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Banco Central mantém projeção
de crescimento do PIB em 0,5%
Ministro do STF abre novo inquérito contra
Aécio Neves por lavagem de dinheiro
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Demanda por crédito das empresas
cai 5,4% no mês de maio
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De acordo com um relatório da Organização das Nações
Unidas (ONU) divulgado na
quinta-feira (22), 5% da população mundial consumiu algum
tipo de droga em 2015, o que
se traduz em aproximadamente 250 milhões de pessoas, e
pelo menos 190 mil morreram
neste mesmo ano por causas
diretas relacionadas com entorpecentes. As informações
são da Agência EFE.
O Relatório Mundial sobre
Drogas da ONU, divulgado
hoje em Viena.
Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã

Tarde

22º C
13º C

Noite

Alagoas fará sua estreia no
calendário do Circuito IRONMAN no mês de agosto, mais
precisamente no dia 6. A etapa em Maceió, terceira das
cinco programadas no país na
temporada - já aconteceram o
70.3 Palmas e o Ironman Florianópolis -, será na praia de
Pajuçara, reunindo mil competidores de Faixa Etária de 12
nações. O IRONMAN 70.3
Alagoas oferecerá 30 vagas
para o Mundial IRONMAN
70.3 2018, que acontecerá nos
dias 1 e 2 de setembro, em
Nelson Mandela Bay - África
do Sul.
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OURO
Compra: 122,55
Venda: 141,43

O ônibus fazia o trajeto São
Paulo-Vitória com 32 pessoas e
pegou fogo após choque com uma
carreta. A maioria das vítimas teria morrido carbonizada. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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Candidatos podem
apresentar recurso para
gratuidade no Enem
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Maioria do STF confirma
validade das delações da JBS
e Fachin como relator
Com o voto do ministro Dias
Toffoli, o plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) alcançou
maioria de 6 votos a zero em favor da validade dos acordos de
delação premiada da empresa

JBS, homologados em maio
pelo ministro Edson Fachin,
bem como da manutenção dele
como relator do caso. Restam
os votos de cinco ministros.
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Usuários de drogas deixam
praça e retornam para
Cracolândia
Página 2

Brasileiros disputam
o Sul-Americano de
Assunção
Muitos atletas da Seleção
Brasileira disputam desta sexta-feira (23) a domingo (25) a
50ª edição do Campeonato SulAmericano de Atletismo, em
Assunção, no Paraguai, de olho
na possibilidade de qualificação para o Mundial de Londres,
que será disputado em agosto.
Afinal, de acordo com os critérios de convocação definidos

pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), os
campeões em Assunção, que
estiverem entre os 40 primeiros colocados no
Ranking Olímpico da IAAF
em 23 de julho, data limite
para a obtenção de índices,
estarão qualificados para a
equipe que irá ao Mundial de
Londres.
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Alberto Cesar Otazú
quer buscar a liderança
em Piracicaba

IRONMAN 70.3

Brasil conhece sequência
de jogos na Fase Final
Foto/Divulgação

Comercial
Compra: 3,33
Venda:
3,33

Compra: 3,72
Venda:
3,72

Subiu para 21 o número de
mortos no acidente ocorrido por
volta das 6h de quinta-feira (22)
envolvendo um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias no quilômetro 343 da BR-101, em
Guarapari, Espírito Santo.

IRONMAN 70.3
Alagoas terá atletas de
12 países em agosto

DÓLAR

EURO

Acidente com ônibus e carreta
mata 21 pessoas perto de
Guarapari

Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 3,20
Venda:
3,47

Bruto (PIB), a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, segue em 0,5% para
2017. Entretanto, no relatório,
o BC cita as reformas propostas pelo governo, como a da
Previdência e trabalhista, para
que a economia se recupere
este ano.
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Segundo colocado na
fase de classificação da
Liga Mundial, atrás apenas
da França, o Brasil chega
para a Fase Final ainda com
a moral de sediar a etapa
decisiva do campeonato
onde é o maior vencedor.
Dona de nove títulos, a seleção brasileira masculina
de vôlei conheceu a sequência de jogos que terá na
busca pelo decacampeonato: Canadá no dia 4 de julho, e Rússia no dia 6.
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Lucão no ataque

Foto/ Eder Martins

Cerca de 5%
da população
mundial
consumiu
drogas em
2015, diz
ONU

Ministro Edson Fachin durante sessão plenária do Supremo
Tribunal Federal (STF)
O ministro Edson Fachin, (22) abrir prazo para a Procudo Supremo Tribunal Federal radoria-Geral da República
(STF), decidiu na quinta-feira (PGR) se manifestar sobre o

inquérito aberto para investigar
o presidente Michel Temer, a
partir das delações da JBS. A
partir da intimação, a PGR terá
prazo legal de cinco dias para
decidir sobre eventual denúncia
contra o presidente e outros
citados nas investigações, entre eles, o ex-deputado federal
Rodrigo
Rocha
Loures
(PMDB-PR).
Na decisão, o ministro não
se pronunciou sobre o pedido
de Policia Federal (PF) para
prorrogar por mais cinco dias
o inquérito aberto para investigar o presidente e Loures. Com
a decisão, a PF deverá anexar
as diligências que ainda faltam,
como o laudo das gravações
feitas pelo empresário Joesley
Batista com o presidente, nos
próximos dias.
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Foto/ Fábio Falconi

O embaixador da União
Europeia (UE) no Uruguai, o
espanhol Juan Fernández Trigo,
disse na quinta-feira (22) que
há dentro do bloco “instruções
muito claras para tentar acelerar o máximo possível as negociações” com o Mercosul. A
informação é da agência EFE.
Página 3

Fachin abre prazo de cinco
dias para PGR decidir se
denuncia Temer
Foto/Marcelo Camargo

Europa quer
acelerar ao
máximo
negociações
com
Mercosul, diz
embaixador
da EU

O Banco Central (BC)
manteve a projeção para o
crescimento da economia este
ano e reduziu estimativa para
a inflação. De acordo com o
Relatório de Inflação, divulgado na quinta-feira (22), em
Brasília, a projeção para a expansão do Produto Interno

Alberto Cesar Otazú quer brigar pela liderança da Copa
ECPA de Fórmula Vee
Depois de uma excelente os na categoria-escola, desta
estreia na Copa ECPA de Fór- vez para brigar pela liderança
mula Vee, o jovem (16 anos) no certame do Esporte Clube
Alberto Cesar Otazú (Bras- Piracicabano de Automobipress/Pilotech/Alpie/Cazarré- lismo, em Piracicaba (SP),
MasterMidia Mktcom) volta ao neste final de semana (24/6).
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Usuários de drogas deixam praça
e retornam para Cracolândia
O prefeito de São Paulo,
João Doria, viajou para Miami,
nos Estados Unidos, para participar da 85ª Conferência Anual de Prefeitos dos Estados
Unidos (US Conference of
Mayors - 85th Annual Meeting). O evento é o maior encontro anual de autoridades
municipais eleitas nos Estados
Unidos e será realizado no Fontainebleau Hotel, entre os dias
23 e 26 de junho. O convite
para a participação foi feito

pelo prefeito de Miami Beach,
Philip Levine.
O prefeito de São Paulo
será a única autoridade municipal latinoamericana a fazer
um pronunciamento no almoço do dia 23 de junho, diante
de cerca de 60 prefeitos americanos e 250 autoridades, o
que torna o convite ainda mais
singular tendo em vista a dimensão do evento e a forte
presença de brasileiros na
Flórida.

