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Atividade econômica registra queda
de 0,51% em maio, diz BC

Justiça Global pede que ONU intervenha
para diminuir violência no Rio
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Indústria paulista fecha 9,5 mil
vagas de emprego em junho

“Recesso não vai impactar
votação de denúncia contra

Michel Temer”

Esporte

São Paulo, 15, 16 e 17 de julho de 2017www.jornalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,18
Venda:       3,18

Turismo
Compra:   3,17
Venda:       3,36

Compra:   3,64
Venda:       3,65

Compra: 114,95
Venda:     144,90
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Sábado: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao ama-
nhecer. Noite de
céu limpo.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

25º C

14º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

24º C

15º C

Segunda: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite
ocorrem pancadas
de chuva.

Grand Prix: Em Sendai,
Brasil leva a melhor

sobre a Sérvia
A seleção brasileira femini-

na de vôlei começou com vitó-
ria a segunda semana do Grand
Prix. Na madrugada de sexta-fei-
ra (14), o Brasil devolveu a der-
rota sofrida na semana passada
e venceu a Sérvia, atual vice-
campeã olímpica, por 3 sets a 0
(26/24, 25/17 e 25/22), em
1h24 de jogo, na Kamei Arena,
em Sendai, no Japão. Brasilei-
ras e sérvias formam ao lado da
Tailândia e do Japão o grupo D
da competição. Com o resulta-
do, o time do treinador José Ro-
berto Guimarães soma três vi-
tórias e um resultado negativo
na competição.            Página 5
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Natália marcou 16 pontos

A equipe Lendas, do Rio de
Janeiro, é a representante bra-
sileira na primeira etapa do
FIBA3x3 World Tour, que será
disputada neste sábado e do-
mingo, em Saskatoon, no Ca-
nadá. O Lendas garantiu sua
vaga no Mundial, em maio pas-

Equipe carioca é o Brasil na
etapa do Canadá do FIBA

3x3 World Tour
sado, quando conquistou o
título Quest ANB 3x3
Saskatoon, realizado no Sho-
pping Metrô Tatuapé, em São
Paulo. A equipe carioca che-
gou na quinta-feira em
Saskatoon e está ansiosa
para a estreia.         Página 5

Melo e Kubot disputam
final de Wimbledon em
busca de título inédito

Virada espetacular contra
Mergea e Qureschi

O mineiro Marcelo Melo
sempre afirmou que Wimbledon
é seu torneio favorito e ser cam-
peão no Grand Slam, em Londres,
na Inglaterra, um grande sonho.
Agora, ele está a um passo de ver
o sonho virar realidade. Neste sá-
bado (15), na quadra central do All
England Club, Melo e seu parcei-
ro, o polonês Lukasz Kubot, ca-
beças de chave 4, vão em busca
desse inédito título.       Página 5F
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Giovana dos Santos
ganha bronze nos 400 m
no Mundial Sub-18

Giovana dos Santos

A paulista Giovana Rosália
dos Santos conquistou na sex-
ta-feira (dia 14) a primeira
medalha do Brasil no Campe-
onato Mundial Sub-18 de Atle-
tismo, que está sendo dispu-

tado no Estádio Kasarani,
em Nairóbi, no Quênia. Ela
ganhou o bronze nos 400 m,
com a marca de 53.57, novo
recorde brasileiro da cate-
goria.                         Página 5
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Argentina e
Brasil vão
atualizar

acordo para
evitar

bitributação e
evasão fiscal

A Argentina e o Brasil de-
verão assinar protocolo que
atualiza acordo para evitar a
bitributação de produtos e a
evasão fiscal entre os dois pa-
íses, na próxima Cúpula do
Mercosul – bloco composto
por Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai –, que ocorrerá em
21 de julho, em Mendoza, Ar-
gentina. O anúncio foi feito em
declaração dada à imprensa
pelo ministro das Relações Ex-
teriores e Culto da República
Argentina, embaixador Jorge
Faurie, que está no Brasil em
reunião de trabalho com o mi-
nistro Aloysio Nunes Ferreira.

“É uma coisa muito impor-
tante para os interesses dos
dois países, para facilitar ope-
rações. Queremos concretizar
cooperações técnicas e simi-
lares”, diz Faurie.      Página 3

A indústria paulista demitiu
9,5 mil trabalhadores em ju-
nho, o que representa queda de
0,44% na comparação com o
mês anterior. No acumulado do
primeiro semestre, os números
foram positivos, com 10 mil
novas vagas de trabalho, o
melhor resultado desde 2013.
Os dados são da Pesquisa de
Nível de Emprego em âmbito
estadual da Federação das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp).

Entre os 22 setores
pesquisados, apenas o de cou-
ro e calçados ficou positivo, com
geração de 233 vagas. O resul-
tado foi negativo em 17 setores
e quatro permaneceram estáveis.
Entre os que tiveram resultado
negativo, o destaque foi produ-
tos alimentícios, que fechou 2,3
mil vagas. Impressão e reprodu-
ção de gravações fechou 1.332
vagas, bebidas tiveram redução
de 1.302 vagas e móveis, queda
de 1.118.                 Página 3

Corredor do Congresso Nacional vazio, sinal verde para parlamentares entrarem em recesso
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O líder do PMDB na Câma-
ra, deputado Baleia Rossi
(PMDB-SP), afirmou  na sex-
ta-feira(14) que o recesso par-

lamentar não deve ter impacto
na votação da denúncia contra
o presidente Michel Temer. A
partir do próximo dia 18, o

Congresso Nacional entrará em
recesso e retomará suas ativi-
dades na primeira semana de
agosto.                           Página 4
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Instituição de ensino quita
débitos com a Prefeitura de

SP por meio do PPI

Eliseu Padilha diz que não
houve irregularidades nas

trocas na CCJ

Meirelles diz que indicadores
econômicos mostram

recuperação da economia
Os indicadores econômi-

cos não sofreram, até o mo-
mento, qualquer impacto por
causa da crise política do país.
A avaliação é do ministro da

Fazenda, Henrique Meirelles.
Segundo ele, os indicadores
de junho mostram que a recu-
peração da economia conti-
nua.                           Página 10

Decreto detalha os valores que
serão pagos aos beneficiários

do Cartão Reforma
Página 3



Instituição de ensino quita débitos com
a Prefeitura de SP por meio do PPI
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A Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), escola de ne-
gócios de ensino superior, vai
quitar sua dívida tributária de mais
de 15 anos com o município após
adesão ao Programa de Parcela-
mento Incentivado 2017 (PPI) da
Prefeitura de São Paulo, que foi
aberto no início do mês de julho
e oferece aos contribuintes a
oportunidade de regularizar seus
débitos com o município. 

“Estamos dando uma de-
monstração de como é positivo
aproveitar essa oportunidade que
o PPI oferece para empresas e
empresários que são corretos e
que querem saldar a sua dívida com
a Prefeitura de São Paulo. É mui-
to melhor ter um entendimento,
liquidar a dívida e ficar em situa-
ção regular com a prefeitura”,

afirmou o prefeito João Doria.
Para o pagamento à vista, a FIA

obteve um desconto sobre o valor
original de sua dívida, que era de
R$ 30,1 milhões e vai pagar R$
14,8 milhões. As dívidas acumu-
ladas são de Imposto Sobre Ser-
viço de Qualquer Natureza (ISS)
sobre atividades de consultoria.

O PPI 2017
Com o Programa de Parce-

lamento Incentivado 2017
(PPI), é possível parcelar as dí-
vidas tributárias e não tributári-
as, ocorridas até o dia 31 de de-
zembro de 2016, constituídas ou
não, incluindo inscritas em Dí-
vida Ativa, ajuizadas ou a ajuizar.
Dentre as principais vantagens
do programa, o munícipe terá a
oportunidade de reduzir em até

85% o valor dos juros de mora
e valor de encargos moratórios
incidentes sobre débito princi-
pal, na hipótese de pagamento
em parcela única e/ou reduzir
em 60% o valor atualizado dos
encargos moratórios incidentes
sobre o débito principal, na hi-
pótese de pagamento parcelado.
Os valores mínimos estabeleci-
dos para a parcela são de R$ 50
para pessoas físicas e R$ 300
para pessoas jurídicas.

Para aderir ao PPI, basta
acessar o
site www.prefeitura.sp.gov.br/
ppi e selecionar os débitos a se-
rem incluídos no programa. O
pagamento poderá ser realizado
de forma única ou em até 120
parcelas mensais, corrigidas pela
taxa Selic. O programa ficará

aberto até 31 de outubro. O PPI
tem o potencial de arrecadar R$
1 bilhão aos cofres públicos.

A FIA
A Fundação Instituto de Ad-

ministração (FIA), criada em
1980 por professores do Depar-
tamento de Administração da
USP, é uma escola de negócios
que reúne um grupo de coorde-
nadores e corpo docente que
atua em programas institucionais
e desenvolve projetos de pesqui-
sa, consultoria e educação em
todas as áreas da administração
de empresas. Desde 1993, quan-
do lançou seu primeiro MBA, a
FIA formou mais de 60 mil alu-
nos em cursos de graduação, pós-
graduação, MBA, pós-MBA,
mestrado, extensão e EAD.

Mais 1.200 professores
começam a atuar na rede mu-
nicipal de ensino na volta às
aulas, a partir do próximo dia
25. A nomeação dos docentes
pela Secretaria Municipal de
Educação saiu na quinta (13) no
Diário Oficial da Cidade
(DOC). Os professores foram
aprovados em concurso para
vagas no Ensino Fundamental II
e Ensino Médio. 

Os novos professores vão
ocupar os cargos vagos nas dis-
ciplinas de Arte, Biologia, Ci-
ências, Educação Física, Espa-
nhol, Física, Geografia, Histó-
ria, Inglês, Matemática, Portu-
guês, Química e Sociologia em
escolas de Ensino Fundamen-
tal e Médio da rede municipal. 

A Secretaria Municipal de
Educação  convocou  tam-
bém 357 aprovados no concur-
so público para o cargo de Au-

Secretaria de Educação
nomeia mais 1200 professores

para rede municipal
xiliar Técnico de Educação
(ATE). Os candidatos deverão
comparecer ao Auditório da
COGEP, sito à Avenida Angéli-
ca, 2606, Consolação, nos dias
2 e 3 de agosto, de acordo com
cronograma disponível no  por-
tal da Secretaria.

Mais 6 mil professores
Este ano, a rede municipal

terá ao todo 6 mil novos edu-
cadores chamados para atuar
nas salas de aula das escolas
paulistanas. De janeiro a abril
já foram chamados 2.246 pro-
fessores de Educação Infantil
(PEI) e Educação Infantil e
Ensino Fundamental I (PEIF).
Em maio ocorreu a chamada de
1.798 professores aprovados
no concurso de Educação Fun-
damental II e Médio. E em ou-
tubro será feita nova chamada
para 1.956 concursados.

São Paulo tem opções de passeios
gratuitos para a criançada

A cidade de São Paulo ofe-
rece uma infinidade de atrações
para adultos e crianças. Durante
as férias escolares há ainda
mais opção para quem busca
um passeio voltado ao público
infantil. Diante de tanta opção,
fizemos uma lista com cinco
preciosas dicas para quem de-
seja fazer um passeio rechea-
do de atrações e de graça.

Separamos entre as opções
passeios para variados gostos. Na
lista tem aventura, práticas espor-
tivas, descoberta científica e tec-
nológica e ainda atividades cul-
turais e de incentivo à leitura.

Confira a lista e programe-se
porque dá até para aproveitar to-
das as dicas até o fim das férias!

