesampa/The Studio, metodologias também britânicas que permitem ao empreendedor planejar o negócio e
descobrir suas potencialidades,
além de alavancar os já formalizados. A plataforma foi elaborada com linguagem acessível,
permite downloads, é compatível com dispositivos móveis e
vai funcionar em ambientes de
baixa conectividade, com áreas
que podem ser visualizadas sem
a necessidade de fazer login.

Estado e Município integram regulação
de leitos para dependentes químicos
A Prefeitura e o Governo do
Estado decidiram, durante uma reunião realizada nesta terça-feira
(30), integrar a regulação de leitos
para internação psiquiátrica de dependentes químicos. Com isso, os
leitos de estado e município estarão disponíveis conjuntamente para
atendimento dos pacientes da Nova
Luz. Participaram do encontro representantes dos projetos Redenção e Recomeço.
Como parte das iniciativas, a
cidade de São Paulo criou 270

leitos para desintoxicação, que
se somarão às 3 mil vagas do
Estado. Os leitos serão disponibilizados nos hospitais Mãe de
Deus, Cantareira e São João, que
tiveram o convênio com a Prefeitura retomado. Com eles, o
município poderá integrar os
serviços já existentes de atendimento aos dependentes.
Pacientes em surtos psicóticos passarão por avaliações das
equipes multidisciplinares. Serão feitos ajustes nos protoco-

los de atendimento para que cada
situação receba o tratamento
mais adequado, sempre de forma clara, objetiva e dentro da lei.
A ideia deste trabalho é fazer com que os tratamentos tenham começo, meio e fim, com
toda reabilitação necessária dos
dependentes químicos. Para garantir a autonomia dos pacientes,
serão disponibilizadas, por meio
do programa Trabalho Novo, vagas de emprego a esta população.
Este foi o primeiro encon-

tro do Comitê de Coordenação
Conjunta do Redenção e do Recomeço, criado com o objetivo
de integrar as atividades municipais e estaduais, além de aprimorar as ações desenvolvidas
para o tratamento de dependentes químicos pelos programas.
Participam dele os secretários
David Uip (estadual de Saúde),
Wilson Pollara (municipal de
Saúde), além de psiquiatras e
especialistas de diferentes áreas assistenciais e de saúde.

Dia do Desafio promete
movimentar os paulistanos
Nesta quarta-feira (31), a cidade de São Paulo, através da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, participará do Dia
do Desafio (World Challenge
Day), competindo com a capital
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pelo maior percentual de
pessoas praticando qualquer tipo
de atividade física nesta data.
O Dia do Desafio é uma campanha global e tem a finalidade
de despertar o interesse pela
prática de esportes e atividade
física, por meio de uma competição amigável entre cidades,
pessoas e instituições. A ação
foi criada em 1983 no Canadá
e ocorre sempre na última
quarta-feira de maio, justamente para inspirar as pessoas a inserir o exercício físico na sua
rotina, mesmo num dia corrido de semana.
A iniciativa é coordenada na
América Latina pelo SESC e
conta com o apoio da Unesco e
da International Sport and Culture Association (ISCA). As prefeituras de cada cidade se envolvem diretamente na realização

do evento, através das secretarias de Esportes, Saúde e de Educação.
“Toda Possibilidade de divulgar a importância da prática de
atividade física é um grande
evento para o desafio de cumprirmos nossa meta de aumentar em 10% a taxa de atividade
física na cidade de São Paulo”,
diz o secretário de Esportes e
Lazer, Jorge Damião.
Desafio Online
Há também um desafio online, em que as pessoas chamam os
amigos a postar fotos e vídeos nas
redes sociais no dia 31, provando que fazem exercícios mesmo
nos dias de semana. As hashtags
são #SampaAtiva e #DiaDoDesafio2017. Ao fim do dia, cada postagem conta um ponto para a cidade em que foi realizada.
Atividades SampaAtiva
Desta vez, o evento promete
agitar a Avenida Paulista: a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, em conjunto com academias de ginástica e marcas li-

gadas ao esporte, está promovendo várias atividades abertas à
população. Uma aula aberta no
vão livre do Masp, suporte a ciclistas com oficinas de bikes nas
duas pontas da Avenida Paulista
e zumba na frente do Shopping
Center 3.
Por todas as regiões da cidade, os clubes municipais oferecerão atividades gratuitas. E
grupos de ciclistas marcarão presença ao longo do dia pelas ciclovias da cidade. Academias
privadas e estúdios de ioga e pilates funcionarão no esquema
catraca-aberta nesta data, buscando o aumento da atividade física e redução do sedentarismo.
Algumas empresas estão incentivando os funcionários a incluir
atividades físicas na rotina de um
dia de trabalho, ir trabalhar de
bicicleta, ou ainda trocar os elevadores pelas escadas.
www.diadodesafio.org.br
https://www.facebook.com/
Secretariadeesportesoficial
Atividades
Avenida Paulista:

Praça Oswaldo Cruz e Praça
do Ciclista: das 10h às 19h. Oficina de bicicletas (Shimano)
Masp: das 10h às 19h: Aulas
da Bodytech de ioga e dança
(BodyTech)
Masp: das 10h às 19h: demonstrações e desafios : desafio de cestas, chute a gol, badminton, tênis de Mesa, Mini tênis, boxe (Decathlon)
Shopping Center 3: das 12
às 14h: Aulão de Zumba na
Paulista
Parque das Bicicletas:
12h: Programação de ginástica laboral
12h: treino com o Ultramaratonista Carlos Dias e o Secretário de Esportes Jorge Damião.
Por toda a cidade:
Todos os clubes da prefeitura terão programação especial para o Dia do
Desafio: https://
w w w. g o o g l e . c o m / m a p s / d /
edit?mid=1 o2BgZNmsoh1Kl
ORGBQI2MZZ6lKE&ll=23.458314137469777%2C46.794877581982405&z=12

Prefeitura recebe doação
de itens de higiene para
banheiros públicos e CTA
A Prefeitura de São Paulo
recebeu nesta terça-feira (30) a
doação de itens de higiene da
empresa Santher para o abastecimento de dois banheiros públicos móveis e também para o Centro Temporário de Atendimento
(CTA) do Brás, equipamento voltado ao atendimento de pessoas
em situação de rua. A expectativa
é que a doação envolva cerca de
R$ 130 mil ao ano.
“Nós tínhamos uma necessidade específica na área de assistência social, que é o fornecimento de toalhas de mão,
papel higiênico, sabonete líquido, entre outros, que agora
deixam de representar despesa, pois serão fornecidos sem
contrapartida pela Santher.