CESAR
NETO
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C Â MA RA ( S P )
Vitória dos vereadores evangélicos, a ‘anistia’ via PPI pros
devedores da prefeitura paulistana que embute o Programa de
Regularização de Templos de qualquer culto mantidos por entidades religiosas.
P R E F E IT U RA ( S P)
Percebendo que se não mudar o discurso do apoio do PSDB a
Temer (PMDB) pra salvar a Economia pode tirar de vez suas chances de candidatar-se à Presidência, Doria já admite que o governo acabou.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputado Carlos Cezar (PSB) é ‘o cara’ da direção nacional
da igreja Quadrangular pra disputar a reeleição. Novidade em 2018
é José Pagliarin,
que tem o aval da direção paulista pelas mãos do pastor Rocco.
GOVERNO (SP)
Entre os Secretários que disputarão ou a reeleição à Câmara
Federal, ou a vice-governança ou até o Senado, pinta o nome do
ex-kassabista (hoje DEM) Rodrigo Garcia. Tem bombado na propaganda da tv.
CONGRESSO
O aliado - em São Paulo - PSB deu a senha pro PSDB não
mais se empenhar em votações - como por exemplo em relação
às reformas trabalhistas - e não seguir ocupando Ministérios com
Temer (PMDB).
PRESIDÊNCIA
Após degustar ‘saladas russas’ e agora ‘bacalhaus de mares
noruegueses’, o ‘libanês’ Temer (PMDB) vai seguir engolindo
‘quibes de carnes nuas e cruas’, embutidos nos cardápios indigestos dos irmãos JBS.
J U S T I ÇA S
Literatura bíblica: “ ... opressão do pobre, violação da justiça
e do que é direito. Aquele que está em autoridade é observado
por alguém que é superior a ele e acima deles há os em posição
ainda mais alta”.
PA R T I D O S
Em São Paulo e nos EUA, Doria e Trump atropelaram seus
partidos. Na França, Macron criou o seu (centro) e atropelou geral.
E aqui ? PMDB, PT e PSDB vão ser atropelados por Barbosões,
Bolsonaros ou Macedos ?
H I S TÓ R IA S
Há 25 anos, é pra você - na política - que esta coluna diária é
pensada e publicada na imprensa de São Paulo (Internet desde
1996). Muito obrigado pela sobrevivência surreal. Sem você é
que ela não resistiria.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil).
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Os usuários de drogas que
estavam concentrados na Praça
Princesa Isabel, na região central da capital paulista, se deslocaram para a esquina da Rua Helvetia, próximo a Estação Júlio
Prestes. O novo local ocupado
pelas pessoas em situação de rua
está a cerca de 500 metros da
Cracolândia, e ocorreu durante
a noite de quarta-feira (21), exatamente um mês após a mega
operação policial ter destruído
as barracas improvisadas do chamado fluxo e prendeu pessoas
acusadas de tráfico. O local atual é quase o mesmo do ponto à
época da ação, com a diferença

que os consumidores de crack
estão agora em uma pequena praça e nas calçadas, deixando o
asfalto livre.
A movimentação dessa vez
foi uma iniciativa dos próprios
usuários e foi acompanhada pela
polícia. No mês passado, logo
após a operação policial, houve
uma dispersão da população da
Cracolândia pela cidade. A
Guarda Civil Metropolitana
contabilizou, uma semana depois, a criação de 22 pontos de
concentração desses moradores na região central da capital
paulista. Porém, ao longo dos
dias, a Praça Princesa Isabel se

consolidou como maior aglomeração.
Há menos de duas semanas,
no dia 11 de junho, foi feita outra operação, dessa vez na própria praça, que destruiu as barracas improvisadas e prendeu
dois homens acusados de tráfico de drogas. A prefeitura e o
governo estadual justificaram a
ação afirmando que as tendas
eram usadas para o comércio
ilegal de crack e outras substâncias.
Prisão de educadora
Na tarde de quarta-feira
(21), trabalhadores dos serviços
de atendimento social fizeram

um protesto contra prisão de
uma orientadora socioeducativa que trabalhava na Cracolândia. Ela foi levada pela Polícia
Militar para o 77º Departamento de Polícia e liberada no mesmo dia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não
deu informações sobre a detenção da profissional.
O Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo divulgou uma nota de repúdio contra
a detenção da educadora, que atuava no serviço de assistência
social à pessoas em situação de
rua, usuárias de crack e outras
drogas.(Agencia Brasil)

SMA e PM Ambiental fiscalizam
áreas de recuperação ambiental
A Secretaria do Meio Ambiente e a Polícia Militar Ambiental intensificaram no fim
de maio a Operação Caipora
2017. A ação de fiscalização
verifica se os Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) estão sendo
cumpridos dentro da lei. Dos
1.765 Termos firmados foram
checados 1.670, número que
representa 95% dos acordos.
O TCRA é um instrumento
que obriga o infrator a recuperar ou recompor, com vegetação
nativa, o meio ambiente degradado. Ele ainda estabelece prazos para que tais medidas se concretizem. Todas as propriedades

vistoriadas na operação já foram
autuadas por infração ambiental
e se comprometeram em recuperar o dano causado ao meio
ambiente. Cabe à fiscalização
checar se o plantio para a recuperação dessas áreas está sendo
feito conforme acordado.
Ao todo foram mais de 840
termos considerados cumpridos. Aproximadamente, equivalem a 327.722 mudas plantadas
ou 20.552,79 hectares recuperados.
A Operação Caipora 2017
ocorreu em todo o estado de
São Paulo. A ação também contou com o apoio da Coordenadoria de Biodiversidade e Re-

cursos Naturais (CBRN/SMA)
para vistorias regionais, principalmente as de maior passivo, como Litoral Norte e Região Metropolitana da Grande
São Paulo.
É considerado crime ambiental destruir ou danificar florestas, ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, sem autorização ou
licença da autoridade ambiental
competente. As infrações ambientais estão dispostas na Resolução SMA n° 48/2014, com
base na Lei Federal n° 9.605/
1998.
Os danos ambientais passíveis de recuperação ambiental

deverão ser reparados a partir de
medidas técnicas acordadas em
TCRA. Caso não haja a assinatura desse documento, e tampouco a recomposição espontânea
dos danos causados, a Secretaria do Meio Ambiente poderá, a
qualquer momento, propor a recuperação do dano ambiental
por meio de ação judicial.
Caso o autuado não cumpra
o acordo os responsáveis serão
notificados, multados e encaminhados para a execução judicial.
No ano passado foram vistoriados 1.285 TCRAs. Desses, 58%
foram considerados cumpridos
e a área recuperada foi de 463,61
hectares.

Ampliação da Carvalho Pinto tem
mais de 50% das obras concluídas
A ampliação da Rodovia Carvalho Pinto até Taubaté, via Rodovia Oswaldo Cruz, que vai trazer uma série de benefícios à
região do Vale do Paraíba, está
em processo acelerado de construção, com 53% das obras executadas. O local recebeu na quinta-feira (22) a visita do governador Geraldo Alckmin.
O prolongamento da Carvalho Pinto é mais uma opção de
acesso às praias do Litoral Norte de São Paulo, em especial
pelos moradores de Taubaté, e
deve se tornar um dos principais
meios para se chegar ao município.
Alckmin disse que a obra é
estratégica por favorecer a logística e a mobilidade regional.
“Quem vai para Ubatuba, para São
Luiz de Paraitinga, rumo ao Litoral Norte, não precisar passar
mais pela Dutra”, disse. O go-

vernador lembrou que nos fins
de semana e feriados a Dutra fica
congestionada e quem se dirige
a Campos do Jordão, por exemplo, enfrenta grandes dificuldades.
“Prolongamos a Carvalho
Pinto, no sentido Rio de Janeiro, com túneis, viadutos e toda a
proteção ambiental”, afirmou
Alckmin. A preocupação com a
preservação do ambiente durante o desenvolvimento das obras
foi destacada pelo governador.
“Aqui em frente está a Mata do
Bugio, totalmente preservada e
com compensações ambientais”, ressaltou.
As obras incluem a construção de dois dispositivos de entroncamento, no início e no fim
do percurso de 8,6 quilômetros
de extensão, dois túneis, cinco
pontes e oito viadutos, pistas
duplas com duas faixas de rola-

mento e acostamento, separadas
por canteiro central de 11 metros de largura.
“São 15 obras de arte”, disse
Alckmin, referindo-se ao termo
usado pela engenharia. Contando as conexões dos trechos já
existentes com o prolongamento, a Carvalho Pinto terá mais
10,7 quilômetros de extensão.
“Quando você faz uma obra
em área quase urbana você tem
muito problema de conflito.
Uma hora tem proprietário, outra hora desvio, questão do meio
ambiente, então a obra foi contornando todos esses problemas.
Ela está agora totalmente desapropriada, paga e num ritmo máximo. O lote 1 está quase pronto e estamos concentrando no
lote 2 e no lote 3”, concluiu Alckmin.
Investimentos
Com previsão de entrega para

março de 2018, a obra faz parte
do Programa de Concessões
Rodoviárias do Governo do Estado e está sendo executada pela
Concessionária Ecopistas. Orçada em R$ 322,8 milhões, vai
gerar 1.400 empregos diretos e
indiretos e proporcionar diversos benefícios para a região.
Para os mais de 9,5 mil veículos que circulam diariamente
pela Rodovia Carvalho Pinto, o
tempo de deslocamento para o
Litoral Norte deverá diminuir e
os moradores de Taubaté vão
ganhar um importante acesso
para o município.
O prolongamento também
resultará em reflexos para o fluxo de veículos pela Dutra com
diminuição de tráfego no perímetro urbano, além de beneficiar
os trabalhadores das indústrias
locais e usuários das rodovias
Ayrton Senna/ Carvalho Pinto.