Catavento Cultural
Museu Catavento Cultural

está localizado no centro de
São Paulo - O espaço já é uma
atração consagrada para a criançada
e está com atrações imperdíveis nas
férias. Com programação recomen-
dada para maiores de 6 anos de ida-
de, tem jogos de tabuleiros para es-
timular a inteligência e espetáculo
teatral com a água como tema. Es-
petáculos teatrais também estão no
cardápio, com a água como tema em
experiências de cientistas, ou ainda
a peça que desperta o interesse em
alimentação e vida saudáveis. A ima-
ginação voa longe na arena para pi-
lotar drone ou na brincadeira do de-
senho com luzes. São muitas op-
ções, confira aqui.

Parque Villa-Lobos

Entre os vários parques dis-
poníveis na capital, destacamos
o Villa-Lobos. Localizado na
Zona Oeste e com área de mais
de 700 m2, o parque é ideal para
quem deseja pedalar com tranqui-
lidade e segurança, por exemplo.
Áreas de patinação e skate estão
disponíveis, assim como quadras
para basquete, futebol e tênis.
Aparelhos de ginástica e pista de
corrida também são atrações para
praticar atividades físicas. Mas há
espaço para shows, anfiteatro
aberto, uma área verde para apro-
veitar, bosque com espécies da
Mata Atlântica, espaço para
cães… É garantia da diversão!

Espaço de Leitura
Mantido pelo Fussesp, o Es-

paço de Leitura é incrível para
crianças de todas as idades mer-
gulharem no universo dos livros
e das histórias infantis. São di-
versas atrações em uma área
bem agradável do Parque da Água
Branca, com muito verde no en-
torno e até umas galinhas soltas.
Tudo isso em um inusitado es-
paço na região central de São
Paulo. Fora o cenário, tem mais
de 2 mil livros no acervo fixo e
atrações variadas no período das
férias, com espetáculo de circo
com magia, ilusionismo, além de
oficinas educativas e feira de
troca de brinquedos, livros e
fantasias. Veja a programação.

Parque da Juventude e Bi-
blioteca de São Paulo

Visitar o Parque da Juventu-

de já tem um apelo histórico pela
transformação do local que ain-
da guarda referências do antigo
complexo penitenciário que fica-
va no local. O passeio garante uma
ampla área verde para recreação,
instalações para práticas espor-
tivas, além de áreas de lazer e
entretenimento para pessoas de
todas as idades. Há ainda o es-
paço canino e uma área aberta
que recebe shows e eventos. A
Biblioteca de São Paulo, com
mais de 35 mil títulos, e uma
instalação do programa de in-
clusão Acessa São Paulo são
outras atrações do local. Nas
férias, a Biblioteca tem  programa-
ção especial, como a ação sobre a
cultura tecnológica e robótica
com a utilização de Lego.

Fábricas de Cultura
Uma série de atrações gra-

tuitas estão disponíveis
nas Fábricas de Cultura. O espa-
ço criado para ampliar o reper-
tório cultural da população cum-
pre bem o seu papel em 11 uni-
dades distribuídas pelas zonas
sul, norte e leste da capital pau-
lista. A programação é eclética:
são shows, apresentações tea-
trais e diversas atividades artís-
ticas. Além de curtir, é possível
se capacitar ou aproveitar o es-
paço para projetos pessoais. As
fábricas oferecem cursos, ativi-
dades educativas, bibliotecas e
estúdios de gravação.

Museu Catavento
Palácio das Indústrias – Te-

lefone: (11) 3315-0051
www.cataventocultural.org.br

Parque Villa-Lobos
(11) 2683-6302

e pvl@ambiente.sp.gov.br

Parque da Juventude e Bi-
blioteca de São Paulo

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630,
Santana, São Paulo/SP

Informações em (11) 2089
0800 e na internet

Espaço de leitura
De terça a domingo, das 9 às

18h -
Rua Ministro Godói, 180 –

Perdizes – Parque da Água
Branca.

Fábricas de Cultura
Brasilândia: (11) 3859-2300
Capão Redondo: (11) 5822-

5240
Jaçanã: (11) 2249-8010
Jardim São Luís: (11) 5510-

5530
Vila Nova Cachoeirinha: (11)

2233-9270
Vila Curuça: (11) 2016-

3316
Sapopemba (11) 2012-5803
Itaim Paulista (11) 2025-

1991
Parque Belém (11) 2618-

3447
Cidade Tiradentes (11)

2556-3624
Núcleo Luz
Tel. +55 11 3222 8111 / 8151

Palácio dos Campos Elíseos vai
abrigar centro de economia criativa

O Palácio dos Campos Elí-
seos, prédio histórico localiza-
do na área central de São Paulo,
vai abrigar o Centro Nacional de
Referência em Empreendedo-
rismo, Tecnologia e Economia
Criativa, que será inaugurado
no mês de outubro. O governa-
dor Geraldo Alckmin assinou
nesta sexta-feira (14), um de-
creto que permitirá ao Sebrae-
SP utilizar o espaço.

O Centro será um “hub” de
empreendedores e projetos liga-
dos a tecnologia, inovação e cri-
atividade, com ações voltadas à
produção e disseminação de co-
nhecimento em um ambiente
aberto à integração.

O espaço também sediará
eventos culturais e abrigará a
Casa Histórica, um ambiente que
vai reproduzir o modo de viver
em São Paulo, entrelaçando uma
perspectiva histórica de ocupa-
ção dos espaços com recursos

tecnológicos e audiovisuais.
Como contrapartida à cessão

da área, o Sebrae-SP deverá ofe-
recer gratuidade para visitação
pública às exposições e mos-
tras; cursos de formação, ca-
pacitação e aprimoramento em
educação empreendedora aos
professores da rede pública,
além de oferecer, gratuitamen-
te espaço “coworking” para
projetos incubados, voltados à
economia criativa.

“Hoje nós estamos fazendo
uma parceria com o Sebrae, en-
tregando o prédio totalmente
restaurado e por decreto tam-
bém estamos transferindo o lo-
cal para que possamos ter um
Centro Nacional de Empreende-
dorismo de Inovação e Tecnolo-
gia com startups, ensino, co-
working e também museu. Um
grande ganho para São Paulo,
o Palácio Campos Elísios res-
taurado e o conteúdo voltado aos

jovens e a inovação”, explicou o
governador.

Restauração do Palácio
dos Campos Elíseos

O Palácio foi inaugurado em
1899 e pertencia ao cafeicultor
e político Elias Pacheco Cha-
ves. A residência de 4 mil m² e
quatro andares, localizada na
Avenida Rio Branco, tornou-se
conhecida pelo seu mobiliário
e decoração, que trazia o que
havia de mais sofisticado no
mundo à época.

Sede do governo estadual de
1912 a 1965 e, mais recente-
mente, abrigou a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação,
que lá permaneceu até 2006.
Desde então, está desocupado.

O Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Cultura,
promoveu a recuperação, restau-
ro, conservação e requalificação

do interior do Palácio. A obra
teve duração de 4 anos, entre
2013 e 2017 e investimento de
cerca de R$ 20 milhões. O es-
paço também recebeu adequação
às exigências legais de acessi-
bilidade e segurança. Com o
Centro de Referência, o gover-
no e o Sebrae-SP esperam con-
tribuir para a revitalização dessa
região do Centro da Capital.

A inauguração dos espaços
será feita em mais de uma etapa.
Em outubro, serão abertas as
áreas de atendimento e capaci-
tação, a Residência dos Empre-
endedores (ambiente de co-
working) e a incubadora de pro-
jetos. A partir de 2018, estarão
em funcionamento a Casa His-
tórica, o MidiaLAB e espaço
para exposições e desfiles. O
projeto – que respeitará a ar-
quitetura e a história do local
– também prevê um espaço co-
laborativo.

CPTM ganha dois novos trens:
“São os mais modernos do mundo”

A Companhia Paulista de
Trens Metropoli tanos
(CPTM) ganhou dois novos
trens na manhã desta sexta-fei-
ra (14). O governador Geral-
do Alckmin participou da ce-
rimônia de entrega das com-
posições e comentou sobre a
qualidade dos novos equipa-
mentos e da importância que
têm para a população.

“Estamos entregando o 15º
e o 16º novos trens da CPTM.
São os trens mais modernos
do mundo, com ar-condicio-
nado, câmeras de vídeo, mo-
torização maior e vagão con-
tínuo. Serão mais 22 novos

trens até o final do ano”, co-
mentou Alckmin. “Estamos
substituindo as composições
da década de 1950, muito an-
tiquadas, e também aumentan-
do o número de trens, para
oferecer mais horários e con-
forto aos usuários”, comple-
tou o governador na cerimô-
nia realizada na Estação Luz.

Uma das composições en-
tregues hoje vai operar justa-
mente na Estação Luz. O trem
da série 9.500, fabricado pela
Hyundai Rotem, prestará ser-
viços na linha 7-Rubi, que vai
da Luz a Francisco Morato.

O outro trem apresentado

hoje, da série 8.500 e produ-
zido pela CAF, tem como des-
tino a linha 11-Coral Expres-
so Leste (Luz-Guaianases). E
a atualização das composições
da CPTM não para por aí.

“Daqui a duas semanas en-
tregaremos mais dois trens e
vamos pra 18. E vamos entre-
gar mais 20 até o fim do ano,
chegando a 38. O restante
fica para o ano que vem, so-
mando 65 trens.  Com oito
vagões em cada trem, vamos
oferecer  520 vagões  para
modernizar a CPTM”, adian-
tou o governador.

O aumento do número de

trens e a qualidade das com-
posições foram celebrados
também por Pilissioni. “No
caso da linha 11, por exem-
plo, vamos ofertar mais luga-
res. Ao mesmo tempo, com
os trens novos, tem possibi-
l idade menor  de quebra”,
destacou o secretár io  dos
Transportes Metropolitanos.

Pelissioni ainda explicou
que 70% dos problemas de
operação da CPTM se refere
a quebra e manutenção de
trens, algo que será minimi-
zado com a modernização
que está sendo implementa-
da na CPTM.

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )
Grupo de vereadores que se reúne - inclusive neste recesso -

no gabinete de Camilo Cristófaro (PSB), ganhou a participação
de Conte Lopes (PP). Os agora 18 ‘governistas’ insistem que não
são um ‘centrão’.     

P R E F E I T U R A 
Prestes a completar apenas 7 meses mandato, Doria (PSDB)

já entrou pra história paulista e brasileira como o maior fenôme-
no da política entre as criaturas de ‘profissas’ como o governa-
dor (SP) Alckmin (PSDB).

A S S E M B L E I A  ( S P )
Recém-completados 4 meses de mandato como um dos mais

jovens presidentes da Mesa, o deputado Macris (PSDB) começa
a construir a história de quem investiu mais que o pai
nas comunicações institucionais.

G O V E R N O  ( S P )
Secretário (Turismo) e dirigente nacional / paulista

(PHS), Laércio Benko, segue bombando nas redes depois de lan-
çar a semente de melhor pizza das cidades. Vai ser um ’tempêro’
na campanha à deputado federal 2018. 

C O N G R E S S O 
Maioria dos deputados federais e senadores que se deixaram

comprar pelos governos FHC, Lula-Dilma e agora por Temer
podem sim se reeleger em 2018. É que o eleitorado não tem ab-
solutamente nada de novo pra votar.  

P R E S I D Ê N C I A 
Sabe quando alguém tá na pior mas ainda tem algum poder ?

Sabe quando ela ou ele faz uso disso e passa a fazer algumas bon-
dades, como ‘defesa prévia’ do que vem por aí ? Pois isto é o pré-
Temer e o pós Temer. 

  
J U S T I Ç A 
Insatisfeitos com políticas corporativas entre nas Advocacias

dos Estados e Geral da União, dos Ministérios Públicos e das
Magistraturas, elejam-se deputados federais ou senadores e
mudem a Constituição e as Leis.       

