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Preço banca: R$ 2,30

Mercado financeiro projeta
aumento da inflação para este ano
Com o aumento do PIS/
Cofins, anunciado na semana
passada pelo governo, foi interrompida a sequência de queda da inflação pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Segundo estimativas
do mercado, publicadas na segunda-feira, (24) pelo boletim
Focus do Banco Central (BC),
a expectativa mediana para a
inflação passou de 3,29% para

Juízes federais criticam ofensas a Moro
por causa de condenação de Lula
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FMI eleva previsão de
crescimento do Brasil em 2017

BNDES e bancos podem
emprestar R$ 3,5 bi ao Rio
com garantia de ações
da Cedae
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Após
tragédia,
motorista diz
que não sabia
que havia
imigrantes
em caminhão
O motorista do caminhão
onde estavam fechadas dezenas de imigrantes sem ventilação no sul do Texas, James Bradley, de 60 anos, declarou aos
investigadores na segunda-feira
(24), que não sabia que havia pessoas na parte traseira do veículo. Dez imigrantes morreram. As
informações são da agência de
notícias EFE.
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Previsão do Tempo
Terça: Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu
limpo.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

27º C
11º C

Noite

Compra: 3,66
Venda:
3,66

OURO
Compra: 115,90
Venda: 146,05

Foto/Arquivo/ABr

Justiça abre ação penal
contra 11 acusados de
fraudes no Carf
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Dívida Pública sobe 3,22%
em junho
Esplanada dos Ministérios
O Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão está preparando uma proposta que define
regras para um Programa de Desli-

gamento Voluntário (PDV) de funcionários públicos federais. A medida inclui também a redução da jornada de trabalho com remuneração

proporcional para servidores públicos do Poder Executivo Federal. A
informação foi divulgada na segunda-feira (24) pela pasta. Página 3

O estoque da Dívida Pública
Federal cresceu de R$ 3,253 trilhões para R$ 3,357 trilhões em
junho, o que corresponde a um
aumento de 3,22% em termos

nominais. Os dados constam do
Relatório Mensal da Dívida Pública divulgado na segunda-feira (24), em Brasília, pelo Tesouro Nacional.
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Esporte

Stock Car: Fraga e
Casagrande comemoram
vitórias em Curvelo
O domingo em Curvelo foi
atípico para região central de
Minas Gerais, já que esta foi a
penas a segunda vez que a principal categoria do automobilismo brasileiro visitou a região. No entanto, um velho
conhecido da torcida local
mostrou que conhece bem as
curvas do Circuito dos Cristais. Felipe Fraga, que havia
largado na pole e vencido uma
das corridas em Curvelo no
ano passado, repetiu a dose e
venceu a primeira corrida de
domingo (23). Daniel Serra e
Ricardo Maurício completaram o pódio.
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Fórmula Master Brasil
Festival será disputado no
dia 5 de agosto
Apenas duas semanas após
a realização das 24 Horas
Rental Kart Interlagos, o principal kartódromo do Brasil
recebe outro grandioso evento, que novamente deverá receber os melhores pilotos de

todo o país. No dia 5 de
agosto será realizado o Formula Master Brasil Festival,
a partir das 14 horas, no Kartódromo Ayrton Senna, em
Interlagos, na zona sul de São
Paulo (SP).
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Larissa/Talita leva ouro, e
Ágatha/Duda fica com o
bronze na etapa da Polônia