Com isso vamos melhorar a
qualidade do atendimento às
pessoas em situação de rua”,
disse o prefeito João Doria.
A Santher irá se responsabilizar pelo fornecimento de papel higiênico folha dupla, toalha
de papel, sabonete líquido, protetores de assento, além dos respectivos depósitos, durante 12
meses, atendendo cerca de
2.230 pessoas/mês em cada unidade de banheiro móvel – um
deles é o que percorre as feiras
livres da cidade e o outro, com
acessibilidade, está em fase final de construção.
No CTA Brás, a empresa irá
suprir por 3 meses a demanda de
papel higiênico. O prefeito João
Doria ressalta a importância para

a capital de parcerias com as
empresas e se coloca à disposição de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.
Segundo o presidente da Santher, Ruy Haidar Filho, o apoio
a iniciativas que contribuam para
a melhoria da qualidade de vida
dos brasileiros faz parte do compromisso da empresa com seus
consumidores. “Nosso propósito é oferecer soluções de cuidados pessoais, que melhorem a
vida das pessoas, para a valorização da sociedade em que estamos inseridos. Por isso, sempre buscamos participar de projetos que colaborem para a melhoria da qualidade de vida da
população. A parceria com a Pre-

feitura da Cidade de São Paulo é
mais uma excelente oportunidade para retribuirmos o carinho
da cidade conosco”, afirmou.
Sobre a Santher
Fundada há 78 anos, a Santher é uma empresa 100% brasileira que está posicionada entre as quinze maiores empresas
produtoras de papéis descartáveis no mundo em capacidade de
produção. O volume produzido,
nas suas unidades, é de 200 mil
toneladas por ano, sendo 155 mil
de papéis descartáveis e 45 mil
de papéis para uso industrial.
Fazem parte da empresa as marcas de higiene e cuidados pessoais Personal, Sym, Kiss, Snob
e Santepel.
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Meirelles diz que não vê chances
de reversão da política econômica
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na terçafeira (30) que não vê chances de
reversão da política econômica
implementada pelo governo atual. “Não vemos hoje, no país,
condições ou pessoas que estejam propondo uma reversão destas medidas [reformas e reequilíbrio econômico]. Não vejo
uma iminência de que vamos
voltar à matriz econômica que
trouxe o Brasil a esta crise”,
afirmou, ao participar do Fórum
de Investimentos Brasil 2017 na

capital paulista.
O ministro disse que não trabalha com a possibilidade de
uma eventual saída de Michel
Temer da Presidência da República. “A minha hipótese de trabalho é que não vai haver mudança no comando da Presidência.
O Temer deve concluir seu mandato até 2018”, afirmou.
Segundo o ministro, não foi
criado um plano para enfrentar turbulência na economia diante do
julgamento de cassação da chapa
Dilma-Temer, na próxima sema-

na, no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Ele argumenta que as incertezas políticas afetam economias muito fragilizadas e que o
Brasil já apresenta fundamentos
sólidos, com o reestabelecimento da confiança do investidor.
O ministro prevê que o crescimento da economia continuará no segundo trimestre e, mais
intensamente, no último trimestre do ano. “Esperamos o quarto
trimestre crescendo a um ritmo
de 3% ao ano”. Ele destaca a
queda da inflação, que gera gan-

ho no poder de compra de 3% e
consequente ampliação do mercado consumidor.
O plano B para viabilizar a
reforma da Previdência, diante do
atraso na análise da proposta pelo
Congresso, foi novamente descartado pelo ministro. “A nossa
estratégia não contempla plano B,
temos o plano de reforma como
configurado no relatório a ser
votado na Câmara. É dentro dessa hipótese que eu trabalho. Acho
a melhor alternativa no momento”, disse. (Agencia Brasil)

Comércio registra maior nível de
pontualidade de pagamentos em abril
A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 95,7% em abril deste ano, o que significa que a cada
mil pagamentos feitos no mês,
957 foram quitados à vista ou
com atraso máximo de sete dias.
Este nível de pontualidade foi
maior que os 94,5% registrados
em março e superior também
aos 95,4% de abril do ano passado. Foi o terceiro mês do ano
em que a pontualidade de pagamentos ficou superior ao valor

registrado no ano passado.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (30) pela Serasa
Experian, serviço de informações para empresas. Segundo os
economistas da entidade, a redução da inflação, dos juros, a retomada gradual do crescimento da economia e a racionalização de custos e despesas refletem na redução do valor
médio de pagamentos e “têm
contribuído para a pequena
melhora dos níveis de pontua-

lidade deste ano em relação
aos observados no ano anterior”, diz o comunicado.
As micro e pequenas empresas do setor comercial
apresentaram o maior nível de
pontualidade de pagamentos
em abril representando 96,4%.
Nas indústrias, a pontualidade
de pagamentos foi 95,4% neste quarto mês do ano e nas micro e pequenas empresas do
setor de serviços a pontualidade foi 94,8% em abril.

Em abril, o valor nominal
médio dos pagamentos feitos
em dia foi R$ 1.941, queda de
2,9% em termos nominais
comparando-se com abril de
2016. O valor médio mais alto
foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas comerciais (R$ 1.970), seguido
pelos pagamentos das empresas de serviços (R$1.851) e
pelas micro e pequenas empresas industriais (R$ 1.845).
(Agencia Brasil)

Situação política do país eleva Indicador
de Incerteza da Economia, diz FGV
O Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV) informou, no
Rio de Janeiro, que o momento
político vivido pelo país levou o
Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) a subir 9,3 pontos em maio, passando para
128,1 pontos. Em abril, ele estava em 118,8.
O economista Pedro Costa
Ferreira, da Fundação Getúlio
Vargas, disse que essa elevação
de incerteza da economia veri-

ficada em maio inverteu uma tendência de queda do indicador,
que vinha ocorrendo nos meses
anteriores.
Segundo ele, “essa mudança
de trajetória pode ser creditada
quase que totalmente à crise política deflagrada pela divulgação
da gravação de conversa do presidente Temer com o empresário Joesley Batista. Ou seja, a
incerteza política gerando a incerteza econômica”.
Para o economista, “a ligação

direta entre incerteza política e
econômica deve-se, em grande
parte, à conexão que especialistas e a mídia econômica fazem
entre a estabilização da economia
e a aprovação das reformas, principalmente a previdenciária”.
Mídia e Mercado
O Indicador de Incerteza da
Economia Brasil (IIE-Br), divulgado pela FGV, avalia que o aumento do indicador, relativo a
maio, ocorreu nos componentes