P A R T I D O S 
O que resta do ex-poderoso PT, que não tem candidato com-

petitivo a não ser o ex-poderoso Lula, é fazer o que os partidos
fazem em qualquer partido pelo mundo: apoiá-lo com ações
midiáticas pra tentar voltar ao Poder.    

H I S T Ó R I A S  
Processos de comunicação têm âmbitos, objetivos, modelos,

efeitos, contextos, interações, sentidos, sistemas, estruturações,
dimensões, julgamentos, percepções e inferências. Na política,
são vidas ou mortes.  

E D I T O R 
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de

política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cro-
nistas de Política ( SP ).   

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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Argentina e Brasil vão
atualizar acordo para evitar
bitributação e evasão fiscal
A Argentina e o Brasil deverão assinar protocolo que atualiza

acordo para evitar a bitributação de produtos e a evasão fiscal
entre os dois países, na próxima Cúpula do Mercosul – bloco
composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai –, que ocor-
rerá em 21 de julho, em Mendoza, Argentina. O anúncio foi feito
em declaração dada à imprensa pelo ministro das Relações Exte-
riores e Culto da República Argentina, embaixador Jorge Faurie,
que está no Brasil em reunião de trabalho com o ministro Aloy-
sio Nunes Ferreira.

“É uma coisa muito importante para os interesses dos dois
países, para facilitar operações. Queremos concretizar coopera-
ções técnicas e similares”, diz Faurie. “O Brasil é o primeiro
destino das exportações argentinas e, portanto, estamos interes-
sados em que flua bem, [tanto as exportações], quanto as impor-
tações que chegam do Brasil”, acrescenta. Os dois países já pos-
suem um acordo para evitar a bitributação e a evasão fiscal, o
documento assinado será uma atualização. Os ministros não an-
teciparam quais serão os termos do protocolo.

A Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras
e o Brasil é o principal mercado para as exportações argentinas.
O intercâmbio comercial, que totalizou mais de US$ 22 bilhões
em 2016, aumentou quase 20% nos primeiros cinco meses de
2017 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

“Um tema importante foi a necessidade de eliminarmos en-
tre Brasil e Argentina os entraves que hoje dificultam que o Mer-
cosul realize a sua vocação de ser uma zona de livre comércio.
Mais da metade das barreiras que existiam estão sendo elimina-
das”, diz o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

Além de tratar de formas para melhorar o comércio, os mi-
nistros discutiram medidas para melhorar o fluxo de pessoas.
Uma das ações, que deverá ser anunciada nos próximos meses,
será a integração consulta itinerante para atender a cidadãos bra-
sileiros e argentinos em diversas partes do mundo. “Os cidadãos
vão encontrar os dois consulados trabalhando juntos e além dis-
so, vamos compartilhar uma caipirinha, uma empanada e um mate”,
diz Faurie.

Outra questão tratada pelos ministros foi acordo de comér-
cio com a União Europeia. “Temos expectativa e a firme deter-
minação de chegarmos a um bom entendimento com satisfa-
ção recíproca tanto do lado da União Europeia, quanto do Mer-
cosul para que possamos alcançar este acordo que há muito
tempo vem sendo objeto de desejo e tratativas, mas que ago-
ra, graças a uma convergência de circunstâncias internacio-
nais e também convergência de visão dos países do Mercosul
quanto a necessidade de abertura para o mundo, poderão se
concretizar”, ressaltou Nunes. 

As negociações entre os dois blocos para um acordo de livre
comércio foram iniciadas em 1999, interrompidas em 2004 e
relançadas em 2010. A associação entre as regiões envolve bens,
serviços, investimentos e compras governamentais.

No primeiro semestre de 2016, os blocos trocaram ofertas
tarifárias para continuar a negociar o acordo. Segundo publica-
ção feita pelo Palácio do Planalto em janeiro, a meta é reduzir
impostos alfandegários, remover barreiras ao comércio de ser-
viços e aprimorar as regras relacionadas a compras governamen-
tais, procedimentos alfandegários, barreiras técnicas ao comér-
cio e proteção à propriedade intelectual.

Em crise econômica e política, a Venezuela também fez parte
das conversas. “[Falamos] da necessidade de países da região fa-
zerem um aporte para resgatar a vigência plena da democracia
em um povo irmão e que apreciamos tanto”, diz Faurie. No final
do ano passado, os quatro países fundadores do Mercosul - Bra-
sil, Argentina, Paraguai e Uruguai - decidiram pela suspensão da
Venezuela do bloco, porque o país não cumpriu as obrigações de
adesão ao bloco. (Agencia Brasil)

ONU pede à
Venezuela que pare

com violência e
assédio a opositores
O alto comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas

emitiu um comunicado  na quinta-feira(14) pedindo à Venezuela
que abdique da violência e do assédio a integrantes da oposição
ao governo do presidente Nicolás Maduro. No texto, Zeid Al
Hussein afirmou que está “profundamente preocupado” com a
situação política do país. A informação é da ONU News.

O comunicado cita ainda a consulta popular que deve ocorrer
no domingo (16) e está sendo organizada pela Assembleia Naci-
onal venezuelana, liderada pela oposição. Na consulta, que conta
com o apoio de vários grupos, indaga-se os planos do presidente
Maduro de reescrever a Constituição.

A nota apela ao governo e às autoridades que respeitem a von-
tade dos que querem participar da consulta deste domingo, ga-
rantindo ainda os direitos à liberdade de expressão, associação e
de reunião pacífica.

Mortes
Desde 1º de abril, 92 pessoas já morreram e 1519 ficaram

feridas por conta dos protestos na Venezuela, segundo números
da Procuradoria-Geral da República. A ONU afirmou que o go-
verno deve tomar medidas para garantir que a Guarda Nacional
Bolivariana e a polícia do país não usem de força excessiva con-
tra os manifestantes.

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas tam-
bém recebeu vários relatos de que integrantes das forças de se-
gurança da Venezuela estariam intimidando os cidadãos para es-
vaziar os protestos. Mais de 450 pessoas já foram levadas a tri-
bunais militares por causa de suas opiniões contra o governo e
milhares de manifestantes foram presos de forma arbitrária.

A ONU diz que qualquer acusado deve ser levado a tribunais
civis e responder de acordo com o processo legal. A nota de Zeid
Al Hussein se encerra com um apelo à Venezuela para acabar
com a violência e o assédio a opositores.(Agencia Brasil)

A indústria paulista demitiu
9,5 mil trabalhadores em ju-
nho, o que representa queda
de  0 ,44% na  comparação
com o mês anterior. No acu-
mulado do primeiro semes-
tre, os números foram posi-
tivos, com 10 mil novas va-
gas de trabalho, o melhor re-
sultado desde 2013. Os da-
dos são da Pesquisa de Nível
de Emprego em âmbito estadual
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).

Entre os 22 setores pesqui-
sados, apenas o de couro e cal-
çados ficou positivo, com ge-
ração de 233 vagas. O resulta-
do foi negativo em 17 setores
e quatro permaneceram está-
veis. Entre os que tiveram re-
sultado negativo, o destaque
foi produtos alimentícios, que
fechou 2,3 mil vagas. Impres-
são e reprodução de gravações
fechou 1.332 vagas, bebidas
tiveram redução de 1.302 va-
gas e móveis, queda de 1.118.

Nas 36 regiões paulistas, 17
tiveram alta, com destaque para
Jaú (1,13%), influenciada pelo
setor de produtos de metal
(18,18%) e produtos alimentí-
cios (1,16%). Em São Caetano
do Sul, houve alta de 0,59%,
impulsionada pelos móveis
(3,19%) e produtos alimentíci-
os (1,74%). Em Limeira, a alta
foi de 0,48%, influenciada por
veículos automotores e autope-
ças (1,64%) e produtos alimen-
tícios (2,34%) .

A maioria (27 municípios),
porém, teve resultado negativo.
As maiores quedas foram regis-
tradas em Botucatu (-4,34%),
com artigos de vestuário (-
32,53%) e produtos alimentíci-
os (-0,42%) ; Santos (-1,65%),
influenciada por produtos de
metal (-9,31%) e produtos mi-
nerais não metálicos (-1,90%) e
Matão (-1,49%), máquinas e
equipamentos (-2,18%) e produ-
tos alimentícios (-0,94%).
(Agencia  Brasil)

Atividade econômica registra
queda de 0,51% em maio, diz BC

A atividade econômica regis-
trou queda em maio. O Índice
de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) dessa-
zonalizado (ajustado para o pe-
ríodo) apresentou queda de
0,51%, comparado a abril, de
acordo com dados divulgados  na
sexta-feira(14).

Na comparação entre maio
deste ano e o mesmo mês de
2016, houve crescimento de
1,40%, de acordo com os dados
sem ajustes já que são períodos
iguais na comparação.

Em 12 meses encerrados em
maio, a retração ficou em
2,23% e no ano, em 0,05%.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da ativida-
de econômica brasi leira e
ajuda o BC a tomar suas de-
cisões sobre a taxa básica de
juros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:

indústria, comércio e serviços e
agropecuária, além do volume de
impostos. Mas o indicador ofi-
cial sobre o desempenho da
economia é o Produto Interno
Bruto (PIB) , calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).
(Agencia Brasil)

Ministro diz que reforma trabalhista
favorece confiança de investidores

O ministro da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços,
Marcos Pereira, disse na sexta-
feira (14) que a aprovação da
reforma trabalhista, sanciona-
da na quinta-feira (13), é um
passo importante para cons-
trução de um ambiente de con-
fiança de investidores nacio-
nais e internacionais. “Não
obstante essa questão da cri-
se política, os investidores
estão vendo com muito bons
olhos”, disse. Segundo ele, há
uma aposta na economia bra-
sileira e a nova legislação aju-
da a dar mais segurança jurídica.
“A maior reclamação, entrave ao
desenvolvimento do país, cha-
ma-se burocracia”.

Marcos Pereira se reuniu
com o prefeito de São Paulo,
João Doria, para discutir a par-
ticipação do Brasil no Fórum
Econômico Mundial, em março
de 2018, na cidade de São Pau-
lo, na edição latino-americana do

evento. “Nós vamos apresentar
conjuntamente – governo muni-
cipal, estadual e federal –, em
Davos, na Suíça, opções de in-
vestimentos para os grandes fun-
dos e os investidores privados no
país”, disse Doria. O fórum de
Davos, como também é conhe-
cido, ocorre anualmente no mês
de janeiro.

O ministro informou que a
pasta está elaborando um progra-
ma com o Fórum Econômico
Mundial sobre a indústria 4.0. “É
um tema importantíssimo, que
está sendo discutido no mundo
inteiro, a indústria da manufatu-
ra avançada, como se chama”,
explicou. Ele acrescentou que o
Brasil faz parte do Conselho do
Futuro da Produção e Manufa-
tura Avançada do Fórum de Da-
vos. “Queremos mostrar essa
nova face de São Paulo e do Bra-
sil para o mundo e esse evento
será importante nesse sentido”,
avaliou.

Crise política
Marcos Pereira acredita que

as denúncias que pesam sobre
o presidente Michel Temer
devem resolvidas com celeri-
dade. “É importante que essa
crise política seja resolvida o
quanto antes, nós estamos
confiantes que o Congresso
vai resolver, não é bom para o
Brasil, que se troque em um
mandato dois, três, quatro pre-
sidentes”, disse.

Na quinta-feira (13), o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo
Maia, anunciou que a votação do
parecer contrário ao prossegui-
mento da denúncia por corrup-
ção passiva contra o presidente
Michel Temer ocorrerá no dia 2
de agosto, após o recesso parla-
mentar. Segundo Maia, a decisão
foi tomada após um acordo fei-
to com as lideranças do gover-
no e da oposição.