Mulheres do Peito: Carreta da
mamografia chega ao Vale do Paraíba
Foto/Gilberto Marques

João Doria participa da
85ª Conferência Anual de
prefeitos dos EUA

Unidades móveis do Programa já percorreram 155 municípios
A Carreta da Mamografia tes. A maioria das neoplasias de
do programa “Mulheres do pele são carcinomas e carcinoPeito”, da Secretaria de Esta- ma não dá metástase, o que dá é
do da Saúde, chegou ao muni- melanoma. Então, não tem gracípio de Piquete, no Vale do vidade. O grave na mulher é o
Paraíba. O veículo com toda a câncer de mama e no homem o
infraestrutura necessária para câncer de próstata. Então, o que
fazer os exames gratuitos de é que nós fizemos? Lançamos
prevenção do câncer de mama, um programa para fazer prevenvai atender o público no esta- ção e tratamento”.
cionamento do Hospital UniOs exames na carreta móvel
dade Mista, na Avenida Presi- podem ser feitos de segunda à
dente Tancredo Neves, núme- sexta-feira, das 9h às 18h, e aos
ro 815, até 8 de julho.
sábados, das 9h às 13h. Para faO governador Geraldo Alck- zer a mamografia, as mulheres
min, que é médico, esteve em entre 50 a 69 anos, não preciPiquete na quinta-feira (22) para sam apresentar pedido médico.
acompanhar o primeiro dia de Pacientes que não se enquadram
exames na cidade. “O câncer nessa faixa etária, podem fazer
mais comum é o de pele, que, do o exame somente por solicitaponto de vista epidemiológico, ção médica.
não é um dos mais preocupanAs unidades móveis de ma-

mografia contam com equipes
multidisciplinares, compostas
por técnicos em radiologia,
profissionais de enfermagem,
funcionários administrativos e
um médico ultrassonografista.
Além do mamógrafo, as unidades possuem aparelho ultrassom, conversor digital de imagens analógicas, impressoras,
antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.
Os equipamentos transmitem a
imagens dos exames para o
Serviço Estadual de Diagnóstico da Secretaria que emite os
laudos após 48 horas do procedimento.
Desde o início do programa Mulheres do Peito, em
2014, até o momento, já foram
realizadas 124.434 mamografias, 5.124 ultrassonografias
de mama, 573 biópsias de
mama e 1.625 mulheres foram
encaminhadas para tratamento
oncológico em unidades estaduais. As carretas já percorreram 155 localidades em SP.
O governador alertou para
a necessidade do exame de prevenção. “Em cada 100 exames
de mamografia, quatro apresentam problemas, dai a importância de você encaminhar para
o atendimento precoce. O câncer é uma doença curável, mas
precisa ser diagnosticada corretamente e precocemente”,
explicou.

Agenda de exames
A carreta móvel da mamografia percorre vários municípios
do Estado, mas as mulheres das
cidades em que o veículo ainda
não passou podem agendar o exame pelo telefone 0800-779000. Este ano, as que tem idade
entre 50 e 69 anos e que nasceram em ano impar podem agendar o exame no mês de seu aniversário, sem necessidade de
pedido médico.
O serviço 0800 atende de
segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h. Nesse caso, a
paciente é encaminhada para um
dos 300 locais que possuem mamógrafos do SUS paulista, mais
próximo de sua residência.
As mulheres nascidas em
ano par e que não fizeram o exame recentemente poderão agendar a mamografia no próximo
ano, também no mês de aniversário, em unidades como o
AMEs (Ambulatórios Médicos
de Especialidade), hospitais e
clínicas.
O exame de mamografia
pode ser feito no próprio mês ou
no máximo em 45 dias após a
solicitação do exame. Em caso
de detecção de alterações no
exame ou suspeita de câncer, a
paciente é encaminhada para um
serviço de referência do SUS
para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento, de acordo com o caso.
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Demanda por crédito das empresas
cai 5,4% no mês de maio
A demanda por crédito pelas
empresas apresentou queda de
5,4% em maio deste ano na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. Em relação a
abril, a demanda por crédito subiu 2,3%. No acumulado do ano,
a demanda das empresas por crédito teve queda de 3,2% em relação mesmo período do ano
passado, segundo o Indicador
Serasa Experian de Demanda das
Empresas por Crédito.
De acordo com os economistas da Serasa Experian, a procura por crédito por parte das
empresas ainda segue bastante

deprimida, apesar de a economia
demonstrar alguns sinais de saída da recessão. O agravamento
da crise política a partir da segunda quinzena de maio pode ter
também impactado negativamente o apetite por crédito por
parte das empresas.
A análise por porte das empresas mostrou que entre as micro e pequenas a queda em maio
foi de 5,2%, comparada a maio
do ano passado. Já a demanda por
crédito das médias empresas
caiu 8,6% e, das grandes empresas, 8,7%. No acumulado de janeiro a maio deste ano, a deman-

da por crédito das micro e pequenas empresas recuou 2,9%
em relação aos primeiros cinco
meses do ano passado. Nas médias empresas esta queda foi de
9,3% e, nas grandes empresas,
o recuo em relação aos primeiros cinco meses do ano passado
foi de 9,0%.
A maior queda de procura
empresarial por crédito em
maio de 2017 ante maio de
2016 foi de 9,5% nas empresas do setor industrial. Nas empresas comerciais, o recuo foi
de 9,1%, e nas empresas de serviços a queda foi de 0,6%. Nos

primeiros cinco meses deste
ano, a demanda das empresas
por crédito caiu 6,3% na indústria, 5,3% no comércio e 0,3%
nas empresas de serviços em
relação ao acumulado de janeiro a maio do ano passado.
No acumulado dos primeiros cinco meses deste ano, todas as regiões tiveram recuos na
demanda das empresas por crédito em comparação ao período
de janeiro a maio do ano passado: Centro-Oeste (-4,1%); Norte (-4,1%), Sul (-4,3%), Nordeste (-5,6%), Sudeste (-1,4%).
(Agencia Brasil)

Banco Central mantém projeção de
crescimento do PIB em 0,5%;
inflação deve ficar em 3,8%
O Banco Central (BC) manteve a projeção para o crescimento da economia este ano e reduziu estimativa para a inflação. De
acordo com o Relatório de Inflação, divulgado na quinta-feira
(22), em Brasília, a projeção para
a expansão do Produto Interno
Bruto (PIB), a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, segue em 0,5% para 2017.
Entretanto, no relatório, o
BC cita as reformas propostas
pelo governo, como a da Previdência e trabalhista, para que a
economia se recupere este ano.
“A manutenção, por tempo prolongado, de níveis de incerteza
elevados sobre a evolução do

processo de reformas e ajustes
na economia pode ter impacto
negativo sobre a atividade”.
Sobre a inflação, o Banco
Central diz que “permanece favorável, com desinflação difundida inclusive nos componentes
mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária [definição da taxa básica de juros, a
Selic]”, diz o relatório.
No relatório, as projeções
para a inflação são apresentadas
em quatro cenários. A “projeção
central”, elaborada considerando
as estimativas do mercado para a
taxa de juros e o câmbio, indica
inflação em torno de 3,8%, 0,2
ponto percentual abaixo da divul-

gada no relatório de março.
Para o fim de 2018, a projeção permaneceu em 4,5%. Na
estimativa para a inflação em 12
meses encerrados no final do
segundo trimestre de 2019, o
índice cai para 4,3%.
Câmbio e inflação
No cenário com taxa de câmbio constante em R$ 3,30 e taxa
Selic estimada pelo mercado financeiro, a projeção para a inflação este ano fica em 3,8% e
sobe para 4,3% em 2018, abaixo do centro da meta perseguida pelo BC (4,5%).
O BC também divulgou as
projeções feitas com taxa de juros inalterada no atual patamar