Bandeirada para Felipe Fraga

Brasil supera Estados Unidos
e está na Fase Final
do Grand Prix
Foto/Divulgação

EURO

Prefeitura abre inscrições de
mentoria para startups com
foco em tecnologia
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Comercial
Compra: 3,14
Venda:
3,142
Turismo
Compra: 3,02
Venda:
3,27
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A seleção brasileira feminina de vôlei está na Fase Final do
Grand Prix. No domingo (23),
com o apoio de 10.143 torcedores que lotaram o Aecim Tocantins, o Brasil superou os Estados
Unidos por 3 sets a 1 (25/20, 25/
13, 18/25 e 25/18), em 1h45 de
jogo, em Cuiabá (MT). Com o
resultado, o time verde e amarelo garantiu um lugar entre as seis
melhores equipes da competição.
Página 6
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O enviado da ONU para o
Oriente Médio, Nickolay Mladenov, pediu na segunda-feira
(24) que seja encontrada uma
solução para a crise em torno
da Esplanada das Mesquitas
antes da próxima sexta-feira,
dia da oração muçulmana, e avisou que os conflitos em Jerusalém podem ter efeitos “catastróficos”. As informações
são da agência de notícias EFE.
“É extremamente importante que se encontre uma solução
para a atual crise antes de sextafeira (28)”, disse Mladenov aos
jornalistas após uma reunião a
portas fechadas com os integrantes do Conselho de Segurança
das Nações Unidas. Página 3

Governo estuda plano de
demissão voluntária para
servidores públicos

Foto/ Fábio Davini

ONU pede
solução para
crise em
Jerusalém antes
da próxima
sexta-feira

3,33% este ano.
O relatório, divulgado na
segunda-feira (24), em Brasília,
pelo BC, mostra também que
a expectativa do mercado para
o IPCA, em 2018, foi mantida
em 4,20%. Entre os chamados
analistas Top 5, médio prazo,
a projeção para o IPCA deste
ano subiu de 3,08% para
3,10%, mantendo-se em
4,19% para 2018. Página 3

Larissa e Talita com a medalha de ouro da etapa da Polônia
O Brasil subiu ao lugar mais alto
do pódio novamente na temporada
2017 do Circuito Mundial de vôlei
de praia. Larissa e Talita (PA/AL)
superaram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes na
manhã de domingo (23) por 2 sets

a 1 (20/22, 21/18, 16/14), em
50 minutos, e conquistaram o
título da etapa de Olsztyn, da
Polônia. A festa ficou completa com bronze de Ágatha e Duda
(PR/SE), que nem tiveram que entrar em quadra.
Página 6
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São Paulo terá pontos iluminados
em azul contra o tráfico de pessoas
A cidade de São Paulo participa da campanha Coração
Azul, contra o tráfico de pessoas, e iluminará de azul, a partir desta noite (24/07) e até o
dia 30 de julho o prédio da Prefeitura Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, o Viaduto do Chá e a Ponte Estaiada. A
iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
PR E F E IT U R A
Vice-prefeito - em mais um exercício no cargo de prefeito Bruno Covas (PSDB) segue treinando pra assumir a prefeitura
em 2019 e se tornar candidato à reeleição em 2020. Seus mais
próximos são cotados desde ...
DE
... já pra estarem entre seus principais Secretários. Percebam
que na agenda de trabalho pintam os nomes dos que podem e devem integrar seu Secretariado: Lygia Nader, atual chefe de gabinete; Cezar Azevedo, ...
S Ã O PA U L O
... chefe de gabinete da Secretaria das Prefeituras Regionais
e Fábio Lepique, Secretário Adjunto da própria Secretaria das
Prefeituras Regionais. Bruno vai tapando buracos, mas também
asfaltando seu futuro político.
GOVERNO (SP)
Em plena campanha pra Presidência, Alckmin
(PSDB) (disputou a prefeitura paulistana em 2000 e 2008 e
a Presidência em 2006) já fala que vai vencer as prévias,
FHC, Serra, Aécio e quem for o adversário em 2018.
CONGRESSO
Alguns deputados federais por São Paulo, que estão entre os
votos vencidos dos que querem que o processo de Temer
(PMDB) siga pro plenário da Casa, só o farão pra ficarem ‘bem
na fita’ nas eleições de 2018.
PR E S I D Ê N C I A
Michel Temer tá entrando pra história como quem assumiu a
negociação de compra de votos pra que as acusações de corrupção passiva do MPF sejam derrotadas na CCJ mudada pra isso e
depois no plenário.
J U S T I Ç AS
Mulher de Moro pintar de mandatária do lar, inclusive pra cima
do juiz federal que é central nas operações e condenações
via Lava-Jato, é demonstração cabal de como a política é
construída via imprensa tradicional.
PA R T I D O S
O deputado federal e ex-militar (Exército)
Bolsonaro (ainda no PSC do deputado federal Gilberto Nascimento) só não será se não quiser o presidente nacional do Muda Brasil (nascendo como linha auxiliar do PR).
H I S TÓ R I A S
Ao eleger um homem branco, que se tornou ‘sócio majoritário’ do partido Republicano, o eleitorado norte-americano
ignorou Hilary (Democrata), que depois do 1º preto (Obama) seria
a 1ª mulher eleita Presidente.
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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Cidadania, em parceria com o
Departamento da Iluminação
Pública (ILUME), tem como
objetivo sensibilizar a sociedade sobre a gravidade deste crime que fere a dignidade humana e escraviza milhões de vítimas em todo o mundo.
O Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico Humano, celebrado em 30 de julho, é pro-