João Doria também comen-
tou a posição do PSDB em apoi-

ar as reformas do governo fede-
ral. “Nossa defesa é proteger
aquilo que vem funcionando no
plano econômico com a políti-
ca econômica, que é correta.
Nesse sentido, o PSDB tem que
estar ao lado do Brasil. Enquan-
to o governo proteger o Brasil,
nós estaremos ao lado daqueles
que protegem também”, disse.

Na segunda-feira (10), lide-
ranças do PSDB reuniram-se no
Palácio dos Bandeirantes, sede
do governo paulista, para discu-
tir os rumos do partido diante da
atual conjuntura política. O se-
nador e presidente em exercício
do partido, Tasso Jereissati
(CE), disse que não existe con-
senso dentro do partido sobre a
permanência no governo. “O que
eu estou observando é que o par-
tido [PSDB] por si mesmo está
desembarcando [do governo Te-
mer], independente do controle
ou da minha vontade”, disse Je-
reissati. (Agencia Brasil)

Decreto detalha os valores que serão pagos
aos beneficiários do Cartão Reforma

O presidente Michel Temer lança o Cartão Reforma, em
cerimônia no Palácio do Planalto
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Foi publicado  na sexta-fei-
ra(14), no Diário Oficial da
União, o decreto  que detalha os
valores que serão pagos aos be-
neficiários do Cartão Reforma,
do governo federal. O programa
visa a melhorar as condições de
vida de famílias com renda men-
sal de até R$ 2.811, por meio da
reforma, ampliação ou conclusão
das moradias, sem necessidade
de devolução posterior do valor.

O auxílio varia conforme a
categoria de obra planejada e a
composição da família. Obras
para fazer o sistema de esgoto
sanitário poderão ser favoreci-
das com, no máximo, R$
1.645,88. Já as famílias que qui-
serem ampliar moradias com
mais de três moradores por dor-
mitório receberão até R$
8.048,18.  Residências sem ba-
nheiro de uso exclusivo serão
custeadas com até R$ 5.009,84
e domicílios com cobertura ina-
dequada, com até R$ 4.594,59.

Caso o objetivo seja concluir
a construção, a família poderá
obter um auxílio de R$
7.000,21. Esse valor poderá ser
destinado à complementação de

instalações elétricas e hidrossa-
nitárias, a revestimentos inter-
nos ou externos, incluindo pin-
tura, e a forros e reforma da co-
bertura. Nessa classe, também
são englobadas a instalação de
pisos e esquadrias e a adaptação
do imóvel para acessibilidade.

Critérios para adesão
O beneficiário deverá residir

no local da reforma. Ele fica res-

ponsável por fornecer mão de
obra, equipamentos e ferramen-
tas para a execução dos serviços,
mas contará com assistência téc-
nica de profissionais da área, que
farão visitas periódicas. A con-
tribuição poderá ser concedida
mais de uma vez à família, des-
de que não ultrapasse R$
9.646,07.

Poderão aderir ao programa
maiores de 18 anos ou emanci-

pados. Outro pré-requisito é
possuir um celular habilitado
para receber SMS. É necessário
que o imóvel seja o único da fa-
mília e esteja em área regulari-
zada. Imóveis em precariedade
extrema, como aqueles forma-
dos por taipa não revestida, ma-
deira aproveitada e palha, não
são abrangidos pelo programa.

A publicação complementa o
decreto publicado no final de
junho, que determinava as con-
dições para recebimento do sub-
sídio. Ela esclarecia ainda que o
cartão tem validade de um ano e
que o valor disponibilizado é
parcelado.

A meta do Ministério das
Cidades é de 170 mil famílias
beneficiadas até o término de
2018. A pasta ainda definirá os
limites de subvenção distribuí-
da a cada estado e município,
com base no Censo 2010 do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os interes-
sados, vendedores de materiais
de construção e entes apoiado-
res podem consultar mais infor-
mações no site oficial do pro-
grama. (Agencia Brasil)

Operação em Salvador faz apreensão recorde
de 4 toneladas de maconha prensada

Uma operação conjunta en-
tre a Polícia Federal, Secretaria
de Segurança Pública da Bahia,
Polícia Rodoviária Federal e
Policiamento Especializado, em
Salvador, resultou na sexta-fei-
ra (14) na maior apreensão de

maconha prensada nas regiões
Norte e Nordeste.

Após uma denúncia anônima,
os policiais chegaram até o ca-
minhão que transportava a dro-
ga, no bairro Campinas de Pira-
já, capital baiana. Segundo a PF,

quase quatro toneladas da maco-
nha estavam escondidas sob car-
gas de cebola.

Sete pessoas foram presas
em flagrante na operação, que
também apreendeu cinco veícu-
los, contando com o caminhão

onde estava a droga. A maconha
pertencia a um dos detidos, cuja
identidade não foi revelada pela
polícia. Todos os presos foram
encaminhados para Superinten-
dência da Polícia Federal em
Salvador. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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O líder do PMDB na Câma-
ra, deputado Baleia Rossi
(PMDB-SP), afirmou  na sexta-
feira(14) que o recesso parla-
mentar não deve ter impacto na
votação da denúncia contra o
presidente Michel Temer. A par-
tir do próximo dia 18, o Con-
gresso Nacional entrará em re-
cesso e retomará suas atividades
na primeira semana de agosto.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), marcou
a votação da denúncia em plená-
rio para o dia 2 de agosto. Rossi
está confiante de que até esta
data a base governista agregará
o número mínimo necessário de
votos para vencer no plenário.

“Acho que nós tivemos uma
vitória muito importante na Co-
missão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), com 41 de-
putados votando contra a denún-
cia. E agora, marcado para o dia
2 de agosto, acho que o resulta-
do da CCJ vai se refletir no ple-
nário, com uma vitória também
importante do governo no ple-
nário. Acho que o recesso não
interfere”, disse.

A oposição adiantou que não
se esforçará para garantir o re-
gistro da presença em plenário.

Já, o líder do PMDB garante que
a base estará presente. “Não
achamos que um assunto des-
sa importância pode ficar pa-
rado na Câmara. Nós estare-
mos aqui pra votar e temos
certeza de que o governo terá
no plenário uma vitória impor-
tante”, declarou Rossi.

De acordo com o regimento
interno da Câmara, uma sessão
deliberativa pode ser aberta com
o registro de pelo menos 257
votos, mas o número é inferior
ao mínimo necessário para au-
torizar o prosseguimento da de-
núncia. Pela Constituição Fede-
ral, uma denúncia contra presi-
dente da República precisa ser
autorizada por 342 deputados, o
que representa dois terços dos
513 parlamentares da Câmara.

O impasse em torno do quó-
rum alto deve ser discutido en-
tre as lideranças durante o re-
cesso. Mais cedo, o deputado
Beto Mansur (PRB-SP), con-
firmou que nem a base, nem a
oposição contam ainda com o
mínimo de votos necessários
para abrir o quórum.

Segundo Mansur, até o mo-
mento o governo conta com o
apoio de 262 parlamentares, a

oposição com 171 e 80 deputa-
dos ainda estão indecisos. “Nós
temos que trabalhar e convencer
os indecisos a votar conosco. A
oposição como sempre quer fi-
car batendo nessa cantilena de
corrupção, nós queremos apro-
var reformas”, disse Mansur.

Oposição
Os oposicionistas acreditam

que, durante o recesso, a pres-
são popular pode favorecer o
convencimento dos indecisos
em favor da denúncia.

“Vamos insistir na aprovação
da denúncia aqui em duas sema-
nas, com contato direto com a
sociedade, muitos deputados
vão sair da indefinição. Novas
denúncias poderão vir nesse
período, portanto o nosso in-
teresse, através da pressão so-
cial legitima, é aprovar a de-
núncia do Procurador- Geral
da República, [Rodrigo Janot]”,
disse o deputado federal Chico
Alencar (Psol-RJ).

Ele disse ainda que os parti-
dos da oposição farão um levan-
tamento sobre as emendas par-
lamentares que foram prometi-
das pelo governo aos deputados
em troca de votos na CCJ. Para

os oposicionistas, a manobra
“pode caracterizar corrupção ati-
va por parte do governo e cor-
rupção passiva por parte dos de-
putados”. O líder do PMDB res-
pondeu que a acusação não tem
fundamento.

O parecer aprovado na CCJ
pela não admissibilidade da de-
núncia pode ser lida no plená-
rio da Câmara na próxima se-
gunda-feira (17).

Denúncia
No inquérito, Janot acusa

Temer de ter se aproveitado da
condição de chefe do Poder
Executivo e recebido, por inter-
médio do seu ex-assessor Ro-
drigo Rocha Loures, “vantagem
indevida” de R$ 500 mil. O va-
lor teria sido ofertado pelo em-
presário Joesley Batista, dono
do grupo JBS, investigado pela
Operação Lava Jato.

A defesa do presidente Mi-
chel Temer argumenta que as
provas contidas na denúncia
não são concretas e que o pre-
sidente não cometeu nenhum
ilício. Temer classificou a de-
núncia de “peça de ficção” e
questionou a atuação de Janot.
(Agencia Brasil)

O ministro-chefe da Casa
Civil, Eliseu Padilha, disse na
sexta-feira (14) que não houve
irregularidades nas trocas rea-
lizadas na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados antes da
votação que rejeitou a denún-
cia por corrupção passiva con-
tra o presidente Michel Temer.

Em entrevista à Rádio Gaú-
cha de Porto Alegre, Padilha
disse que a troca de parlamen-
tares foi promovida pelos par-
tidos que fecharam questão
contra a aceitação da denúncia.

“Os partidos PMDB, PP,
PR, PRB e PSD fecharam
questão, ou seja, todos os par-
lamentares destas legendas
eram obrigados a votar confor-
me a orientação do partido.
Como havia alguns com difi-
culdade de assimilar essa ori-
entação partidária, eles foram
substituídos. Colocaram-se
outros que tinham posição ga-
rantida, porque iriam lá respon-
der conforme a orientação do
partido”, explicou.

O ministro disse que a von-
tade dos partidos que integram
a CCJ era majoritariamente

Eliseu Padilha diz
que não houve

irregularidades nas
trocas na CCJ

pela rejeição da denúncia: “Não
tem absolutamente nada de ir-
regular nisso. A base disso é o
regimento interno da Câmara,
que prevê que o líder indica e
substitui os parlamentares nas
comissões. Absolutamente
normal do jogo político”.

Na última quarta-feira
(12), o deputado Sergio Zvei-
ter (PMDB-RJ), relator da
denúncia contra Temer, criti-
cou a troca de parlamentares
na CCJ e acusou o governo de
comprar votos em troca da li-
beração de emendas. Padilha
minimizou a acusação. “Se
ele [Zveiter] tivesse certeza
disso, teria entrado com al-
gum tipo de ação contra o
governo”, disse.

Eliseu Padilha ressaltou
que o Planalto não está utili-
zando recursos públicos para
atender a interesses políticos.
“O governo está usando o or-
çamento da forma como en-
tende ser a mais correta de go-
vernar. Está fazendo com que
tenha muitos avanços, não va-
mos nos esquecer de tudo o
que vem sendo feito”, disse o
ministro. (Agencia Brasil)

A organização não governa-
mental Justiça Global, ligada à
defesa dos direitos humanos,
enviou um documento à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
para que se manifeste publica-
mente sobre a onda de violência
que tem aparecido de forma re-
corrente no Rio de Janeiro em
2017 atingindo crianças e ado-
lescentes. O documento pede
que o organismo internacional
intervenha junto às autoridades
brasileiras.