(10,25% ao ano), mas considera essas estimativas “pouco informativas” porque a Selic está
em processo de redução.
“Entretanto, no espírito de
manter elevado grau de transparência, o Relatório de Inflação
também reporta as projeções
condicionais que supõem taxa
Selic constante”, diz o BC.
No cenário com taxa de juros e câmbio constantes, a inflação fica em 3,8%, em 2017 e em
3,9%, em 2018. Por fim, no cenário com câmbio projetado
pelo mercado financeiro e Selic constante, a inflação fica em
3,8%, este ano, e em 4% em
2018. (Agencia Brasil)

Pesquisa: 84% das micro e pequenas
empresas não querem empréstimos
A demanda por crédito das
micro e pequenas empresas
(MPEs) atingiu 13,1 pontos em
maio, ficando um pouco acima
dos 12,4 pontos registrados em
abril, o que representa estabilidade.
De acordo com dados apurados em todo o país pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes
(CNDL), 84% dos MPEs afirmam não ter a intenção de tomar crédito, ante os 6% que
manifestaram essa intenção.
Entre aqueles que não que-

rem dinheiro emprestado, 43%
dizem conseguir manter o negócio com recursos próprios,
além de citarem a insegurança
com as condições econômicas
do país (18%) e as altas taxas
de juros (18%).
Quanto mais próximo de
100 pontos, maior é a probabilidade de os empresários procurarem crédito e quanto mais
próximo de zero, menos propensos eles estão para tomar
recursos emprestados.
Dificuldades
Segundo a pesquisa, três em
cada dez (29%) micro e peque-

nos empresários consideram
difícil o processo de contratação de crédito, contra 26% que
avaliam como fácil. Entre os
que consideram difícil, o excesso de burocracia e as exigências dos bancos são os principais
entraves mencionados por 45%
desses empresários.
Depois, aparecem as taxas
de juros elevadas (41%). A contratação de empréstimo em instituições financeiras é o tipo de
crédito mais difícil de ser contratado para 23% da amostra.
Para 12%, é o crédito junto a
fornecedores.

“É verdade que as condições econômicas pesam, mas
a sondagem mostra que o principal motivo para não contratar é a consideração de que os
empresários conseguem se
manter com recursos próprios.
O dado sugere uma barreira
entre as micro e pequenas empresas, que não veem no crédito um meio para se expandir
ou, se veem, têm a percepção
de que o processo pode ser
demorado, burocrático e custoso”, disse o presidente da
CNDL, Honório Pinheiro.
(Agencia Brasil)

PIS/Pasep está disponível para saque
Quem trabalhou com a carteira assinada em 2015 pode ter
direito a receber um dinheiro
extra este ano: termina na sexta-feira (30) da semana que vem
o prazo para saque do abono salarial dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), relativo ao anobase 2015. O valor pode chegar
a R$ 937, patamar atual do salário-mínimo.
Têm direito ao abono os trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos e
que tenham trabalhado formal-

mente por pelo menos 30 dias
em 2015, com remuneração
mensal média de até dois salários mínimos. É necessário ainda
que os trabalhadores tenham tido
seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Até 31 de maio, 1,83 milhão
de trabalhadores ainda não haviam sacado o abono, o equivalente a 7,56% do total com direito
ao saque. Segundo o Ministério
do Trabalho, este é o balanço
mais recente disponível. Passado o prazo para o saque, os valo-

res não requeridos são destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
O valor a que o trabalhador
tem direito pode variar de R$ 78
a R$ 937, dependendo de quanto tempo ele trabalhou formalmente em 2015. O abono PIS é
pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep pelo Banco do
Brasil. O primeiro destina-se a
trabalhadores do setor privado e
o segundo a servidores públicos.
Para sacar o PIS, o trabalhador que tiver Cartão Cidadão e
senha cadastrada pode se dirigir
aos terminais de autoatendimen-

Diretor do BC diz que
economia vai se
recuperar gradualmente
A economia brasileira deve
se recuperar gradualmente, afirmou na quinta-feira (22) o diretor de Política Econômica do
Banco Central (BC), Carlos Viana de Carvalho. O BC manteve
a estimativa para a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em 0,5%
em 2017, no Relatório de Inflação, divulgado de manhã.
“Riscos sempre há, mas temos esse diagnóstico de que a
estabilização ocorreu e que as
perspectivas são de recuperação
gradual”, disse o diretor ao apresentar o relatório.
No documento, o BC desta-

ca que as reformas propostas
pelo governo, da Previdência e
trabalhista, são necessárias para
a recuperação da economia. “A
manutenção, por tempo prolongado, de níveis de incerteza elevados sobre a evolução do processo de reformas e ajustes na
economia pode ter impacto negativo sobre a atividade”.
Taxa de juros
Viana também afirmou que
mudanças no ritmo de cortes na
taxa básica de juros, a Selic, dependem da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e de expectativas para a inflação.
No relatório, o BC lembrou

que, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável por definir a
Selic, o colegiado entendeu que
“uma redução moderada do ritmo de flexibilização monetária
[redução da taxa] em relação ao
ritmo adotado naquela ocasião
deveria se mostrar adequada em
sua próxima reunião, em julho”.
“Em nenhum momento, nós
nos comprometemos com decisões futuras. É condicional”, disse o diretor. Ele acrescentou que
o Copom mostra os fatores que
podem indicar a “direção que
parece mais provável”, mas não
há nada pré-definido. (Agencia
Brasil)

to da Caixa ou a uma casa lotérica. Caso não tenha o cartão, pode
receber o valor em uma agência
da Caixa apresentando documento de identificação. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 726 0227.
Os servidores públicos com
direito ao Pasep devem verificar
se houve depósito em conta.
Caso isso não ocorra, devem
procurar uma agência do Banco
do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais
informações podem ser obtidas
pelo número 0800 729 0001.
(Agencia Brasil)

Confiança da
Indústria cai 2,3
pontos em
prévia da FGV
O Índice de Confiança da Indústria apresentou uma queda de
2,3 pontos na prévia de junho, na
comparação com o resultado
consolidado de maio, chegando
a 90 pontos, em uma escala de
zero a 200 pontos. Caso o resultado se confirme na pesquisa
consolidada deste mês, será a
primeira queda do indicador depois de três altas consecutivas.
A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.
A prévia mostra que os empresários estão menos confiantes em relação tanto ao presente quanto ao futuro. O Índice de
Expectativas recuou 3,2 pontos,
chegando a 92,5 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) diminuiu 1,3 ponto, atingindo
87,7 pontos. (Agencia Brasil)

Europa quer acelerar ao
máximo negociações
com Mercosul, diz
embaixador da EU
O embaixador da União Europeia (UE) no Uruguai, o espanhol Juan Fernández Trigo, disse na quinta-feira (22) que há dentro do bloco “instruções muito claras para tentar acelerar o máximo possível as negociações” com o Mercosul. A informação é
da agência EFE.
“As duas delegações estão muito convencidas de que é preciso dar um empurrão antes do fim de ano nestas negociações”,
disse Trigo, durante o segundo dia do 1º Fórum de Investimentos
Europeus no Uruguai, em Montevidéu.
O diplomata espanhol explicou que no dia 3 de julho será realizada “outra rodada de negociações”, dando sequência à reunião de negociações ocorrida em maio entre o Mercosul e a UE
na Argentina.
“Acredito que há um bom ambiente de trabalho [para as negociações], e é verdade que também há muito o que fazer, já que as
conversas estiveram paralisadas durante muito tempo”, comentou.
Ele lembrou do enorme “potencial” do acordo entre os dois
blocos. “Não podemos esquecer que o nível de investimento que
já existe neste momento por parte da Europa no Mercosul é de
aproximadamente 400 bilhões de euros. Portanto, se criamos um
mercado de 750 milhões de pessoas, essa expansão poderia levar a cifras importantíssimas”, reiterou Trigo.
O diplomata espanhol enfatizou ainda que “a UE é responsável por 37% dos investimentos estrangeiros” na América Latina
em geral e que acredita que esta cifra pode aumentar. (Agencia
Brasil)