Mídia e Mercado.
Segundo o levantamento, o
fator que mais influenciou a elevação foi o IIE-Br Mídia, com alta
de 8,5 e contribuição de 7,6 pontos para a evolução do IIE-Br no
mês. Já o IIE-Br Mercado subiu
14,9 pontos, contribuindo com
1,9 ponto para o crescimento do
indicador agregado de incerteza.
O IIE-Br Expectativa foi o
único componente que teve queda de 0,8 e impacto de -0,2 ponto no IIE-Br. (Agencia Brasil)

Eletrobras terá até 2026 para devolver
R$ 1,41 bilhão a fundo do setor elétrico
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu na
terça-feira (30) que a Eletrobras
deverá devolver R$ 1,41 bilhão
referente à amortização de financiamentos não transferidos pela
empresa ao fundo Reserva Global de Reversão (RGR). A devolução deverá ser feita entre julho deste ano até dezembro de

2026, em parcelas mensais.
A dívida é referente ao não
pagamento dos valores ao fundo
setorial entre 1998 e 2011. A
empresa recorreu de uma decisão anterior da Aneel, que havia
dado 90 dias para a devolução
dos recursos, por causa do uso
indevido dos valores do fundo.
A Eletrobras também deverá

devolver ao fundo RGR, em 30
dias, os recursos obtidos com a
alienação das ações da Companhia Energética de Alagoas
(Ceal), da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), das
Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e da Companhia de
Eletricidade do Acre (Eletroacre), no valor máximo de R$

506 milhões.
A Reserva Global de Reversão (RGR) é usada para financiar o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da
Energia Elétrica (Luz para Todos) , projetos de eficiência
energética e obras de melhoria
e expansão do sistema elétrico.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016731-20.2015.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Andre Luis do Nascimento, Rua Eneas de Barros, 25, letra a, Vila Santana CEP 03613-000, São PauloSP, CPF 216.883.308-79, RG 30072944, Brasileiro, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Escola de Educação
Superior São Jorge, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 8.089,47 referente
pelo Contrato de Fixação de Encagos Educacionais Ano Letivo de 2014 . Encontrandose 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 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 23 de março de 2017.
B. 31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008574-92.2014.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LUIZ ANTONIO DE LIMA, Rua Higienópolis,, 138, Vila ABC - CEP 86015010, Londrina-PR, CPF 105.841.409- 75, Não Identificado, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/
A, alegando em síntese: Trata-se de Execução de título na importância de R$ 15.490,25,
representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 4600000340860168, firmado entre as
partes em 22/05/2013. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
pagamento integral do débito no prazo de 3 dias ou no prazo de 15 dias para oferecer
embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do
débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da
execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70%
em seis parcelas mensais, corrigidos monetariamente. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
07 de março de 2017.
B. 31/05 e 01/06

EDITA L DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000189242.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mistura Comunicação Ltda, CNPJ 09.069.160/0001-61 que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Banco Santander (brasil) S.a. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 80.122,13 (01/
2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2017. B. 31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 104401832.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Og Cristian Mantuan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Rimed Comércio e Representações Ltda, CNPJ 51.165.363/0001-18, na pessoa de seu
representante legal, Surya Samandhi Cerqueira, CPF 272.051.738-09, RG 30.274.4897, Brasileiro e Ademir José Brovino, CPF 431.658.778-15, RG 6672754, Solteiro, Brasileiro,
Empresário, Faz saber a RIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
51.165.363/0001-18 na pessoa de seu representante legal, SURYA SAMANDHI
CERQUEIRA, CPF 272.051.738-09 e ADEMIR JOSÉ BROVINO, CPF 431.658.778-15
que ROCHE DIAGNÓSTICA DO BRASIL LTDA ajuizou ação Monitoria p/ cobrança de R$
1.342.943,00 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e três
reais). (Junho/2012), referente débitos relativos ao Instrumento Particular de Assunção de
Dívida e Nota Promissória anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expedese edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de
custas e honorários ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do
artigo 700 à 702 do NCPC. Não sendo apresentados embargos monitórios, os réus serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2017.
B. 31/05 e 01/06

Conselho valida vitória de
Hassan Rohani, que tomará
posse em agosto no Irã
O Conselho de Guardiães do Irã confirmou na terça-feira (30)
a validade dos resultados do pleito presidencial deste mês no
país, que reelegeu Hassan Rohani para seu segundo mandato, cuja
cerimônia de posse deve ocorrer em 6 de agosto, ao término de
sua primeira gestão. A informação é da agência EFE.
A decisão foi tomada depois que o órgão responsável por supervisionar as eleições analisou as denúncias de irregularidades
apresentadas por alguns candidatos, segundo a imprensa estatal.
Rohani foi reeleito com 57% dos votos, contra 38% do segundo
colocado, o clérigo conservador Ebrahim Raisi.
Derrotado nas urnas, Raisi denunciou irregularidades no processo eleitoral, como a de que escritórios do governo teriam
sido usados pela campanha de Rohani e a de que em vários distritos nos quais ele era favorito as cédulas chegaram com horas de
atraso.
Diante destas críticas, o Ministério do Interior defendeu a
lisura das eleições, afirmando que aconteceram de forma “totalmente legal e limpa”.
O deputado Ahmad Amirabadi explicou à imprensa que a cerimônia de posse de Rohani será realizada quatro ou cinco dias
após a sua ratificação por parte do líder supremo, Ali Khamenei.
Após a posse, o presidente terá duas semanas para apresentar a
composição do novo governo ao Parlamento iraniano. (Agencia
Brasil)

Ariana Grande fará show
beneficente em Manchester
no próximo domingo
A cantora americana Ariana Grande participará, no próximo
domingo (3), de uma apresentação beneficente no Estádio Old
Trafford , em Manchester, Reino Unido, para arrecadar fundos
para as vítimas do atentado terrorista ocorrido no último dia 23
naquela cidade, ao final do seu show.A artista americana, que após
ataque suspendeu a turnê “Dangerous Woman”, tinha prometido
retornar a Manchester. A informação é da agência EFE.
A artista tinha acabado de encerrar seu espetáculo no Manchester Arena - com capacidade para 22 mil pessoas - quando o
terrorista suicida Salman Abedi, de 22 anos, detonou um explosivo caseiro, matando 22 pessoas e ferindo 64, muitas delas
menores de idade.
Os organizadores do evento anunciaram na terça-feira (30)
que cantora se apresentará junto com os músicos Justin Bieber,
Kathy Perry, Miley Cyrus e Coldplay. O local tem capacidade
para 50 mil pessoas e a previsão é de que o show seja transmitido
ao vivo pela rede BBC.
O valor arrecadado irá para o fundo de emergência “We Love
Manchester”, que apoia os afetados pela tragédia. Quem estava
na Manchester Arena no dia do crime receberá gratuitamente o
convite. (Agencia Brasil)