O relatório cita que as mor-
tes ocorreram em decorrência da
atuação da Polícia Militar em
favelas e periferias da cidade do
Rio de Janeiro. “A realização de
operações policiais com cavei-
rões e armamento de alto pode-
rio bélico em áreas urbanas, por
si só, já constitui uma violação
de direitos humanos, mas isso
ganha contornos ainda mais gra-
ves ao envolver a vida de crian-
ças e adolescentes.”

No informe, enviado à Rela-
tora Especial Sobre Execuções
Extrajudiciais, Sumárias ou Ar-
bitrárias da ONU, Agnes Calla-
mard, a Justiça Global cita ca-
sos que mostram o descaso do
Estado com a segurança das cri-
anças, como o de Maria Eduar-
da Alves da Conceição, de 13
anos, morta por tiros de fuzil, na
Escola Municipal Daniel Piza,
em 30 de março. O assassinato
decorreu da atuação do 41º Ba-
talhão da Polícia Militar. Poli-
ciais da unidade militar se envol-
veram em casos de repercussão
internacional, como a execução
de cinco jovens de Costa Barros,
que tiveram o carro fuzilado com
111 tiros disparados, em 28 de
novembro de 2015.

De acordo com o pesquisa-
dor da Justiça Global, Guilher-
me Pontes, em 2017 ocorre um
crescimento inaceitável da vio-
lência do Estado, que só apro-
funda um problema estrutural de
racismo e desigualdade social.
“Como a falência do projeto das
UPPs não é algo que o governo
tem conseguido esconder, ele
volta a investir cada vez mais
nessas operações de alta letali-

Justiça Global pede
que ONU intervenha

para diminuir
violência no Rio

dade. A própria Polícia Militar
constatou que os tiroteios em fa-
velas que contam com Unidade
de Polícia Pacificadora [UPP]
aumentaram 13.746% em cinco
anos, entre 2011 e 2016”, diz o
pesquisador.

Em nota, a Coordenadoria de
Polícia Pacificadora (CPP) in-
formou que não irá se pronunci-
ar sobre o relatório no que diz
respeito às unidades de Polícia
Pacificadora.

Fechamento de escolas
Outro ponto criticado é o

horário das operações policiais,
que ocorrem em momentos de
grande circulação, como na saí-
da das escolas. Esse cenário já
levou ao fechamento de escolas,
postos de saúde e outras insti-
tuições públicas. Esse foi o
caso da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio, da
Fundação Oswaldo Cruz, que
recentemente parou suas ativi-
dades por conta da violência ar-
mada nos territórios de seu en-
torno (Manguinhos, Mandela,
Varginha, Vila do João).

A diretora da unidade esco-
lar, Anakeila de Barros Stauffer,
diz que essa realidade é co-
mum a muitas escolas do Rio.
Segundo ela, do ponto de vista
do aprendizado, quem tem
medo não aprende. “Não adian-
ta trazer os alunos para a esco-
la enfrentando o medo cotidi-
ano. Essa situação evidencia a
evasão de alunos das salas de
aula e afeta os profissionais da
educação que sofrem com pro-
blemas psicológicos”.

Anakeila disse que o Núcleo
de Saúde do Trabalhador da Fio-
cruz constatou que essa questão
da violência está abatendo tanto
os profissionais da educação
como os estudantes. “Isso já vem
desde a creche. Não adianta es-
conder as crianças embaixo das
mesas ou amenizar o medo nas
crianças. Não é só a questão da
bala perdida ou achada. A violên-
cia do fogo e da arma é apenas
mais um componente do que a
gente vem sofrendo”, disse.
(Agencia Brasil)

Juiz nega pedido do MP para que Rocha
Loures devolva tornozeleira eletrônica

O juiz Reinaldo Alves Fer-
reira, da 1ª Vara da Fazenda Pú-
blica de Goiás, recusou um pe-
dido de busca e apreensão feito
pelo Ministério Público estadual
e autorizou o ex-deputado fede-
ral Rodrigo Rocha Loures a con-
tinuar a utilizar a tornozeleira
eletrônica que a Secretaria de
Segurança Pública e Administra-
ção Penitenciária de Goiás em-
prestou ao Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen), do
Ministério da Justiça.

Foi graças ao empréstimo do
equipamento que o ex-deputado
pôde deixar a carceragem da
Polícia Federal (PF), em Brasí-
lia, e passar a cumprir prisão
domiciliar, monitorada por meio
do uso da tornozeleira. Ex-depu-
tado e ex-assessor especial do
presidente Michel Temer, Lou-
res foi preso preventivamente
em Brasília, no dia 3 de junho.
Ele foi filmado pela PF receben-
do uma mala com R$ 500 mil
enquanto era investigado pela
Operação Patmos, deflagrada
em maio deste ano, para apurar
informações fornecidas por
executivos da JBS que fizeram
acordo de delação premiada, in-
cluindo um dos donos da empre-

sa, Joesley Batista.
Em 30 de junho, o ministro-

relator das ações da Lava Jato do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Edson Fachin, mandou a
PF soltar o deputado. Em troca
de responder às acusações reco-
lhido em sua própria residência,
Loures deverá usar a tornozelei-
ra eletrônica. Antes de cumprir
a sentença, no entanto, a PF in-
formou que não dispunha dos
aparelhos, nem dos meios ne-
cessários para monitorar um
sentenciado. O Depen então so-
licitou ao governo de Goiás que
emprestasse uma tornozeleira
para que a determinação judici-
al pudesse ser cumprida e Lou-
res ser solto.

Autor de ao menos duas
ações judiciais anteriores que
questionam a falta de tornozelei-
ras eletrônicas para atender to-
dos os sentenciados goianos que
poderiam ser beneficiados com
penas alternativas à prisão, o Mi-
nistério Público goiano instaurou
inquérito civil público para apu-
rar a suspeita de que as autorida-
des estaduais tenham incorrido
em improbidade administrativa.
Para o Ministério Público esta-
dual, Rocha Loures foi favore-

cido ao receber a tornozeleira
em outra unidade da federação
que não a em que estava preso
preventivamente, tomando a vez
de outros detentos que aguardam
pelo mesmo benefício.

“Se é público e notório que
faltam tornozeleiras para os pre-
sos de Goiás, o estado não pode
se dar ao luxo de emprestar um
aparelho destes para outro ente
[federativo], mesmo que seja o
Depen. Isso é um desvio de fi-
nalidade”, disse o promotor Fer-
nando Krebs ao ingressar na Jus-
tiça estadual com um inédito
pedido de busca e apreensão de
uma tornozeleira eletrônica. Ao
longo da apuração, o promotor
também acredita na hipótese do
ex-deputado não estar sendo
monitorado, pois, segundo Kre-
bs, o contrato entre o governo
goiano e a empresa privada Spa-
ceCom prevê o acompanhamen-
to em tempo real apenas dos sen-
tenciados em Goiás – fatos ne-
gados pela Secretaria de Segu-
rança Pública e Administração
Penitenciária de Goiás.

Em sua decisão, o juiz Rei-
naldo Alves Ferreira sugere que
não há, nos argumentos apresen-
tados pelo MP para pedir a devo-

lução da tornozeleira, qualquer
indício comprobatório de que
Loures tenha sido favorecido ou
alguma irregularidade cometida
para permitir o empréstimo da tor-
nozeleira ao governo estadual.

“O próprio Ministério Públi-
co informa não ter conhecimen-
to de quem teria autorizado e em
quais condições a tornozeleira
teria sido transferida, chegando
a ser necessário uma maior in-
vestigação”, pondera o magistra-
do, apontando que o modelo
constitucional federativo admi-
te convênios ou cooperações
entre os entes da federação –
tese, aliás, defendida pelas auto-
ridades estaduais desde que o
Ministério Público passou a
apontar a suposta irregularidade
no empréstimo da tornozeleira
a pedido do Depen.

O juiz concedeu cinco dias
para que o Ministério Público
refaça, se achar necessário, o
pedido inicial e apresente novos
elementos para fundamentar sua
argumentação. “Este juízo pode-
rá, caso sejam encaminhados aos
autos outros elementos proba-
tórios, alterar a situação fática
descrita, rever a presente deci-
são”. (Agencia Brasil)

Bahia não tem tornozeleira eletrônica
para prisão domiciliar de Geddel

A Polícia Federal (PF) infor-
mou, em nota enviada no iní-
cio da tarde de hoje (14), que
a Superintendência da Bahia
“não dispõe de sistema de mo-
nitoramento eletrônico de
pessoas”, conhecido como
tornozeleira eletrônica. Com
isso, a prisão domiciliar do
ex-ministro Geddel Vieira
Lima não poderá ser monito-
rada pela Justiça.

A nota da PF ainda explica
que o equipamento é de atribui-

ção do sistema prisional federal
ou do estado. No entanto, o ór-
gão afirma a impossibilidade
de cumprir a decisão da 10ª
Vara Federal, em Brasília, que
determina que, no prazo de 48
horas, a Superintendência da
PF forneça a tornozeleira para
uso de Geddel.

Em nota, a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária e Res-
socialização da Bahia (SEAP)
informou que “ainda não possui
tornozeleiras eletrônicas”. A

pasta afirma que fez duas licita-
ções para a compra do equipa-
mento: a primeira, para aquisi-
ção de 300 tornozeleiras, “já em
fase final de homologação”,
com previsão de entrega para o
próximo mês. A segunda licita-
ção prevê a compra de 3.200
equipamentos de monitoramen-
to eletrônico de pessoas.

O noticiário local informou
o desembarque do ex-ministro,
em Salvador, na madrugada des-
ta sexta (14). A defesa de Ged-

del não foi localizada para con-
firmar a chegada dele a Salvador
e a Polícia Federal também não
quis confirmar.

A falta de tornozeleira ele-
trônica em Brasília, onde Ged-
del estava preso, atrasou sua sol-
tura em um dia. Ele só foi solto
depois que o desembargador
Ney Bello, do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1),
determinou o uso quando che-
gasse à sua casa em Salvador.
(Agencia Brasil)

Cunha fica em silêncio durante
audiência na PF de Curitiba

O ex-deputado Eduardo Cu-
nha compareceu na sexta-fei-
ra(14) à Superintendência da
Polícia Federal (PF) em Curiti-
ba para ser interrogado no âm-
bito da Operação Cui Bono. Ele
é investigado por suposto envol-

vimento em esquema criminoso
que fraudava os Fundos de Inves-
timento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) na
Caixa Econômica Federal.

A audiência começou por
volta das 11h da manhã e durou

apenas 15 minutos. Cunha não
respondeu às perguntas nem se
manifestou sobre o assunto.

Segundo a defesa do ex-de-
putado, ele não falou porque já
existe ação penal em curso na
10ª Vara da Justiça Federal, no

Distrito Federal, que apura os
mesmos fatos. Assim, Cunha só
deverá depor em juízo.

Eduardo Cunha está detido
no Complexo Médico Penal em
Pinhais, na região metropolita-
na de Curitiba. (Agencia Brasil)

Pezão ficará afastado do governo do
Rio de Janeiro por uma semana

O governador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão,
de 62 anos, vai se afastar do
cargo durante uma semana
para tratamento de problemas
de saúde relacionados a seu
quadro metabólico (descom-
pensação do diabetes e au-

mento de peso, entre outros).
O afastamento de Pezão vai

deste domingo (16) até o domin-
go seguinte (23).

Em nota, o governo do estado
informou que, durante esse perío-
do, Pezão será substituído pelo vice-
governador Francisco Dornelles.

Em março do ano passado,
Pezão foi diagnosticado com um
linfoma não Hodgkin, um tipo de
câncer linfático, e entrou de li-
cença médica, ficando sete me-
ses afastado de suas atividades
para fazer o tratamento, que in-
cluiu ciclos de quimioterapia.