Cerca de 5% da
população mundial
consumiu drogas em
2015, diz ONU
De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado na quinta-feira (22), 5% da população
mundial consumiu algum tipo de droga em 2015, o que se traduz
em aproximadamente 250 milhões de pessoas, e pelo menos 190
mil morreram neste mesmo ano por causas diretas relacionadas
com entorpecentes. As informações são da Agência EFE.
O Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, divulgado hoje
em Viena, mostra especial preocupação pela situação de 29,5
milhões de pessoas que sofrem com transtornos graves pelo consumo de drogas, incluída a toxicodependência, e que são os mais
vulneráveis.
Só uma de cada seis pessoas que requer tratamento por estes
transtornos recebe assistência, a maioria nos países desenvolvidos, aponta o reporte elaborado pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Delito (UNODC).
O número de consumidores de drogas se mantém estável há
cinco anos, mas os responsáveis pelo relatório advertem que o
mercado das drogas está se diversificando com o surgimento de
novas substâncias mais potentes e perigosas.
“Aumentou a situação de risco para a saúde pela diversificação e a potência de novas substâncias”, explicou em uma coletiva de imprensa Angela Me, coordenadora do relatório.
A especialista usou como exemplo o fentanil, um analgésico
em pó que é até 50 vezes mais potentes que a heroína e que causou numerosas overdoses nos EUA nos últimos anos.
A maconha é a droga mais consumida, com 183 milhões de
usuários em 2015, mas os opioides, entre eles a heroína, seguem
sendo as substâncias mais nocivas e as que causam mais mortes.
“O consumo de opioides está associado ao risco de overdose
fatais e não fatais, ao risco de contrair doenças infecciosas (como
HIV e hepatite C) devido à prática perigosa de consumo de drogas por injeção”, aponta o relatório.
O diretor da UNODC, Yuri Fedotov, aponta no relatório que
“a nível mundial foram registradas pelo menos 190 mil mortes
prematuras - na maioria dos casos, evitáveis - provocadas pelas
drogas, na maioria atribuídas ao consumo de opioides.”
As estimativas do relatório sobre mortes são muito conservadoras, como reconheceu a própria ONU, se levar em conta que
só nos EUA houve 52,4 mil mortes por overdose em 2015.
Cerca de 35 milhões de pessoas consumem opiáceos (substâncias que procedem da papoula, como heroína e morfina) ou opioides (substâncias químicas de efeito análogo, como metadona).
Este grupo de drogas, segundo o relatório, “representaram
70% dos impactos negativos para a saúde associada com transtornos por consumo de drogas no mundo todo.”
Em uma situação especialmente arriscada estão as 12 milhões
de pessoas que se injetam opioides como a heroína.
Delas, “uma de cada oito (1,6 milhões) está vivendo com HIV
e mais da metade (6,1 milhões) com hepatite C, enquanto cerca
de 1,3 milhão sofrem tanto com hepatite C como com HIV”.
“Geralmente, morre o triplo de pessoas que consumem drogas por causa da hepatite C (222 mil) do que pelo HIV (60 mil)”,
explica o repórter.
Os consumidores de cocaína chegam a cerca de 17 milhões,
os de “ecstasy” são 21,6 milhões, enquanto os de anfetaminas
são calculadas em 37.
O relatório aponta que há indícios de um maior consumo de
cocaína nos EUA e Europa, os dois maiores mercados, e que aumentaram os casos de tratamento por consumo desta droga.
O relatório aponta que as anfetaminas, que são estimulantes
sintéticos, são a segunda causa de tratamento, atrás dos opioides, por transtornos causados pelo consumo de drogas.
O texto também mostra que as “novas substâncias psicoativas”, das quais até 2015 eram mais de 700 tipos, podem supor
riscos para a saúde porque sua composição não costuma estar
padronizada e pode conter elementos muito nocivos.
Estas novas substâncias sintéticas imitam os efeitos de certas drogas tradicionais, como a maconha, e ao ser mais baratas
costumam ser mais atrativas para alguns consumidores.
Além das mortes, o relatório aponta para a perda de “anos de
vida sã” pelas mortes prematuras e a incapacidade causada pelo
consumo de drogas. (Agencia Brasil)
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Fachin abre prazo de cinco dias para
PGR decidir se denuncia Temer
Ministro do STF abre
novo inquérito contra
Aécio Neves por
lavagem de dinheiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio decidiu na quinta-feira
(22) abrir um novo inquérito relacionado ao senador afastado
Aécio Neves (PSDB-MG) pelo
crime de lavagem de dinheiro.
O pedido de abertura foi feito
pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após o parlamentar já ter sido denunciado
por corrupção.
De acordo com a PGR, o
novo inquérito deve apurar suposto recebimento pelo senador afastado de mais de R$ 60
milhões em propina, por meio
de notas fiscais frias da JBS.
Denúncia anterior
Na primeira denúncia, Aécio é acusado dos crimes de
corrupção e obstrução da Justiça. A procuradoria acusa o
senador afastado de solicitar
R$ 2 milhões ao empresário
Joesley Batista, um dos dela-

tores da JBS.
Sobre a acusação de obstrução da Justiça, Janot sustenta que o senador afastado tentou embaraçar as investigações
da Operação Lava Jato, na qual
também é investigado, ao “empreender esforços” para interferir na distribuição dos inquéritos dentro da Polícia Federal. Ao fim, o procurador solicitou ao STF que Aécio e sua
irmã sejam condenados ao pagamento de R$ 6 milhões por
danos decorrentes dos casos
citados de corrupção.
Após ser denunciado, a defesa do senador afastado disse
que recebeu “com surpresa a
notícia” da denúncia. “A defesa lamenta o açodamento no
oferecimento da denúncia e
aguarda ter acesso ao seu teor
para que possa demonstrar a
correção da conduta” de Aécio.
(Agencia Brasil)

PGR quer incluir exministros de governos
do PT em inquérito da
Lava Jato
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
que inclua 11 pessoas, entre elas
ex-ministros de governos do PT,
como investigadas em um inquérito que apura a compra de horário gratuito de TV para a campanha da chapa Dilma/Temer à
Presidência, em 2014.
Entre as pessoas na lista de
Janot estão os ex-ministros da
Fazenda Guido Mantega e Antonio Palocci; da Secretaria de Comunicação Edinho Silva; do Trabalho Carlos Lupi; e o publicitário responsável pela campanha de
2014, João Santana. Já é investigado no inquérito o atual ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Manoel Araújo.
O inquérito teve origem nos
acordos de delação premiada de
executivos e ex-funcionários da
Odebrecht. Segundo os delatores, Edinho Silva, então tesoureiro da campanha de Dilma
Rousseff à reeleição, solicitou
R$ 7 milhões à empresa para
comprar o apoio político dos

partidos que compunham a coligação da chapa vencedora em
2014.
Além do PT, partido ao qual
Dilma é filiada, a coligação que
reelegeu a ex-presidente era
composta também pelo PMDB,
PDT, PC do B, PP, PR, PSD,
PROS e PRB.
“Os valores supostamente
pagos pela Odebrecht aos presidentes dos partidos mencionados foram debitados na Planilha
Italiano, que era o instrumento
pelo qual o grupo controlava a
propina devida ao Partido dos
Trabalhadores em razão das negociações espúrias”, disse Janot
na petição.
O procurador-geral da República solicita ainda que sejam
interrogados nove pessoas no
processo, incluindo os ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Caberá ao
relator da Operação Lava Jato no
STF, ministro Edson Fachin, decidir se acata ou não a inclusão
dos novos investigados no inquérito. (Agencia Brasil)