Enem 2017 tem 6,1 milhões
de inscrições confirmadas
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá pelo menos 6.135.418 candidatos, segundo balanço divulgado na terçafeira (30) pelo Ministério da Educação (MEC). O número poderá
mudar, pois a pasta ainda recebe
recursos dos estudantes. Ao todo,
7.603.290 fizeram a inscrição no
sistema entre os dias 8 e 19 de
maio. As inscrições só são confirmadas após o pagamento da
taxa do exame que, neste ano, foi
de R$ 82.
Mais de 1,4 milhão de estudantes não pagaram a taxa. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), o percentual de candidatos que não confirmaram a inscrição foi o maior
desde 2012 e chegou a 19,3%.
Em 2012, 10,8% dos candidatos
não confirmaram a inscrição. Em
2013, a taxa foi 8,4%, em 2014,
8,1% e em 2016, 7%.
Segundo a pasta, o número de
inscritos confirmados ainda pode
mudar. Vários candidatos reclamaram que pediram isenção no
exame e atendem aos critérios,
mas tiveram o pedido negado. O
ministério abriu um prazo até dia
25 de junho para que esses candidatos enviem documentos
comprobatórios ao Inep.
“A orientação do MEC é que
se faça cumprir a legislação”,
disse o ministro da Educação,
Mendonça Filho. “A disposição é
no sentido de quem tiver feito a
inscrição, o direito será preservado e assegurado. Mas não podemos assegurar que pessoas que
não tenham condições de isenção
possam se beneficiar dessa gratuidade”, acrescentou.
De ontem para hoje, cerca de
7 mil candidatos tiveram o pedido de isenção negado. A autarquia
não informou quantos pedidos
foram feitos. Neste ano, a comprovação era feita na hora da inscrição, mediante a inserção de
documentos no próprio sistema
que cruzava automaticamente as
informações com a base de da-

dos da Receita Federal e do CadÚnico, além do Censo Escolar.
Pelas regras do exame, estão
isentos os estudantes que cursem
o último período do ensino médio em escola pública; integrantes de famílias que recebam até
três salários mínimos (R$ 2.811)
no total ou até meio salário mínimo (R$ 468,50) por pessoa e
que, além disso, estejam inscritos no CadÚnico; e os membros
de famílias com renda per
capita igual ou menor a um salário mínimo e meio (R$
1.405,50) e que cursaram todo o
ensino médio em escola pública
ou como bolsista integral em escola privada.
Expectativa
O número de inscritos total
(mais de 7,6 milhões) bateu os
7,5 milhões esperados pelo Inep.
O número é menor que o registrado no ano passado (9,3 milhões). A redução já era esperada
pelo governo porque, a partir deste ano, o Enem não servirá mais
para certificar o ensino médio.
Cerca de 1 milhão de candidatos
usavam a prova para obter o diploma dessa etapa de ensino. Agora, isso será feito exclusivamente pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).
De acordo com o balanço do
MEC, 4.135.822 tiveram a isenção confirmada e 1.999.596 pagaram o exame. Este ano, 32,6%
pagaram a taxa, maior porcentagem desde 2014, quando 26,5%
eram pagantes; em 2015, foram
25,5% e, em 2016, 23,2%.
Neste ano, o Enem será nos
dias 5 e 12 de novembro. O resultado pode ser usado para
concorrer a vagas em instituições públicas pelo Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições
privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a
financiamento pelo Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies). (Agencia Brasil)
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Ministro do STF autoriza depoimento
de Michel Temer à PF por escrito
Governadores de 16 estados se reuniram na terça-feira
(30), em Brasília, para discutir
a unificação de posição em
projetos de interesse dos estados na Câmara dos Deputados
e no Senado, entre eles, o projeto de lei que trata da convalidação dos incentivos fiscais. A
crise política e a busca de financiamento para projetos também foram temas do Fórum
Permanente de Governadores,
ocorrido na residência oficial
do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg.
O projeto de lei complementar (PLP) 54/2015 que regulariza os incentivos fiscais
havia sido incluído na pauta da
Câmara de terça-feira (30). Ele
trata da convalidação dos benefícios a empresas já concedidos pelos estados e estipula
normas para o fim desses incentivos. A proposta foi aprovada em abril de 2015 pelo Senado, mas está parada na Câmara dos Deputados.
Segundo o governador de
Goiás, Marconi Perillo, o assunto deve ser discutido pelos
governadores com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Ainda
não temos um consenso em
relação a essa votação, até porque os governadores do Nordeste defendem que o projeto
seja aquele que foi aprovado
pelo Senado”, disse Perillo.
O encontro também tentou
definir posição sobre outros
temas. “Falamos sobre empréstimos junto ao governo federal para a realização de obras
de interesse social, a criação
desse fórum que unifica os governadores do Brasil, independentemente das siglas partidárias”, relatou Marconi Perillo.
O governador do Piauí,

Welligton Dias, por sua vez,
disse que a intenção é realizar,
na próxima semana, uma reunião com representantes do
Ministério da Fazenda, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal
para tratar de questões financeiras.
“São conversas no sentido
de garantir o cumprimento da
lei do alongamento das dívidas
com o BNDES que permita
mais investimentos e, o mais
importante, uma pauta comum
para que possamos colocar
uma campanha no sentido de
que o Brasil não pode parar, o
país precisa neste instante ter
investimentos da União, dos
estados, dos municípios, a liberação de créditos para que
possam gerar emprego e renda”, disse o governador piauiense.
Participaram da reunião, os
governadores do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg; de
Mato Grosso, Pedro Taques; de
Goiás, Marconi Perillo; do
Acre, Tião Viana; do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão; de
Minas Gerais, Fernando Pimentel; do Tocantins, Marcelo Miranda; de Alagoas, Renan
Filho; da Bahia, Rui Costa; de
Pernambuco, Paulo Câmara; de
Sergipe, Jackson Barreto; do
Piauí, Wellington Dias; do Ceará, Camilo Santana; do Rio
Grande do Norte, Robinson
Faria; de São Paulo, Geraldo
Alckmin; e do Maranhão, Flávio Dino. Também estiveram
presentes os vice-governadores de Mato Grosso do Sul,
Rose Modesto; do Rio Grande
do Sul, José Dornelles; e da
Paraíba, Ana Lígia Costa.
(Agencia Brasil)