Na época, chegou a ser con-
siderada a possiblidade de Pezão
não reassumir, mas, no dia 1º de
novembro, ainda em tratamento
para recuperar as condições fí-
sicas, após a quimioterapia, ele
voltou à chefia do governo.
(Agencia Brasil)
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Grand Prix: Em Sendai, Brasil
leva a melhor sobre a Sérvia

Com 16 pontos de Natália, brasileiras passaram pelas sérvias por 3 sets a 0, no Japão

Vibração brasileira

A seleção brasileira femini-
na de vôlei começou com vitó-
ria a segunda semana do Grand
Prix. Na madrugada de sexta-feira
(14), o Brasil devolveu a derrota
sofrida na semana passada e ven-
ceu a Sérvia, atual vice-campeã
olímpica, por 3 sets a 0 (26/24,
25/17 e 25/22), em 1h24 de jogo,
na Kamei Arena, em Sendai, no
Japão. Brasileiras e sérvias for-
mam ao lado da Tailândia e do Ja-
pão o grupo D da competição.
Com o resultado, o time do trei-
nador José Roberto Guimarães
soma três vitórias e um resulta-
do negativo na competição.

O Brasil voltará à quadra na
madrugada deste sábado (15), às
5h10 (horário de Brasília), con-
tra a Tailândia. O SporTV 2 trans-
mitirá ao vivo.

A ponteira e capitã do Brasil,
Natália, brilhou em quadra e foi
a maior pontuadora do confron-
to, com 16 acertos. A oposta Tan-
dara também pontuou bem, com
10 pontos. A central Adenízia foi
outro destaque com sete pontos
de bloqueio. Pela Sérvia, a opos-
ta Bjelica foi quem mais marcou,
com 15 acertos.

A capitã Natália fez questão de
destacar a postura do Brasil em
todo o confronto contra a Sérvia.

“Jogamos mais concentradas
e nos preparamos mais para esse

jogo. Um fundamento que me-
lhoramos em ralação a outra par-
tida foi o bloqueio. Quando pas-
samos a bloquear o jogo ficou
diferente. A nossa atitude foi ou-
tra e entramos em quadra mais
agressivas e isso foi fundamen-
tal para ganharmos esse jogo por
3 sets a 0”, disse Natália.

A central Adenízia foi res-
ponsável por marcar sete dos 14
pontos de bloqueio do Brasil. Ela
parabenizou o grupo pelo desem-
penho diante das sérvias.

“Foi uma partida muito im-
portante para nosso grupo. Fica-
mos chateadas depois da derrota
por 3 sets a 0 na semana passada

para a Sérvia e queríamos muito
ter uma atuação melhor como a
de hoje. Mostramos o potencial
desse time. Jogamos como um
grupo e isso foi determinante
para o resultado final”, explicou
Adenízia.

O treinador José Roberto
Guimarães também destacou a
atitude da equipe brasileira e a
melhora em alguns fundamentos.

“O mais importante dessa
partida foi o comportamento e a
atitude da nossa equipe. Diferen-
te da partida passada quando fi-
zemos poucos pontos de blo-
queio, hoje alcançamos 15 pon-
tos desse fundamento. A defesa

e o passe foram mais efetivos e
consequentemente nosso ataque
melhorou. A vontade de acertar
e de querer fazer um bom jogo
foi determinante”, analisou José
Roberto Guimarães.

Na comparação direta entre
as duas equipes, o Brasil se des-
tacou no bloqueio e no saque
com 14 e seis pontos, respecti-
vamente, enquanto a Sérvia mar-
cou 10 pontos de bloqueio e um
de saque.

Entenda o Grand Prix
No Grand Prix, de sete a 23

de julho, as 12 principais sele-
ções disputarão a fase de classi-
ficação. A cada semana serão for-
mados três grupos com quatro
seleções em cada, definidas em
sorteio. Ao fim da fase classifi-
catória, as cinco equipes mais
bem classificadas avançarão à
Fase Final, que contará ainda com
a China, país sede. A Fase Final
acontecerá de dois a seis de agos-
to, em Nanjing, na China.

No primeiro fim de semana
da competição, o Brasil venceu
a Bélgica e a Turquia, respecti-
vamente, por 3 sets a 0 e 3 sets a
2 e foi superado pela Sérvia por
3 sets a 0.  

O Brasil é o atual campeão do
Grand Prix e luta pelo 12º título
da competição.
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O mineiro Marcelo Melo
sempre afirmou que Wimble-
don é seu torneio favorito e ser
campeão no Grand Slam, em
Londres, na Inglaterra, um gran-
de sonho. Agora, ele está a um
passo de ver o sonho virar rea-
lidade. Neste sábado (15), na
quadra central do All England
Club, Melo e seu parceiro, o
polonês Lukasz Kubot, cabeças
de chave 4, vão em busca desse
inédito título contra o austría-
co Oliver Marach e o croata
Mate Pavic – cabeças 16. A fi-
nal de duplas terá início por
volta das 12h30 (horário de
Brasília), com transmissão ao
vivo no Sportv 3 e na ESPN.

Marcelo Melo entra
em quadra na decisão de Wim-
bledon como novo número 1 do
ranking mundial individual de
dupla, posição conquistada
após a semifinal. Kubot subiu
de oitavo para quarto lugar. Jun-
to com o polonês, Melo forma,
também, a melhor dupla da
temporada – são os líderes do
ATP Doubles Team Race to
London, que define as oito par-
cerias de 2017 para disputar o
ATP Finals.

Será a segunda final de Mar-
celo Melo em Wimbledon –
em 2013 ficou com o vice-
campeonato, ao lado do croata
Ivan Dodig, perdendo a decisão
para os irmãos Bob e Mike
Bryan - e a terceira de um
Grand Slam. Em 2015, Melo e
Dodig foram campeões em
Roland Garros. 

O tenista mineiro buscará o
27º título de sua carreira e o
quinto nesta temporada. Melo
e Kubot já conquistaram, em
2017, dois Masters 1000 -
Miami (Quadra Rápida) e Ma-
dri (Saibro) –, o ATP 250 de
‘s’Hertogenbosch, na Holanda
(Grama) e o ATP 500 de Halle,
na Alemanha (Grama). Além
disso, foram vice-campeões no
Masters 1000 de Indian Wells
(EUA), chegando agora a sua
sexta final no ano.

A dupla está invicta em qua-
dras de grama em 2017, tendo
vencido 13 partidas seguidas.
No caminho até Wimbledon,
Melo e Kubot conquistaram os
dois torneios preparação que
disputaram, na Holanda e na
Alemanha. O ATP 250 de
‘s’Hertogenbosch, aliás, foi o
primeiro título da carreira de
Melo nesse piso.

Para chegar a decisão em
Wimbledon, Melo e Kubot su-
peraram três partidas em cinco
sets, com mais de três horas de
duração, mostrando muita con-
centração, foco, confiança e
entrosamento. “Ao longo des-
ses jogos, mostramos que es-
tamos muito bem, tanto na par-
te física, como mental, enfren-
tando cinco sets, partidas difí-
ceis, muito equilibradas, exi-
gindo foco e confiança. Agora
é continuar focados, passo a
passo, como fizemos até aqui,

Melo e Kubot
disputam final de

Wimbledon em busca
de título inédito

Novo número 1 do mundo, tenista mineiro e seu parceiro
polonês enfrentam o austríaco Oliver Marach e o croata
Mate Pavic neste sábado, por volta das 12h30, com
transmissão do Sportv 3 e ESPN. Dupla está invicta na
grama nesta temporada, com 13 vitórias seguidas

Giovana dos Santos ganha bronze
nos 400 m no Mundial Sub-18

Paulista bateu o recorde brasileiro para chegar ao pódio em Nairóbi

Arielton Costa dos Santos

A paulista Giovana Rosália
dos Santos conquistou na sexta-
feira (dia 14) a primeira medalha
do Brasil no Campeonato Mundi-
al Sub-18 de Atletismo, que está
sendo disputado no Estádio Ka-
sarani, em Nairóbi, no Quênia. Ela
ganhou o bronze nos 400 m, com
a marca de 53.57, novo recorde
brasileiro da categoria.

A tcheca Barbora Malikova
ganhou o ouro, com 52.74, se-
guida da queniana Mary Moraa,
com 53.31 – todas com recor-
des pessoais.

Nascida a cidade de Assis, a
8 de agosto de 2000, Giovana
mora e treina em Presidente Pru-
dente (SP). Ela chorou muito
após cruzar a linha de chegada e
ver que havia conquistado a me-
dalha e batido o recorde brasilei-
ro. “Esperava o resultado, mas é
um alívio quando você vê que
conseguiu alcançar um objetivo”,
disse a atleta por telefone. “Ago-

ra, quando voltar para casa, que-
ro cobrar o churrasco que apos-
tei com o Inaldo Sena, meu trei-
nador, de que iria quebrar o re-
corde”, prosseguiu.

Giovana treina com Inaldo há
três anos, na pista da UNESP.
Começou nos 100 e nos 200 m,
mas desde 2015 deu preferência
aos 400 m. No ano passado, teve
uma experiência difícil ao rom-
per o ligamento cruzado anteri-
or do joelho direito e passar por
cirurgia e muitos meses sem
treinar.

Atleta do FCTE, de Presiden-
te Prudente, tinha como melhor
resultado pessoal a marca de
54.43, obtida em Campinas (SP),
no dia 20 de maio passado. Já o
recorde brasileiro sub-18 ante-
rior pertencia a Amanda Fontes
Dias, desde o dia 2 de setembro
de 2000, com 54.27.

O presidente da CBAt, Toni-
nho Fernandes, comemorou a

medalha de bronze. “Parabéns à
Giovana e a todos que contri-
buíram para a sua conquista”,
disse Toninho.

Na final dos 400 m mascu-
linos, Bruno Benedito da Silva
ficou em sexto lugar, com
47.15. O pódio foi formado por
Antonio Watson, da Jamaica,
com 46.59, Daniel Williams,
da Guiana, com 46.72, e Colby
Jennings, de Turks & Caicos,
com 46.77.

Na sexta-feira, mais dois bra-
sileiros passaram para finais. No
lançamento do disco, Vitor Ga-
briel Motim terminou em tercei-
ro lugar no Grupo B de qualifi-
cação, com 56,24 m e classifi-
cou-se com a oitava marca para
a final deste sábado, a partir das
12:20, sempre no horário de Bra-
sília. O ucraniano Oleksiy Kyry-
lin obteve o melhor resultado do
dia, com 60,30 m.

No salto triplo, Nerisnelia
dos Santos Sousa também garan-
tiu vaga na decisão das medalhas
ao saltar 12,46 m (-1.2) em sua
segunda tentativa. Terminou em
quinto lugar no Grupo A e em 11º
no geral. A chinesa Qiujiao Tan
conseguiu a melhor marca, com
13,16 m (0.9). A final está mar-
cada para às 11:10 deste sábado.

Nas eliminatórias dos 200 m,
os brasileiros passaram para as
semifinais. Lorraine Barbosa
Martins e Arielton Costa dos San-
tos, que ficaram em quarto lugar
nos 100 m no Mundial, venceram
as suas séries. Lorraine obteve
23.90 (0.0), o melhor tempo do
dia, enquanto Arielton ganhou
com 21.29 (0.0).

Leticia Maria Lima estreou
no Mundial ficando em segundo
lugar na primeira série dos 200
m, com 24.74, também passan-
do para as semifinais deste sába-
do. As femininas começam às
11:10 e as masculinas, às 11:35.