Fachin ordena que
ação contra Skaf saia
da competência de
Moro e siga para SP
O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ordenou na quinta-feira
(22) que uma frente de investigação contra o presidente da
Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, saia
da alçada do juiz Sérgio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba,
e seja encaminhada à Justiça Federal de São Paulo.
A ação é consequência da
delação premiada de Marcelo
Odebrecht. Fachin acatou um
recurso de Skaf, que argumentou não haver relação entre os
fatos narrados e os crimes investigados por Moro no âmbito da
Lava Jato.
Skaf é suspeito de corrupção
passiva e fraude eleitoral. Segundo depoimento de Odebrecht, o presidente da Fiesp recebeu R$ 2,5 milhões não declarados para sua campanha ao go-

verno do estado de São Paulo,
em 2014. A quantia teria sido
repassada a pedido de Benjamin
Steinbruch, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN).
“Do cotejo das razões recursais com o depoimento prestado pelo colaborador não constato, a priori, relação dos fatos
com a operação de repercussão
nacional que tramita perante a
Seção Judiciária do Paraná”, escreveu Fachin no despacho em
que acatou o recurso. O ministro havia remetido o processo a
Curitiba em abril.
Na início da semana, Fachin
retirou outros três processos
envolvendo o ex-presidente Luís
Inácio Lula da Silva da competência de Moro, bem como uma
ação envolvendo o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDBRJ). (Agencia Brasil)
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O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu na quinta-feira
(22) abrir prazo para a Procuradoria-Geral da República (PGR)
se manifestar sobre o inquérito
aberto para investigar o presidente Michel Temer, a partir das
delações da JBS. A partir da intimação, a PGR terá prazo legal
de cinco dias para decidir sobre
eventual denúncia contra o presidente e outros citados nas investigações, entre eles, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha
Loures (PMDB-PR).

Na decisão, o ministro não
se pronunciou sobre o pedido
de Policia Federal (PF) para
prorrogar por mais cinco dias
o inquérito aberto para investigar o presidente e Loures. Com
a decisão, a PF deverá anexar as
diligências que ainda faltam,
como o laudo das gravações
feitas pelo empresário Joesley
Batista com o presidente, nos
próximos dias.
No início do mês, a investigação já foi prorrogada pela primeira vez a pedido da PF, que
alegou necessidade de mais

tempo para concluir as investigações, iniciadas a partir das citações do nome do presidente
nas delações dos executivos da
JBS.
Na sexta-feira (9), o advogado Antônio Mariz de Oliveira, representante de Temer, informou ao ministro que o presidente decidiu não responder
às perguntas enviadas pela Polícia Federal no inquérito. Além
disso, a defesa pediu o arquivamento das investigações e fez
críticas ao teor do questionário
enviado pelos delegados.

Para a defesa de Temer, o
questionário é um “acinte à sua
dignidade pessoal e ao cargo
que ocupa” e atenta contra os
“direitos individuais inseridos
no texto constitucional”. “ O
presidente e cidadão Michel
Temer está sendo alvo de um rol
de abusos e de agressões aos
seus direitos individuais e à sua
condição de mandatário da nação que colocam em risco a
prevalência do ordenamento jurídico e do próprio Estado Democrático de Direito”, destaca
o documento. (Agencia Brasil)

Acidente com ônibus e carreta mata
21 pessoas perto de Guarapari
Subiu para 21 o número de
mortos no acidente ocorrido por
volta das 6h de quinta-feira (22)
envolvendo um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias no quilômetro 343 da BR-101, em
Guarapari, Espírito Santo.
O ônibus fazia o trajeto São
Paulo-Vitória com 32 pessoas e
pegou fogo após choque com
uma carreta. A maioria das vítimas teria morrido carbonizada.
As informações são da Polícia
Rodoviária Federal (PRF).

Dos mortos, 19 estavam no
ônibus, um na ambulância do município de Jerônimo Monteiro e o
outro era o motorista do caminhão.
A outra ambulância envolvida é do
município de Alfredo Chaves.
De acordo com a Secretaria
de Segurança Pública do Espírito Santo, equipes de socorro estiveram no local socorrendo as
vítimas e encaminhando os feridos para hospitais da região.
Carreta invade contramão
De acordo com a PRF, a car-

reta, que transportava pedras, invadiu a contramão e bateu no
ônibus. As ambulâncias seguiam
na pista e também se envolveram
no acidente. Avaliações preliminares apontam que a causa do
choque pode ter sido um defeito mecânico na roda traseira da
carreta, segundo a PRF.
A viação Águia Branca informou que o ônibus com 31 passageiros e o motorista saiu na
quarta-feira (21) de São Paulo às
16h e tinha a chegada a Vitória

prevista para às 7h de hoje. Em
nota, ela lamentou o acidente e
registrou que “toda a diretoria da
empresa segue acompanhando
de perto todas as providências
necessárias, sem medir esforços para o apoio aos passageiros e familiares”.
A empresa informou ainda
que uma equipe de profissionais
acompanha as vítimas e familiares e está tomando as providências necessárias junto às autoridades. (Agencia Brasil)

Maioria do STF confirma validade das
delações da JBS e Fachin como relator
Com o voto do ministro Dias
Toffoli, o plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) alcançou
maioria de 6 votos a zero em favor da validade dos acordos de
delação premiada da empresa
JBS, homologados em maio
pelo ministro Edson Fachin,
bem como da manutenção dele
como relator do caso. Restam os
votos de cinco ministros.
O plenário, em sua maioria,
entendeu que a validade legal de
qualquer acordo de delação premiada não pode ser revista, uma
vez que tal legalidade for atestada pelo ministro relator, no caso,
Edson Fachin.
Durante uma sessão tensa de
debates, ficou entendido também que a competência para homologar os acordos cabe somente ao relator do caso, e não
ao colegiado do STF, seja plenário ou uma das turmas.

No momento da homologação, os ministros concordaram
que não cabe ao relator julgar se
os termos do acordo de delação
são justos ou não, mas somente
analisar se as cláusulas estão de
acordo com a lei e se o delator
deu as declarações de forma voluntária, sem ser coagido.
Fica a cargo do colegiado,
plenário ou turma, analisar, posteriormente, a eficácia dos termos do acordo, ou seja, julgar
se foram obtidos os resultados
prometidos pelo delator, podendo-se assim, no momento da
análise de mérito do caso, rever
seus benefícios se as promessas
não forem cumpridas.
Votaram nesse sentido o
relator, Edson Fachin, e os ministros Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Rosa
Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli. Restam os votos de Gilmar

Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de
Mello e da presidente, Cármen Lúcia.
“A partir do momento em
que o Estado homologue a colaboração premiada, atestando a
sua validade, ela só poderá ser
descumprida se o colaborador
não honrar aquilo que se obrigou
a fazer. Porque, do contrário, nós
desmoralizaríamos o instituto
da colaboração premiada e daríamos chancela para que o Estado pudesse se comportar de uma
forma desleal, beneficiando-se
das informações e não cumprido sua parte do ajustado”, disse
Barroso.
O julgamento foi motivado
por questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS feitos pela defesa do governador de
Mato Grosso do Sul, Reinaldo
Azambuja, um dos citados nos

depoimentos dos executivos da
empresa.
A defesa de Azambuja contestou a remessa do processo a
Fachin, alegando que os fatos
narrados pelos delatores não têm
relação com os crimes investigados na Lava Jato, e também a
extensão dos benefícios concedidos aos delatores.
No acordo com os executivos da JBS, o Ministério Público Federal (MPF) se comprometeu a não apresentar denúncia
contra os delatores, em troca de
informações que efetivamente
incriminem políticos envolvidos
em casos de corrupção.
“Duvido piamente que o Ministério Público tenha feito um
bom negócio penal”, disse o
ministro Marco Aurélio Mello,
indicando que, ao votar, se posicionará de maneira diversa da
maioria. (Agencia Brasil)