Fachin separa investigação sobre
Temer e Aécio Neves no STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu na terça-feira (30)
separar as investigações sobre o
presidente Michel Temer e o
senador afastado Aécio Neves
(PSDB-MG), abertas a partir do
acordo de delação premiada da
JBS. Com a decisão, o inquérito
tramitará de forma separada. Todos os acusados passaram a ser
investigados no mesmo processo no STF porque foram citados
nos depoimentos de Joesley
Batista, dono da JBS.
As decisões foram motivadas por pedidos de desmembramento dos inquéritos pelos advogados de defesa. Na semana
passada, em recurso encaminhado ao Supremo, após ser afastado do mandato por Fachin, os
advogados de Aécio Neves sus-

tentaram que a investigação não
deve permanecer com o ministro e que a decisão do ministro
Fachin, relator da Lava Jato no
Supremo, não poderia ser tomada individualmente, mas pela
Segunda Turma do STF.
De acordo com a defesa de
Temer, o presidente deve responder aos fatos em um inquérito separado porque as condutas imputadas a ele não têm relação com as acusações contra
o senador Aécio Neves (PSDBMG) e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDBPR).
Procurada pela Agência
Brasil, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou, por e-mail, que não vai se
manifestar sobre o assunto.
(Agencia Brasil)

Osmar Serraglio recusa
Ministério da Transparência
e retorna à Câmara
O ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio não aceitou o convite do presidente Michel Temer
para ocupar o cargo de ministro
da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União
(CGU). No último domingo
(28), Temer anunciou que trocaria o comando dos dois ministérios e fez o convite a Serraglio, que estava no cargo desde
março. Serraglio assumiria a pasta ocupada por Torquato Jardim
que, por sua vez, assume o Ministério da Justiça.
A assessoria de Serraglio divulgou na manhã de terça-feira
(30) a carta de recusa enviada ao
presidente da República, na qual
também anuncia que voltará a
ocupar o mandato de deputado na
Câmara dos Deputados. “Volto
para a Câmara dos Deputados,
onde prosseguirei meu trabalho
em prol do Brasil que queremos”, diz a carta.
Apesar de o anúncio ter sido feito no dia 28, por meio de nota do
Palácio do Planalto, as exonerações
e nomeações ainda não foram publi-

cadas no Diário Oficial da União.
Serraglio reassume seu mandato na Câmara, pelo PMDB do
Paraná, que vinha sendo ocupado
por seu suplente, Rodrigo Rocha
Loures (PMDB-PR), ex-assessor
especial de Temer flagrado pela
Polícia Federal (PF) carregando
uma mala com R$ 500 mil que,
segundo investigações, foi enviada pelo empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, como
pagamento de propina.
Leia a íntegra da carta divulgada pela assessoria de Serraglio:
“Excelentíssimo Senhor
Presidente da República,
Agradeço o privilégio de ter
sido Ministro da Justiça e Segurança Público do nosso País.
Procurei dignificar a confiança que em mim depositou.
Volto para a Câmara dos Deputados, onde prosseguirei meu
trabalho em prol do Brasil que
queremos.
Osmar Serraglio
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin
autorizou na terça-feira (30) a
Polícia Federal (PF) a tomar o
depoimento do presidente Michel Temer. De acordo com a
decisão, Temer deverá depor por
escrito e terá 24 horas para responder aos questionamentos dos
delegados após receber as perguntas sobre as citações nos depoimentos de delação da JBS.
“A oitiva deve ocorrer, por

escrito, com prazo de 24 (vinte
e quatro) horas para as respostas formuladas pela autoridade
policial, a contar da entrega, ante
a existência de prisão preventiva vinculada ao caderno indiciário”, decidiu Fachin.
Na semana passada, a defesa
de Temer recorreu Supremo
para suspender a tentativa da PF
de ouvir o presidente, investigado na Corte após Temer ter sido
citado nos depoimentos de de-

lação premiada da JBS.
Em petição enviada ao ministro, relator do inquérito contra o
presidente no STF, os advogados
sustentam que Temer não pode
prestar depoimento porque ainda
não está pronta a perícia que está
sendo feita pela própria PF no áudio no qual o empresário Joesley
Batista, dono da JBS, gravou uma
conversa com o presidente.
“Não obstante, com o devido respeito, entende-se como

providência inadequada e precipitada, conquanto ainda pendente de conclusão a perícia no áudio gravado por um dos delatores, diligência extremamente necessária diante das dúvidas gravíssimas levantadas – até o momento – por três perícias divulgadas”, disse a defesa.
Na mesma decisão, Fachin
concedeu prazo de dez dias para
que a PF finalize a investigação.
(Agencia Brasil)

Apesar de críticas, ministros do STF mantêm
prisão preventiva de Renato Duque
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), colegiado responsável por julgar as
questões relativas à Lava Jato,
decidiu por unanimidade manter
o ex-diretor da Petrobras Renato Duque preso no âmbito da
Operação Lava Jato.
Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, no
entanto, aproveitaram a oportunidade para criticar o uso de prisões provisórias durante longos
períodos de tempo. Duque, por
exemplo, está preso preventivamente há mais de dois anos em
Curitiba, por determinação do
juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância.
“A prisão provisória tem
pressupostos muito claros. Não
se faz também para satisfazer
uma sanha da opinião pública ou
uma sanha da opinião publicada.

Não é para isso que se faz a prisão provisória. Ela tem pressupostos que devemos observar”,
afirmou Mendes. “Não se justifica prisão provisória de dois
anos sem que haja outros fundamentos. Nós temos que discutir”.
Apesar da manifestação,
Mendes acompanhou os outros
ministros e negou o pedido de
liberdade feito pela defesa de
Duque, que havia solicitado
uma extensão do habeas corpus concedido a José Dirceu,
numa tentativa de pegar carona
na decisão tomada no início
deste mês pela Segunda Turma
de libertar o ex-ministro-chefe
da Casa Civil.
Também foram mantidos
presos os empresários Eduardo
Aparecido de Meira e Flávio
Henrique de Oliveira Macedo, da
construtora Credencial, também

investigados na Lava Jato. Assim
como Duque, eles foram condenados somente em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro.
“Chama a atenção o fato de
que Renato de Souza Duque, titular de ativos milionários secretos no exterior, realizou movimentos nas contas buscando
dissipá-los, mesmo durante as
investigações”, disse o ministro Dias Toffoli, relator dos
pedidos de extensão, durante o
julgamento.
Além de Mendes, acompanharam o relator, no sentido de
manter Duque e os empresários
presos, os ministros Edson Fachin, Celso de Melo e Ricardo
Lewandowski.
Tortura
Ao criticar as prisões preventivas, Mendes chegou a compará-las a métodos de tortura, o

que para ele seria incompatível
com o atual Estado Democrático de Direito. “Será que nós não
estamos pervertendo então o
sentido da prisão provisória?
Será que não estamos a usando como instrumento de tortura? E é justo que assim se
faça? É condizente com o modelo liberal da Constituição de
1988 ou nós estamos reescrevendo o texto?”, questionou o
ministro.
O ministro Ricardo Lewandowski lembrou ter enviado,
quando era presidente do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), uma sugestão de projeto
de lei, hoje em tramitação no
Congresso Nacional, para obrigar juízes a aprofundarem a fundamentação de prisões preventivas. “Essa é uma preocupação
que todos compartilhamos”, disse. (Agencia Brasil)