Outras duas grandes finais
marcadas para o penúltimo dia de
competições do Mundial com
participação de brasileiros são as
dos 400 m com barreiras.
Chayenne Pereira da Silva e Ali-
son Brendon dos Santos classi-
ficaram-se nesta quinta-feira
(13). A final feminina está pre-
vista para as 12 horas e a mascu-
lina para as 12:15.

Na madrugada, a partir das
4:50, Samuel Batista de Souza
participa da final do salto em al-
tura. A prova não teve qualifica-
ção. Ele tem 2,06 m como recor-
de pessoal.

Um pouco antes, às 4:40, será
disputada a qualificação do lan-
çamento do dardo feminino, com
a participação de Alana das Ne-
ves Maranhão no Grupo A. Ela
busca uma vaga para a final de
domingo (16).

Às 5:35, Micaela Rosa de
Mello entra na pista do Kasarani
Stadium para disputar a primeira
série das eliminatórias dos 100
m com barreiras.

O Brasil participa do Campe-
onato Mundial Sub-18 com re-
cursos do Programa Caixa de
Seleções Nacionais da CBAt,
patrocinada pela Caixa Econômi-
ca Federal. Mais informações:
https://www.iaaf.org/competiti-
ons/iaaf-world-u18-champi-
onships
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Equipe carioca é o Brasil na etapa
do Canadá do FIBA 3x3 World Tour

A equipe Lendas, do Rio
de Janeiro, é a representante
brasileira na primeira etapa
do FIBA3x3 World Tour, que
será disputada neste sábado e
domingo, em Saskatoon, no
Canadá.

O Lendas garantiu sua vaga
no Mundial, em maio passado,
quando conquistou o título
Quest ANB 3x3 Saskatoon, re-
alizado no Shopping Metrô Ta-
tuapé, em São Paulo.

A equipe carioca chegou na
quinta-feira em Saskatoon e
está ansiosa para a estreia. “A
expectativa é grande para o pri-
meiro World Tour do ano. Va-
mos com tudo em busca na
nossa classif icação para a
grande final na China”, afirmou
Marcelão.

Carlos e Douglas comple-

tam o time, que viajou para o
Canadá desfalcado de Luca,
que não conseguiu o visto a
tempo. “Sentimos o baque do
desfalque, mas vamos correr
atrás”, disse Carlos.

O Lendas está no Grupo A
e vai encarar na fase classifi-
catória o Ljubljana, da Eslovê-
nia, segundo melhor time do
mundo, e o Princeton, dos Es-
tados Unidos, que conta com
quatro jogadores da seleção
norte-americana, que terminou
em sétimo lugar na Copa do
Mundo, este ano, na França.

O Lendas também está
classificado para a grande fi-
nal do Challenge Internacional
São Paulo 3x3, que reunirá
equipes nacionais e internaci-
onais, nos dias 22 e 23 de ju-
lho, no Centro Paralímpico

Douglas durante partida que classificou o Lendas para
Saskatoon

Brasileiro, em São Paulo. O
torneio dará duas vagas para a
etapa do México do FIBA 3x3
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World Tour,  em setembro,
além de uma premiação de
US$ 10 mil.
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Dupla teve de superar uma difícil partida pela semifinal

e ir com tudo para essa final”,
afirma Marcelo, que tem o
patrocínio de Centauro,
BMG e Itambé, com apoio da
Confederação Brasileira de
Tênis (CBT).

A campanha até a final de
duplas - Para chegar à final, o
mineiro Melo e o polonês Ku-
bot precisaram jogar durante
14h10min para vencer cinco
jogos. Na estreia, não tiveram
problemas para bater os holan-
deses Wesley Koolhof e Ma-
twe Middelkoop por 3 sets a
0, parciais de 6/4, 6/0 e 6/3.
Bem diferente da segunda ro-
dada, quando precisaram de
cinco sets e 3h43min para
avançar, derrotando o alemão
Philipp Petzschner e o austrí-
aco Alexander Peya por 3 sets
a 2, parciais de 6/2, 5/7, 6/3,
3/6 e 11/9.

Na terceira rodada, mais
uma batalha de cinco sets, des-
ta vez com uma virada espeta-
cular, diante do romeno Florin
Mergea e do paquistanês Aisam
Qureschi: 3 sets a 2, parciais
de 6/7 (3-7), 4/6, 6/1, 6/4 e 6/
2, em 3h22min. Nas quartas de
final, eles conseguiram mais
uma vitória por 3 a 0, diante
dos irmãos britânicos Ken
Skupski e Neal Skupski, parci-
ais de 7/6 (13/11), 6/4 e 6/4.

Aí, voltaram a enfrentar
cinco sets, em partida muito
equilibrada, para ganhar dos
cabeças de chave número 1, o
finlandês Henri Kontinen e o
australiano John Peers, por 3
sets a 2 - parciais de 6/3, 6/
7(4/7), 6/2, 4/6 e 9/7 -, em
3h32min, e garantir lugar na
decisão. A vaga foi muito co-
memorada pela dupla. Melo
beijou a grama sagrada de
Wimbledon. Kubot saiu dan-
çando. Depois da festa, con-
centração para a final.

Número um, de novo –
 Esta é a segunda vez que o mi-
neiro Marcelo Melo ocupa a li-
derança do ranking mundial in-
dividual de duplas. A primeira
foi em novembro de 2015, per-
manecendo como número um
por 26 semanas. Em 2015, ali-
ás, ano em que terminou como
melhor do mundo, Marcelo
venceu seu primeiro Grand
Slam: Roland Garros, em Pa-
ris, na França.

A dupla número 1 do mun-
do tem 33 vitórias na tempo-
rada, incluindo a 400ª da car-
reira de Melo, obtida na estreia
em Roland Garros 2017, e
apenas 9 derrotas.

Na carreira, Melo soma 26
campeonatos, recorde entre os
brasileiros ao lado de Bruno
Soares. E também lidera no nú-
mero de títulos em Masters
1000. Em Madri chegou ao sé-
timo, depois de ganhar Shangai
(2013 e 2015), Paris (2015),
Toronto (2016), Cincinnati
(2016) e Miami (2017).  Mais
informações: www.melomarcelo.com 



Importados
���������	�
�����
�������������
�����������

Mercedes-Benz traz C 300 Estate
Avantgarde para o Brasil

O C 300 Estate Avantgarde passa a
ser, a partir de agora, a única station
wagon oferecida pela Mercedes-Benz no
Brasil. A nova versão, com motor de 245
cv e câmbio automático com nove velo-
cidades, substitui o C 180 Estate anteri-
ormente ofertado no país. O novo mo-
delo chega ao mercado com preço suge-
rido de R$ 265.900.

Além de mais potência e desempe-
nho, o C 300 Estate traz um completo
pacote de equipamentos. Os itens inclu-
em o sistema de estacionamento auto-
mático com sensores Parktronic (6 tra-
seiros e 6 dianteiros), o interior com ban-
cos de couro – o do motorista com ajus-
tes elétricos, memória e ajuste lombar - e
o teto solar panorâmico. O automóvel é
prático para viagens e capaz de trans-
portar um bom volume de bagagem, além
de equipamentos esportivos e de lazer
mantendo, ainda, características de agi-
lidade e dirigibilidade similares as de um
sedã esportivo.

A traseira esportiva do novo Classe
C Estate oferece uma capacidade de car-
ga que vai dos 490 aos 1.510 litros (se-
gundo a norma ISO 3832). Os bancos
traseiros podem ser rebatidos na propor-
ção 40:20:40, o que abre uma ampla gama
de possibilidades para utilizar o interior
em configurações para cinco, quatro,
três ou dois ocupantes, acomodando
objetos ou volumes de maior porte.

Detalhes práticos tornam o compar-
timento de bagagem ainda mais versátil
e fácil de usar. Os encostos dos bancos
traseiros podem ser destravados e reba-
tidos eletricamente ao toque de uma te-
cla para ampliar o espaço de carga. A
praticidade de carregamento é facilitada
ainda mais com a tampa traseira com aber-
tura elétrica Easy Pack.

O interior de alta qualidade do mo-
delo, derivado do Classe C sedã, é um
diferencial do veículo que tem foco em

funcionalidade. O teto revestido de teci-
do, os tapetes de veludo e o acabamen-
to do painel em alumínio escovado são
exemplos de sofisticação.

Essas características se destacam
sobretudo em viagens mais longas e
permitem aos passageiros desfrutar do
conforto dos bancos especialmente de-
senvolvidos e do silêncio e suavidade
de rodagem em uma atmosfera controla-
da pelo sistema de ar-condicionado Ther-
matic com duas zonas de temperatura
independentes na dianteira.

Graças a soluções inovadoras como
um projeto de distribuição de forças oti-
mizadas e materiais leves de alta-resis-
tência, a estrutura da carroceria do Clas-
se C Estate é 50 kg mais leve do que o
seu antecessor, apesar de ser ter dimen-
sões maiores (96mm maior em compri-
mento; 40mm em largura e 80mm na dis-
tância entre-eixos), além disso o modelo
oferece mais espaço interno, proporcio-
nando a base para sua dirigibilidade di-
ferenciada. O Classe C Estate apresenta
o melhor conforto em termos de ruídos
por conta do projeto de isolamento acús-
tico, cujo sistema de vedação é o mesmo
do Classe S. Com 20% mais partes de
alumínio do que seu antecessor, o mo-
delo lidera seu segmento em termos de
construção leve.

O motor 2,0 litros do C 300 Estate com-
bina rapidez de resposta e alta potência
com os mais altos níveis de eficiência. O
veículo mostra sua capacidade aceleran-
do de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segun-
dos e pode chegar a até 250 km/h (veloci-
dade limitada eletronicamente).

A função Eco start/stop desliga o
motor quando o veículo está parado,
dando a partida automaticamente assim
que o motorista toca no acelerador no-
vamente ou retira o pé do freio.

Conforto na condução
Assim como todos os modelos da

família Classe C de motorização 180 a 300,
o C 300 Estate conta agora com a trans-
missão automática 9G-Tronic. Com nove
velocidades, esta é a primeira transmis-
são automática do segmento premium
com conversor de torque hidrodinâmi-
co. Sua moderna concepção proporcio-
na um nível inédito de conforto e dina-
mismo e, ao mesmo tempo, permite uma
considerável redução no consumo de
combustível.

Cinco programas de condução per-
mitem ao motorista pré-selecionar as ca-
racterísticas das trocas de marchas ou
realizá-las por meio das borboletas posi-
cionadas no volante. Quando solicitada
de forma esportiva, a 9G-Tronic pode
“saltar” marchas nas reduções de velo-
cidade, indo da 5ª para 3ª velocidade,
por exemplo. No C 300 Estate, o motoris-
ta pode selecionar o programa de con-
dução desejado ao toque de uma tecla.
As opções disponíveis são: “Comfort”,
“ECO”, “Sport” e “Sport+”. A opção “In-
dividual”, adicional, permite que o mo-
torista configure seu veículo de acordo

com suas preferências pessoais.
Os modos de condução possibilitam

também que o motorista escolha o som
do motor que mais lhe agrada por meio
do sistema Dynamic Select. No modo
Comfort, por exemplo, é possível desfru-
tar do sistema de som para escutar suas
músicas preferidas praticamente sem in-
terferência do som do motor e no modo
Sport/Sport+, o sistema de alto-falantes
reproduz no interior do automóvel o de-
sempenho sonoro do motor de 245 cv.
Isso acontece por meio de um gerador de
som pré-programado que reconhece o
comportamento do veículo, como por
exemplo, rotação de marchas, peso, ân-
gulo do pedal do acelerador, velocidade,
intensificando o som do motor em seu
interior. O sistema, no entanto, não inter-
fere na reprodução de músicas.