Temer pede a noruegueses que façam
parte de “momento próspero” brasileiro
Em reunião na quinta-feira
(22) com investidores noruegueses, o presidente Michel Temer
pediu a eles que façam parte
“desse momento próspero” pelo
qual passa o Brasil. Na tentativa
de despertar o interesse dos investidores, Temer citou as reformas trabalhistas e previdenciária, em tramitação no Legislativo brasileiro, e as privatizações
e concessões que estão sendo
feitas no setor de infraestrutura
brasileiro.
Temer disse, aos investidores, que o novo modelo de privatizações e de concessões que
está sendo aplicado no Brasil
representa oportunidades de investimentos que, em conjunto
com as reformas trabalhista e
previdenciária, resultará na melhora do ambiente de negócio e
da produtividade.
“Queremos que o investidor
norueguês faça parte desse momento próspero que estamos vivendo no Brasil. Estou certo e
esperançoso de que mais investimentos virão em vários setores, não apenas em energia. No

[âmbito] comercial, temos de
aumentar as trocas com a Noruega”, disse o presidente ao discursar no evento organizado em
Oslo pela Associação dos Armadores da Noruega.
Temer destacou os benefícios de se investir no Brasil.
“Temos hoje quase 206 milhões de habitantes e uma grande fonte de oportunidades. Nossa matriz energética é limpa,
nossa agricultura é competitiva
e sustentável, e abrigamos parque industrial extremamente diversificado.”
No discurso, o presidente
brasileiro citou os principais
pontos da reforma trabalhista e
apresentou alguns dados econômicos, como o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) e a
queda da taxa básica de juros, na
tentativa de apresentar um cenário atrativo para investimentos.
“Vocês encontrarão um país
com fundamentos sólidos e
oportunidade de investimentos
muito seguros”, disse Temer. “O
país continuará a avançar com as
reformas trabalhista e previden-

ciária”, acrescentou.
Temer defendeu que a aproximação entre Brasil e Noruega seja feita também por meio
dos blocos dos quais participam
os dois países, no caso, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) – grupo integrado por Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça – e o Mercosul.
Nas reuniões previstas com
o Rei Harald V, com a primeira-ministra, Erna Solberg, e
com o presidente do Parlamento, Olemic Thommessen, um
dos principais temas a serem
abordados é a questão ambiental. A Noruega é o principal país
financiador do Fundo Amazônia, com repasses de R$ 2,8 bilhões. Atualmente, há 89 projetos no âmbito do Fundo Amazônia em áreas como combate
ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental de terras indígenas. O Fundo é administrado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Além dis-

so, a Noruega é o oitavo maior
investidor estrangeiro no Brasil, com presença no setor de
energia.
Rússia
A ida à Noruega ocorre após
viagem à Rússia, onde foram assinados vários acordos para desburocratizar e incentivar as relações comerciais entre os dois
países, bem como favorecer a
cooperação econômica, os investimentos e os diálogos bilaterais. Nos encontros, Temer
assumiu o compromisso de
aproximar Mercosul e União
Econômica Euro-Asiática, quando o Brasil assumir a presidência do bloco sul-americano, no
próximo semestre.
Temer e o presidente russo,
Vladimir Putin, assinaram uma
declaração conjunta na qual os
dois países manifestam posições e agendas de interesse comum relativas à política internacional. Segundo o presidente
brasileiro, os acordos facilitarão
o comércio e os reinvestimentos, além de aprofundar o diálogo político. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes e Luís Barroso batem
boca durante sessão do STF
Os ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes e Luís Roberto Barroso bateram boca na quinta-feira
(22) durante a sessão da Corte
que discute a validade da homologação das delações da JBS e a
relatoria do Edson Fachin nos
processos.

O bate-boca aconteceu quando Gilmar Mendes questionou
se o plenário poderia analisar a
validade da homologação se ficar comprovado um suposto
acordo prévio da ProcuradoriaGeral da República (PGR) para
gravar conversas do empresário
Joesley Batista e o presidente

Michel Temer.
Ao defender que o acordo
não pode ser revisto, Barroso
argumentou que se as cláusulas
forem cumpridas pelos delatores, a delação não poderia ser
anulada. “Todo mundo sabe o que
se quer fazer aqui lá na frente.
Então, eu não quero que se faça

lá na frente”, disse.
Em seguida, Gilmar Mendes
respondeu: “Essa é a opinião de
Vossa Excelência, deixa os outros votarem. E respeite os votos dos outros”. Barroso retrucou: “Não pode ser, vou perder,
então vou embora. Estamos discutindo.” (Agencia Brasil)
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IRONMAN 70.3 etapa Rio de
mais bem colocados de cada categoria, o desafio de um percurso rápido e plano, o sorteio de
inscrição para uma prova do circuito em 2017, e o segundo carimbo do Passaporte Brazil Tour.
Com três carimbos, o amador
terá direito a medalha Brazil
Tour e o convite garantido para a
festa de encerramento do IRON-

Janeiro
MAN Brasil.
Um dos mais de 100 eventos
do circuito IRONMAN 70.3, o
IRONMAN 70.3 Alagoas oferecerá um percurso de 1,9km de
natação, 90km de ciclismo e
21.1km de corrida pela cidade de
Maceió. A prova começará na
Praia Pajuçara em um percurso
de natação de uma volta. Da

praia, os atletas sairão para a parte de bike, que será composta por
duas voltas iguais em direção à
Praia do Frances, com um cenário incrível. Os atletas concluirão a prova após uma meia maratona em duas voltas pela Praia
Pajuçara.
IRONKIDS Brasil
Alagoas ainda reservará a terceira etapa IRONKIDS Brasil, provas para crianças de 2 a 12 anos,
que tem como meta de incentivar
a prática esportiva e formar futuros atlas para a modalidade. As provas infantis estão confirmadas nos
eventos de Palmas, Florianópolis,
Alagoas e Fortaleza.
A competição terá quatro distâncias, 200m, 400m e 600m e
acontecerão na véspera dos
eventos principais. As inscrições
deverão ser feitas no final de semana do evento, na loja oficial
do IRONMAN, durante os dias
da Expo, com os valores sendo
definidos em breve. No IRONMAN 70.3 Alagoas, o IRONKIDS acontecerá no dia 5 de agosto. Mais informações no site
www.ironmanbrasil.com.br

Copa ECPA de Fórmula Vee

Foto/Divulgação

Alberto Cesar Otazú quer buscar a
liderança em Piracicaba

O argentino Francisco Laborda
lideram a Copa ECPA
Depois de uma excelente estreia na Copa ECPA de Fórmula
Vee, o jovem (16 anos) Alberto
Cesar Otazú (Braspress/Pilote-

(E) e Alberto Cesar Otazú (D)
ch/Alpie/Cazarré-MasterMidia
Mktcom) volta ao palco de seus
primeiros pódios na categoriaescola, desta vez para brigar pela

liderança no certame do Esporte
Clube Piracicabano de Automobilismo, em Piracicaba (SP), neste final de semana (24/6).
“Agora com mais experiência,
creio que continuarei conquistando outros pódios entre os três
primeiros colocados. Se o meu
carro estiver bem acertado, tenho
a convicção de que poderei brigar pela vitória”, acredita Alberto
Cesar Otazú, que soma 27 pontos,
oito a menos do que Francisco
Laborda, atual vice-campeão argentino de Fórmula A 1.300.
Na primeira etapa Alberto
Cesar Otazú perdeu a primeira
fila por apenas 47 milésimos de
segundo e largou com o terceiro
tempo. Sem cometer erros acabou recebendo a bandeirada em
segundo, na vitória do argentino
Francisco Laborda. Na segunda
prova, Cesar Otazú não conseguiu conter o amazonense Gabriel Silva, que tem mais experiên-

cia e um excelente acerto em seu
monoposto que o levou à vitória,
e terminou em terceiro, logo
depois de Laborda.
“Fiquei contente com a minha estreia em Piracicaba e
aprendi bastante. Gostei muito
do traçado da pista e agora estou
mais bem preparado para almejar resultados ainda melhores.
Para isto, preciso acertar bem a
suspensão e o motor do Fórmula Vee para continuar brigando ali
na frente”, planeja o vice-líder e
caçula da Fórmula Vee.
Classificação da Copa ECPA
de Fórmula Vee após as duas primeiras etapas: 1) Francisco Laborda, 35 pontos; 2) Alberto Cesar Otazú, 27; 3) Gabriel Silva,
24; 4) Thiago Vaz, 20; 5) Zigomar Jr., 16; 6) Bernardo Albanesi, 11; 7) Guilherme da Silva, 10;
8) Rodrigo Rosset, 10; 9) Paulo
Cortese, 8; 10) Paulo Campanelli, 5 pontos.