Fizemos muito em pouco tempo, diz
Temer a investidores em São Paulo
O presidente Michel Temer,
em discurso para uma plateia de
investidores internacionais, disse que o seu governo fez “muito
em pouco tempo” e garantiu que
os estrangeiros encontram no
país “uma economia que se recupera e que se moderniza”. O
presidente participou na terçafeira (30) do Fórum de Investimentos Brasil 2017, na capital
paulista.
Temer disse que os investidores encontram no país um governo determinado em completar as reformas “que estão transformando o país e abrindo novas oportunidades para todos”.
“Eu quero transmitir uma mensagem clara, o nosso governo
devolveu ao Brasil o caminho do
desenvolvimento, e desse caminho não nos afastaremos.”
O presidente criticou governos anteriores, que, na sua opinião, implementaram medidas
populistas. “Não permitiremos
que voltem a colocar em risco o
presente e o futuro dos brasileiros”, declarou Temer. Segundo
ele, o foco continua sendo o
equilíbrio das contas.
“Assim que assumi o governo, a primeira palavra foi que é
preciso que o governo corte na
própria carne. Seria muito cômodo se assumisse o governo e
deixasse as coisas como esta-

Foto/ Marcos Correa

Governadores tentam
unificar posição sobre projeto
que regulariza incentivos

Temer disse que os investidores encontram no país um
governo determinado em completar as reformas “que estão
transformando o país e abrindo novas oportunidade para todos
vam”. O presidente destacou a formas, que são consideradas
interação intensa entre Câmara, absolutamente necessárias.”
Senado e o governo. “Foi a parPara o ministro, a Previdêntir da construção desses consen- cia é deficitária e socialmente
sos que conseguimos aprovar a injusta, assim como a legislação
reforma do teto dos gastos pú- trabalhista atual, que permite,
blicos.”
por exemplo, o ajuizamento de
Além de Temer, outras auto- 4 milhões de ações trabalhistas.
ridades também discursaram du- “Quem se conforma com essa
rante o fórum. O ministro das situação são apenas alguns setoRelações Exteriores, Aloysio res mais reacionários”, criticou.
Nunes, declarou que o país resO presidente da Câmara dos
taurou os fundamentos da eco- Deputados, Rodrigo Maia
nomia e tem criado bases para (DEM-RJ), disse que o Brasil,
o desenvolvimento sustentável. desde o ano passado, passou a
“No momento, estamos efetuan- construir uma agenda de refordo profundas e audaciosas re- mas de forma conjunta com a

Câmara e o Senado. “Nos anos
anteriores, o Brasil criou um
Estado gigante, que apenas garante recursos aos privilegiados.
A sociedade vem usado de forma permanente por poucas corporações de privilegiados e que
agora querem manter os seus
benefícios”, declarou.
Maia reiterou que a agenda
da Câmara dos Deputados tem
como foco o setor privado. “Não
queremos mais que a burocracia
prejudique a capacidade de investimentos, principalmente a
geração de empregos. Recebemos reformas importantes do
governo, começando pela proposta de emenda constitucional
(PEC) do Teto, que pra mim foi
uma grande revolução.”
Assim como Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que há
“uma interação perfeita em relação às matérias que são votadas na Câmara e no Senado”.
“Assim como as matérias votadas no Senado têm recebido uma
verdadeira interação com o Brasil”, completou.
Eunício disse que as reformas
pretendidas pelo governo serão
aprovadas. “Vamos aprová-las, todas, porque essa é a vontade dos
representantes do povo no Congresso Nacional. É uma agenda
para o futuro.” (Agencia Brasil)

Tribunal recomenda rejeição de
contas de 2016 do governo do Rio
Em decisão unânime, o Tribunal de Contas do Estado do
Rio (TCE-RJ) recomendou na
terça-feira (30) a rejeição das
contas referentes ao exercício
de 2016 do governador, Luiz
Fernando Pezão, e do vice
Francisco Dornelles.
Os três conselheiros que
substituem os auditores afastados e a presidente em exercício do TCE-RJ e relatora
do processo, Marianna Montebello, votaram pela rejeição das contas, e de acordo
com parecer prévio do corpo técnico e do Ministério
Público Especial do órgão,
que recomendaram a reprovação das contas.
O principal argumento dos
conselheiros é o descumprimento, pelo governo do estado, do investimento mínimo de
12% das receitas em saúde.
A presidente em exercício
do tribunal TCE-RJ apresentou
a análise das contas e votou

contra a aprovação, apontando
quatro irregularidades, além de
25 impropriedades. Marianna
afirmou que o desajuste entre
receitas e despesas impõe ao
governo a necessidade de reformas imediatas. Ela determinou, junto ao voto, a instalação
de cinco auditorias.
O procurador-geral do Ministério Público Especial, Sérgio Paulo de Abreu Martins
Teixeira, reiterou o descumprimento da aplicação mínima de
12% na área de saúde e disse
que o investimento por parte do
governo do estado foi de
10,42% das receitas e transferências de impostos.
Teixeira destacou ainda que
a prática de não investir o mínimo, além de outras irregularidades encontradas, prejudica
a transparência pública, viola a
constituição e causa prejuízos
sem precedentes ao erário.
O julgamento terminou por
volta das duas da tarde, na sede

do TCE, que teve o policiamento reforçado no entorno para a
sessão.
O parecer de hoje será encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Os dados serão analisados pela Comissão de Orçamento e, em
seguida, enviados ao plenário
da casa, que ainda vai analisar
as contas de 2015.
Governo
O governo do estado do
Rio de Janeiro se posicionou
por meio de nota sobre a recomendação de reprovação
das contas. Em nota, o governo afirma que o parecer “tem
elevado nível técnico”, mas
se concentra em parâmetros
contábeis e destacou que cabe
à Assembleia Legislativa julgar a recomendação, de acordo com as circunstâncias e
contexto.
“A despeito de reconhecer
o importante papel representa-

do pelo TCE e seu elevado nível técnico, a Secretaria de
Estado de Fazenda tem divergências em relação ao método
de verificação do órgão do
cumprimento dos índices registrados na contabilidade pública. Essas divergências serão
apontadas na Alerj, foro de julgamento da contabilidade estadual”, diz o texto.
Na nota, o governo também
destacou números negativos da
economia durante o período.
A administração fluminense
informa que a receita com
royalties teve uma queda de
70%, entre 2013 e 2016, tornando a crise fluminense
mais profunda que a reg istrada em todo o país.
A receita com ICMS caiu
7,7%, em 2016, e o Tesouro
Estadual teve uma queda de receita líquida de R$ 51,96 bilhões em 2014 para R$ 44,08
bilhões em 2016, diz a nota.
(Agencia Brasil)
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Suzuki terá rali de regularidade
neste sábado no Beto Carrero World