Como o Classe C sedã, o C 300 Esta-
te é equipado com freio de estaciona-

mento elétrico. Ele é liberado automati-
camente quando o motorista tira a trans-
missão da posição Parking para colocar
o veículo em movimento.

Graças ao eixo dianteiro four-link
(suspensão independente com quatro
braços), ele oferece ao mesmo tempo
prazer ao dirigir e conforto de rodagem.
A suspensão traseira independente com
cinco braços, adaptada à maior massa
posterior da station wagon, garante a
estabilidade do veículo, mesmo em con-
dições de carga máxima.

O assistente ativo de estacionamen-
to Parktronic estaciona o automóvel au-
tomaticamente com utilização da direção
ativa e intervenção nos freios, tanto em
vagas paralelas como perpendiculares.
A função de partida Keyless-Go permite
ligar e desligar o motor ao toque de uma
tecla, sem necessidade de usar a chave.

Outros sistemas de série incluem o
monitoramento da pressão dos pneus,
Controle Eletrônico de Estabilidade
(ESP), Distribuição eletrônica de força
de frenagem (EBD), Controle de Tração
na Aceleração (ASR), Tração Eletrônica
em cada roda (ETS), Assistente de parti-
da em subidas (HSA), Pré-carregamento
(Priming), Brake drying (secagem dos
discos na chuva) e função Hold, de pa-
rada em semáforos ou situações seme-
lhantes sem necessidade de manter o pé
no pedal do freio.

Como todos os modelos Mercedes-
Benz, o C 300 Estate é equipado de série
com o importante sistema Attention As-
sist, que pode alertar o motorista em caso
de falta de atenção e sonolência. Ele per-
mite ajustar o nível de sensibilidade e for-
nece ao condutor avisos visuais e sono-
ros, sugerindo uma pausa para descanso.

Nacionais

Ford revela detalhes do novo
Ecosport 2.0 Titanium

A Ford revelou mais informações de
como será o Novo EcoSport 2.0 Tita-
nium, com a proposta de ser um utilitário
esportivo completo. Modelo premium da
linha, o SUV chegará em meados de agos-
to totalmente renovado com design di-
anteiro imponente com grade de contro-
le ativo, o motor mais potente da cate-
goria, de 176 cv, nova transmissão auto-
mática de seis velocidades, sistema de
conectividade SYNC 3 com tela flutuan-
te de 8 polegadas, teto solar elétrico e
interior totalmente novo com a cor clara
“Light Stone”.

Oferecendo o que há de mais avan-
çado na classe em itens de segurança,
com 7 airbags, conforto e flexibilidade, o
Novo EcoSport 2.0 Titanium será o líder
da categoria em desempenho e equipa-
mentos de série de última geração. A
Ford deve anunciar seu preço nos próxi-
mos dias, dentro de uma estrutura de
comercialização altamente vantajosa no
segmento, desde o valor de aquisição
aos itens de manutenção e serviços.

O motor 2.0 flex tem injeção direta de
combustível e duplo comando variável
independente de válvulas. Com bloco,
cabeçote e cárter de alumínio, gera uma
potência líder da categoria. Acelera de 0
a 100 km/h em 9,5 segundos. A nova
transmissão automática com conversor
de torque tem seis velocidades e permi-
te trocas manuais pelo sistema “paddle
shift” instalado no volante.

O piloto automático (controle de cru-

zeiro) possui limitador de velocidade
para aumentar a segurança. Tudo novo
também na suspensão, com eixo traseiro
de curso ampliado e molas reforçadas
para melhor absorção de impactos.

O EcoSport Titanium traz muitos itens
de segurança ativa e passiva. É o único
na categoria a oferecer sete airbags de
série – frontais, laterais dianteiras, de
cortina e de joelhos para o motorista.
Compõem o conjunto a direção elétrica,
o monitoramento individual de pressão
dos pneus, a câmera de ré, o alerta de
ponto cego e tráfego cruzado e o siste-
ma anticapotamento, item preventivo
num SUV.

O Novo EcoSport 2.0 Titanium inclui
ainda controle de estabilidade e tração,
assistente de partida em rampa, faróis
de neblina, sensor de estacionamento
traseiro, alarme e sistema de fixação Iso-
fix para duas cadeiras infantis.

As mudanças no design incluem
novo capô, para-choque, faróis e grade
dianteira elevada, que deixam o veículo
mais robusto e também têm um caráter
funcional, tornando a aerodinâmica 11%
mais eficiente (0,35 Cx). A ampla grade
externa adota um sistema de controle
ativo que abre e fecha de acordo com a
velocidade, garantindo maior economia
de combustível. Os faróis de duplo re-
fletor têm lâmpadas de xenônio e luzes
diurnas de LED.

Na lateral, destaque para as rodas de
17 polegadas, bagageiro de teto de novo

desenho e o friso cromado. O para-cho-
que traseiro também é novo. O teto solar
é elétrico.

O interior do EcoSport 2.0 Titanium
é super-refinado no design e traz materi-
ais totalmente novos, incluindo painel
com toque macio (“soft touch”). Os ban-
cos redesenhados, com bom apoio late-
ral, são de couro tratado com repelente
de sujeira. O volante é multifuncional,
também em couro.

Destaque para a central multimídia
de nova geração SYNC 3, com tela flutu-
ante sensível ao toque de 8 polegadas,
de alta resolução, com comandos de voz.
O sistema de som é premium Sony, com
nove alto-falantes. O painel de instru-
mentos com tela colorida auxiliar de 4,2
polegadas exibe as informações do com-
putador de bordo usando recursos grá-
ficos e de imagem. O ar-condicionado é
digital de grande potência.

Além da ergonomia, a flexibilidade é
outro avanço do modelo. Tem comparti-
mentos para acomodar smartphones,
duas entradas USB no console e dois
pontos de força de 12 V. O console cen-
tral tem um descansa-braço com com-
partimento interno. A chave abre e fecha
automaticamente as portas da frente e
do porta-malas com o sensor de presen-
ça.

Outros itens de conforto e seguran-
ça do Novo EcoSport 2.0 Titanium são a
partida por botão, sensor de chuva, por-
ta-luvas climatizado, porta-malas com
abertura elétrica, acendimento automá-
tico dos faróis e vidros elétricos com
acionamento a um toque.

O porta-malas, de 356 litros, possui
um assoalho inteligente que permite
configurar o espaço em três posições,
criando um porta-objetos inferior de 52
litros. Ele pode também formar uma pla-
taforma plana com o banco traseiro re-
batido, ampliando a área de bagagem para
1.178 litros. No total são 20 diferentes
porta-objetos na cabine.

A engenharia do silêncio também foi
aplicada no Novo EcoSport 2.0 Titanium,
resultado do refinamento do chassi, da
suspensão e do isolamento acústico do
interior e do exterior com para-brisa acús-
tico, novos revestimentos e defletores
nas rodas e na parte dianteira e traseira
do utilitário esportivo.
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Lançada em 2009, a BMW S 1000 RR
se tornou um ícone entre as motocicle-
tas superesportivas e acaba de chegar
renovada ao mercado brasileiro na linha
2017. Mais leve e potente, o modelo ga-
nhou visual renovado com novos gra-
fismos na carenagem e novas opções de
cores branco/vermelho e cinza/preto.
Além disso, a nova S 1000 RR está mais
segura com a adoção do ABS Pro inte-
grado ao Modo de Pilotagem Pro. Pro-
duzido na nova fábrica da BMW Motor-
rad em Manaus (AM), o modelo está dis-
ponível nos 39 concessionários da mar-
ca no país e manteve inalterado o preço
de R$ 75.900.

A nova BMW S 1000 RR tem um vi-
sual único e característico entre as mo-
tocicletas superesportivas. Em sua ter-
ceira geração, todos os componentes da
carenagem foram redesenhados, de
modo a reforçar o seu caráter esportivo,
inclusive o farol dianteiro – no qual foi
dada maior ênfase à simetria.

O painel de instrumentos, por sua
vez, tem alta resolução e fornece uma
exibição ainda mais clara de configura-
ções selecionadas, juntamente com ve-
locidade de estrada e velocidade do
motor. Entre as informação e funções que
podem ser lidas e definidas pelo condu-
tor, estão set-up para DDC e pista de
corrida, DTC, tempo da volta e extensão
da volta, a velocidade específica da vol-
ta, modo de pilotagem ativo, trocas de
marcha por volta e muito mais além.

A primeira motocicleta de quatro ci-
lindros produzida pelo BMW Motorrad
foi um divisor de águas entre as supe-
resportivas certificadas para trafegas nas
ruas. No modelo 2017, o modelo mante-
ve o excelente propulsor tetracilíndrico
em linha de 999 cc, 4 tempos, com duplo
comando de válvulas no cabeçote e 4
válvulas por cilindro. Porém, agora o pro-
pulsor desenvolve uma potência máxi-
ma de 199 cavalos a 13.500 rpm (seuis
cavalos a mais que a versão anterior) e
113 Nm de torque a 10.500 rpm. O con-
junto, que conta ainda com câmbio de
seis marchas, leva o modelo à velocida-
de máxima de 200 km/h.

O modelo oferece de série itens como
controle de tração (DTC) e controle de
suspensão ativa (DDC), que ajusta au-
tomaticamente a suspensão de acordo

BMW S 1000 RR ganha
potência e novo design

Motos

com a situação. Em intervalos de 10 mi-
lissegundos, a unidade de controle DDC
processa uma riqueza de informações,
tais como compressão e retorno do amor-
tecedor. Do ponto de vista do piloto, isso
significa que a RR tem a melhor configu-
ração dos parâmetros do amortecimento
em todos os momentos.

Além disso, há itens como Assisten-
te de Troca de Marcha Pro (funcionan-
do para passagem de marchas acima e
abaixo, sem o acionamento de embrea-
gem) e do atuador eletrônico do acelera-
dor e-gás para um controle mais preciso
e direto. O piloto opera estes novos re-
cursos por meio do painel de instrumen-
tos recentemente concebido, que pode
ser adaptado ao tipo específico de utili-
zação.

Além deles, a nova S 1000 RR possui
um sistema de escape com novo design
sem silenciador dianteiro, bem como um
nova configuração para aumento de tor-
que, sendo que a curva de potência/tor-
que foi aperfeiçoada e com detalhes oti-
mizados. Por fim, estão disponíveis os
modos de pilotagem Rain, Sport, e Race
com ABS e ASC como itens de série.

Pesando apenas 204 kg (em ordem
de marcha), cerca de quatro quilos mais
leve que a versão anterior, o modelo tem
peso total permitido de 407 kg e carga
útil (com equipamentos de série) de 203
kg. Em relação às dimensões, são 2.050
mm de comprimento, 826 mm de largura,
1.140 mm de altura, 1425 mm de emtreei-
xos e 815 mm de altura do assento. A
capacidade do tanque de combustível é
de 17,5 litros, mais 4 litros na reserva.

Em relação aos freios, há duplo dis-
co flutuante de 320 mm e pinça radial de
4 pistões (dianteiros) e discos simples
de 220 mm com pinça de 1 pistão (freios
traseiros). As rodas são de alumínio fun-
dido, com medidas de 3.50 x 17" (diantei-
ra) e 6.00 x 17" (traseira). Os pneus, por
sua vez, medem 120/70 - ZR 17 (diantei-
ro) e 190/55 - ZR 17 (traseiro).

Por fim, a suspensão traseira conta
com a balança traseira de alumínio com
amortecedor centralizado com ajustes de
pré-carga, compressão e retorno em bai-
xa e alta velocidade. Já a suspensão di-
anteira traz garfo telescópico invertido
de 46 mm de diâmetro com ajuste de com-
pressão e retorno.