Seleção brasileira conhece
sequência de jogos na Fase Final
Segundo colocado na fase de
classificação da Liga Mundial,
atrás apenas da França, o Brasil
chega para a Fase Final ainda com
a moral de sediar a etapa decisiva do campeonato onde é o maior vencedor. Dona de nove títulos, a seleção brasileira masculina de vôlei conheceu a sequência de jogos que terá na busca
pelo decacampeonato: Canadá
no dia 4 de julho, e Rússia no dia
6.
Os jogos desta fase acontecerão em um grande evento realizado em uma quadra montada no
Estádio Atlético Paranaense, em
Curitiba (PR), de 4 a 8 de julho.
Caso siga adiante após estes dois
primeiros jogos, a seleção bra-

sileira jogará a semifinal no dia
7 e a grande decisão acontecerá
no dia 8, às 23h05. Todas as partidas do Brasil terão transmissão
ao vivo da TV Globo e dos canais SporTV.
O técnico Renan Dal Zotto
sabe que, nesta Fase Final, seu
time não terá nenhuma facilidade, assim como aconteceu na etapa classificatória.
“Hoje, na Liga Mundial, ninguém tem vida fácil. É um ganha
e perde enorme e os dois grupos
ficaram muito equilibrados. Já
enfrentamos o Canadá, nosso
adversário da estreia nessa nova
fase, e foi um jogo complicado.
É um time muito bom tecnicamente. E a Rússia é sempre Rús-

sia. Um adversário tradicional da
seleção brasileira”, disse Dal
Zotto.
As seis seleções classificadas para a etapa decisiva da Liga
Mundial são França, Brasil, Sérvia, Canadá, Rússia e Estados
Unidos. No primeiro dia de Fase
Final, depois do jogo entre brasileiros e canadenses, acontecerá, às 17h30, o confronto entre
França e Estados Unidos.
Na quarta-feira, dia 5, a seleção brasileira não entrará em quadra, mas dois jogos serão realizados no estádio. Às 15h05 será
a vez de Rússia contra Canadá, e
às 17h30, Sérvia contra Estados
Unidos. No dia 6, quando o Brasil enfrentará os russos, o segun-

do jogo, das 17h30, será entre
França e Sérvia. As equipes classificadas seguem para as semifinais do dia 7.
Os ingressos para todos os
jogos da Fase Final da Liga Mundial estão à venda através do site
http://www.ingressoscap.com.br/
Brasil na Liga Mundial
Fase Final
Terça-feira (04.07) – Brasil
x Canadá, às 15h05, no Estádio
Atlético Paranaense, em Curitiba (PR) – TV GLOBO e SPORTV;
Quinta-feira (06.07) – Brasil
x Rússia, às 15h05, no Estádio
Atlético Paranaense, em Curitiba (PR) – TV GLOBO e SPORTV.

Brasileiros disputam
o Sul-Americano de
Assunção
Campeonato será disputado desta sexta-feira a domingo

Foto/ Wagner Carmo

Alagoas fará sua estreia no
calendário do Circuito IRONMAN no mês de agosto, mais
precisamente no dia 6. A etapa
em Maceió, terceira das cinco
programadas no país na temporada - já aconteceram o 70.3 Palmas e o Ironman Florianópolis , será na praia de Pajuçara, reunindo mil competidores de Faixa Etária de 12 nações. O IRONMAN 70.3 Alagoas oferecerá 30
vagas para o Mundial IRONMAN
70.3 2018, que acontecerá nos
dias 1 e 2 de setembro, em Nelson Mandela Bay - África do Sul.
A etapa alcançou seu limite
técnico logo na primeira edição,
além de reunir representantes de
vários países, como Argentina,
Bolívia, Chile, Alemanha, Equador, Guiana Francesa, México,
Portugal, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Brasil. A delegação brasileira é a maior, com 934
atletas inscritos, seguida pela da
Argentina, com 28, e do Paraguai,
com 22.
Além de vagas para o Mundial da categoria, estão previstos a
entrega de troféus para os cinco
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IRONMAN 70.3 Alagoas terá
atletas de 12 países em agosto

Andressa Oliveira
Muitos atletas da Seleção
Brasileira disputam desta sexta-feira (23) a domingo (25) a
50ª edição do Campeonato
Sul-Americano de Atletismo,
em Assunção, no Paraguai, de
olho na possibilidade de qualificação para o Mundial de
Londres, que será disputado
em agosto.
Afinal, de acordo com os
critérios de convocação definidos pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
os campeões em Assunção,
que estiverem entre os 40 primeiros colocados no Ranking
Olímpico da IAAF em 23 de
julho, data limite para a obtenção de índices, estarão qualificados para a equipe que irá
ao Mundial de Londres.
O Ranking Olímpico leva
em conta as marcas de apenas
três atletas por país na relação
de cada prova. Com isso, com
aval da IAAF, que visa fortalecer os campeonatos de área, os
atletas podem disputar o principal evento do esporte mesmo sem ter alcançado as marcas mínimas exigidas.
No Sul-Americano de Assunção, o Brasil terá uma equipe forte, formada por 52 atletas (26 homens e 26 mulheres). A grande atração, festejada pelos organizadores, é o
catarinense Darlan Romani,
quinto colocado na Olimpíada
do Rio e quinto lugar no
Ranking da IAAF no arremesso do peso, com 21,82 m, recorde continental. Já qualificado para Londres, ele continua na sua caminhada rumo ao
objetivo de superar os 22 m.
“Treino muito para melhorar
meus resultados. Estou contente com minha regularidade
na temporada”, disse o atleta,
sem prometer marcas.
No primeiro dia do SulAmericano, que será disputado no Estádio Comitê
Olímpico Paraguaio, 28 provas estão previstas a partir
das 8 horas locais (9 horas
de Brasília). São 17 finais,
seis semifinais e cinco pro-

vas do decatlo.
Vários brasileiros são favoritos ao ouro. Um dos maiores desafios será enfrentado
por Nubia Aparecida Soares,
qualificada para o Mundial no
salto triplo, com 14,56 m
(0.8), quarta melhor marca do
Ranking Mundial da IAAF. É
que ela terá pela frente a venezuelana Yulimar Rojas, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio e líder do
Ranking Mundial, com 14,96
m (-0.3).
Entre os que competem
nesta sexta-feira estão Bruno
Lins, Rosangela Santos e Vitoria Cristina Rosa, nos 100
m; Lucas da Silva Carvalho,
Geisa Coutinho e Leticia
Cherpe de Souza, nos 400 m;
Fabiana dos Santos Moraes,
nos 100 m c/barreiras; Karla
Rosa da Silva, Joana Ribeiro
Costa e Augusto Dutra, no salto com vara; Laila Ferrer e
Daniella Nisimura, no lançamento do dardo; Ronald Julião, Andressa Oliveira de
Morais e Fernanda Borges
Martins, no lançamento do
disco; Talles Frederico Silva
e Fernando Carvalho Ferreira,
no salto em altura.
A delegação brasileira
chegou na tarde de quarta-feira (21) a Assunção e alguns
atletas já foram treinar no estádio de competição.
O Brasil, tradicionalmente, domina a competição continental. Em 49 edições já disputadas no torneio masculino,
a equipe venceu 30. Em 2015,
em Lima, no Peru, obteve a
22ª vitória consecutiva. No
feminino, foram realizadas 38
competições na história, sendo que a Seleção também ganhou 30. No Estádio La Videna, há dois anos, as meninas
conseguiram a 23ª conquista
consecutiva.
O Brasil participa do Campeonato Sul-Americano Adulto com recursos do Programa
Caixa de Seleções Nacionais
da CBAt, patrocinada pela Caixa Econômica Federal.