Inscrições podem ser feitas pelo site
região, as duplas aproveitarão a
tarde em um dos maiores parques
temáticos do Brasil. “Vamos unir
a diversão 4x4 com um atrativo
a mais, que é o Beto Carrero
World. Os participantes poderão
curtir o rali e todas as atrações
com suas famílias”, destaca Fernando Julianelli, diretor de ma-

rketing da Suzuki Veículos.
Para fazer a prova, não é necessária nenhuma experiência,
nem preparação extra nos veículos. As inscrições devem ser feitas
pelo
site
www.suzukiveiculos.com.br e
não há taxa de inscrição e cada
carro faz a doação de uma cesta

básica, que é destinada a entidades assistenciais do munícipio.
Podem participar os veículos
4x4 das linhas Grand Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sidekick.
“Isso aqui é uma maravilha. É
adrenalina e, ao mesmo tempo,
é pra relaxar. É uma diversão
maravilhosa, a cada etapa conhecemos um lugar novo e isso motiva muito. O gostoso de estar
aqui é descarregar a tensão do dia
a dia”, empolga-se o participante João Ferreira.
Acompanhe as novidades através das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/
suzukibr),
Twitter
(www.twitter.com/suzukiveiculos)
e YouTube (www.youtube.com/suzukiveiculos).
O Suzuki Off-Road tem patrocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Autoport Vix, Miolo e Made in Silk.

SportsCar

Fittipaldi e Barbosa buscam
primeira vitória na temporada
nas ruas de Detroit
Quatro etapas, três pódios
(dois segundos lugares e um terceiro) e a vice-liderança da temporada 2017, mas a dupla Christian Fittipaldi e João Barbosa, da
equipe Action Express Racing,
quer mais e espera voltar ao topo
do pódio neste sábado (03) na
disputa nas ruas de Belle Isle, em
Detroit (EUA).
A quinta prova do IMSA WeatherTech Sportscar Championship de 2017 acontece num
traçado que tem sido favorável aos pilotos do #5 Mustang
Sampling Cadillac DPi-V.R.
Em 2015 e 2016, Fittipaldi
cravou a pole position, com
direito a quebra de recorde no
ano passado na pista de 2,35
milhas (aproximadamente 3,8
km),
onde
virou
em
1min23s815.

“Detroit é uma pista onde
sempre andamos bem. Conquistei a pole position lá nos últimos
dois anos. Não é minha pista favorita, mas é um dos circuitos de
rua que mais gosto, então vamos
pra lá fazer o melhor possível e
reverter este quadro”, comentou
o brasileiro, que é bicampeão do
IMSA (2014 - 15) e foi vicecampeão no ano passado.
“Vamos lutar pela vitória e
pela nossa recuperação na tabela
de pontos. O campeonato vai
chegar a sua metade e temos
muita coisa ainda pela frente.
Então, vamos manter o foco e
trabalhar para sair de lá com o
melhor resultado possível”,
completou Fittipaldi, que ao lado
de Barbosa soma 119 pontos,
contra 141 dos líderes Jordan e
Ricky Taylor.

Foto/ José Mário Dias

Dupla do #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R tem bom retrospecto no circuito de Belle Isle, onde largou na pole position
nos dois últimos anos

Dupla está na vice-liderança do campeonato
Os treinos em Detroit se- 18h45 (de Brasília). No sábarão realizados na sexta-feira do, a prova terá sua largada às
(02), com uma sessão livre e 13h40 de Brasília, com a diso classificatório, a partir das puta de 1h40.

São Bernardo do Campo recebe
etapa classificatória do Challenge
Internacional São Paulo 3×3
Foto/ Bruno Medino

Torneio de basquete 3x3 será realizado sábado e domingo, no Parque da Juventude Citttà Di Marostica. Os três primeiros
colocados da Pró Masculino se classificam para grande final, em julho

Equipe de Rio Preto, campeã do ano passado da grande final
do Challenge
A edição 2017 do Challenge Internacional São Paulo
3x3 começa neste final de se-

mana, sábado e domingo (dias
3 e 4 de junho), com a realização da etapa classificatória da

competição, no Parque da Juventude Citttà Di Marostica,
em São Bernardo do Campo.
O Challenge Internacional
de Basquete 3×3 é um evento
chancelado pela FIBA (Federação Internacional de Basquete) e organizado pela ANB
3x3 (Associação Nacional de
Basquete 3×3).
Esta etapa será disputada
entre equipes brasileiras, divididas nas categorias Adulto
Feminino, Open Masculino,
+35 Masculino, Sub18 Masculino e Feminino, além da categoria principal, a Pró Masculino, que classifica os três
primeiros colocados para a
grande final do Challenge, nos
dias 22 e 23 de julho, no Cen-

tro Paralímpico Brasileiro,
em São Paulo, onde estarão
em jogo duas vagas para a etapa do México do FIBA 3x3
Wo r l d Tour , em setembro,
além de uma premiação de
US$ 10 mil.
Na edição do ano passado
do Challenge, o Rio Preto
Protendit foi o campeão da
grande final, que contou também com a participação de
três equipes estrangeiras,
duas do Uruguai e uma da Argentina.
O Challenge Internacional
São Paulo 3x3 tem o patrocínio de Sabesp, por meio da Lei
Federal de Incentivo ao Esporte, e apoio da Prefeitura de
São Bernardo do Campo.

Reinaldo Colucci atinge
objetivo e é top 5 do
Ironman Florianópolis
Foto/ Pedro Cury

Neste sábado, dia 03 de junho, o parque Beto Carrero
World, em Penha (SC), abre as
portas para receber o rali de regularidade Suzuki Off-Road. As
inscrições estão abertas e devem
ser
feitas
pelo
site
www.suzukiveiculos.com.br. Assista e conheça: https://youtu.be/
lKNwdHIX4iY.
A competição reúne amigos
e famílias para um dia divertido
com muito off-road, passando
por belas paisagens de todo o
Brasil. “Esse mundo 4x4 já é o
quintal de casa, a gente não perde por nada. A Suzuki nos permite conhecer e explorar novas regiões. É ótimo, pois curtimos a
prova e depois conseguimos
aproveitar a cidade”, garante a
participante Marcia Colevati, que
compete ao lado da amiga Lucia
Estanqueiro.
Na etapa de Penha, mais do
que se aventurar nas trilhas da

Foto/ Tom Papp

Prova no Sul do País será repleta de belas paisagens; inscrições podem ser feitas online

Rubinho Valeriano
O triatleta Reinaldo Colucci (SESC/Scott) atingiu seu
objetivo no Ironman Florianópolis, ao garantir a quarta colocação da 17ª edição da prova
internacional de triathlon, que
pelo terceiro ano consecutivo
teve o serviço de Suporte Neutro da Shimano, com mais de
800 atendimentos realizados.
No Desafio Blumenau de
MTB, Ricardo Pscheidt (Trek/
Shimano) conquistou o título da
competição catarinense, enquanto no Campeonato Estadual de Ciclismo de Pista do Rio
de Janeiro os atletas da Adi Indaiatuba/HTPro Nutrition/Shimano, Armando Camargo e Gideoni Monteiro, subiram no
pódio, com o segundo e o quarto lugares, respectivamente.
Reinaldo Colucci completou os 3,8 km da natação, 180
km do ciclismo e 42 km da corrida em 8h10min04, e se mostrou satisfeito com o resultado. “Muito feliz por retornar às
provas de Ironman com este
quarto lugar em Florianópolis.
Foi dentro do que eu esperava,
porque meu objetivo principal
era um top 5. Melhor ainda com
esta colocação, que me ajuda a
garantir 90% dos pontos que
preciso para obter uma vaga no
Campeonato Mundial de Kona,
no Havaí (EUA)”, comemorou
Colucci.
“Fiz as minhas melhores
parciais até hoje na natação,
bike e corrida, e, logicamente,
o melhor tempo total. Fico bem
feliz, porque foram oito anos
sem disputar provas de Ironman
na distância completa e me senti bem o tempo inteiro. Por
muito pouco não garanti a terceira colocação. Porém, no final da corrida faltou um pouco
de força para sustentar o ritmo
e chegar ao pódio. Tenho a certeza de que essa consistência
virá com o tempo. Agora é seguir treinando forte”, complementou o triatleta de Descalvado (SP).
O título da etapa foi do britânico Tim Don, com a quebra
do recorde mundial, em
7h40min23. Completaram o
pódio o sul-africano Kyle Buckingham, em 8h05min43, e
Igor Amorelli, com o tempo de
8h06min58. No feminino,
quem garantiu a vitória foi a
britânica Susie Cheetham, em
8h52min00. A alemã Sonja Tajsich, com a marca de
8h57min36, e a norte-americana Haley Chura, em
8h58min45, complementaram
o top 3.
Desafio Blumenau de
MTB - O catarinense Ricardo
Pscheidt conquistou neste domingo a primeira edição do
Desafio Blumenau de MTB. A
prova contou com 91 km de
extensão para a categoria pro,
com Pscheidt fazendo o percurso em 3h45min25, pouco
mais de um minuto à frente do
vice-campeão, Erick Bruske.
Silvio Coelho Jr. completou o
top 3 da prova, com o tempo de
3h56min19. Na elite feminina,
o título foi de Ana Luisa Panini, em 4h51min02.
“A prova foi muito dura,
com os adversários iniciando
em um ritmo muito forte desde os primeiros quilômetros.
Logo na primeira subida mais
íngreme eu sobrei um pouco
em relação aos concorrentes,
mas mesmo assim, consciente
da dificuldade que seria, consegui me recuperar, chegando
neles. Com a chuva, as descidas estavam bem perigosas,
então usei toda minha experi-

ência de anos para não ter problemas. Assumi a liderança na
última trilha e garanti a vitória”,
relatou Pscheidt.
Estadual de Pista - Representante do Brasil na Rio
2016, Gideoni Monteiro voltou a competir no Velódromo
Olímpico do Rio oito meses
após sua estreia em Jogos
Olímpicos. Na disputa do Campeonato Estadual de Ciclismo
de Pista de 2017, Gideoni conquistou um lugar no pódio,
com a quarta colocação, ao
lado de seu companheiro de
equipe Armando Camargo, que
ficou com o vice-campeonato.
“Este foi o primeiro evento após a reabertura do Velódromo e estiveram presentes
muitos atletas do País, que
pela primeira vez tiveram a
oportunidade de conhecer essa
grandiosa estrutura”, destacou
Gideoni. “Não foi o resultado
que eu esperava, porque sempre pensamos no lugar mais
alto do pódio, mas fiquei contente por ver que aos poucos o
ciclismo de pista está ganhando novos atletas e isso será
importante para o crescimento da modalidade”, finalizou o
atleta cearense radicado em Indaiatuba (SP).
Copa do Mundo de MTB
- Após disputarem a abertura da
Copa do Mundo UCI de MTB
XCO (Cross Country Olímpico), na República Tcheca, Guilherme Mulller e Rubinho Valeriano, ambos da equipe Sense Factory Racing, competiram neste fim de semana na
etapa de Albstadt (ALE) da
competição. Enquanto Guilherme foi o 71º, Rubinho terminou na 86ª posição, entre
mais de 130 participantes na
elite masculina.
Ladies Power - O sexteto
da Weber Shimano Ladies Power esteve em ação neste fim
de semana na Winston Salem
Cycling Classic, na Carolina
do Norte (EUA). Assim como
no início da temporada de provas norte-americanas, a cubana
Marlíes Mejías foi quem obteve o melhor resultado, com um
13º lugar na prova de critério.
Ela foi realizada no circuito de
Bailey Park, com o tempo de
75 minutos de duração.
Ao lado de Rocío Parrado,
Jessenia Meneses, Mercedes
Fadiga, Aranza Villalón e Camila Valbuena, Marlíes Mejías
tem mais duas provas pela frente
junto de suas companheiras:
The Armed Forces Cycling
Classic, em Arlington, e North
Star, em Minneapolis, nos dias
10 e 11 de junho. As Ladies
Power utilizam componentes
Shimano Dura Ace e PRO Powers your Performance.
Shimano Fest 2017 - Os
fãs poderão ver os atletas Shimano em ação durante o maior festival da bicicleta da América Latina, o Shimano Fest
2017. A oitava edição do evento será em setembro, entre os
dias 14 e 17, no Jockey Club
de São Paulo. Pelo terceiro
ano consecutivo, o festival tem
a sua realização na capital paulista, após ter passado por Santana de Parnaíba (2010), Mogi
das Cruzes (2011 a 2013) e
Sorocaba (2014). No total,
mais de 75 mil pessoas participaram das edições anteriores. Em 2017, com 30% de
crescimento na área de exposição e 200 marcas confirmadas, 25 mil pessoas são esperadas pela organização. Mais
informações
no
site:
bike.shimano.com.br