movido pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e representado por um coração azul que
simboliza a tristeza das vítimas
do tráfico, a desumanidade dos
autores deste crime e o empenho da ONU em combatê-lo.
“É de extrema importância
uma campanha desta natureza na
cidade de São Paulo, pois, infelizmente, aqui a realidade não é

diferente de outras cidades do
mundo. Muitas são as vítimas
traficadas e exploradas sexualmente ou no trabalho escravo.
A iluminação dos prédios em
azul serve como alerta para todos nós, além de apoio às vítimas e suas famílias”, afirmou
a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania,
Eloisa Arruda.

Prefeitura abre inscrições de mentoria
para startups com foco em tecnologia
A Prefeitura de São Paulo
abre as inscrições para a segunda turma do SP Stars - Programa de Mentoria para startups
do Município, que oferece
apoio por meio de conexões
com uma rede de mais de 300
mentores. Dentre eles CEOs
de grandes empresas, investidores, aceleradoras, fundadores de startups e executivos
como VivaReal, 99, Nubank,
Movile, Get Ninjas, Creditas,
Loggi, Guia Bolso, Google,
LinkedIn, Cabify, Iugu, iFood,
Elo7, Vaniday, Agendor, Buscapé, entre outros.
Para participar do SP Stars é
necessário que a startup tenha
foco em tecnologia e que possua, pelo menos, dois sócios
dedicados ao negócio, com um
protótipo finalizado sendo testado com clientes. As inscrições
podem ser feitas pelo
site www.spstars.co até o dia 13
de agosto, sendo que os selecionados serão anunciados em três
chamadas: 31/07, 07/08 e 18/
08. O Programa terá início na
última semana de agosto, com

duração até o final do ano.
“As startups continuam crescendo, atraindo novos investimentos e gerando empregos na
cidade. É fundamental apoiar o
crescimento dessas empresas
inovadoras, pois são elas que
vão criar as soluções e empregos do futuro”, afirma Juan
Quirós, presidente da SP Negócios, responsável pela organização do programa.
Novidades do programa
Para essa nova turma o SP
Stars traz uma novidade. O programa selecionará cinco startups
internacionais para participar da
iniciativa. “Essa conexão é fundamental, pois contribui para a
promoção da cultura de internacionalização para as startups locais”, destaca Daniel Annenberg,
secretário de Inovação e Tecnologia, parceiro da SP Negócios
no programa. As startups que
estiverem em estágio mais avançado também participarão de
workshops voltados à internacionalização.
O SP Stars é indicado tanto

para startups em estágio avançado, que buscam se conectar
com investidores anjo, fundos
e aceleradoras, como para as
que se encontram em fase inicial, que possuam desafios de
validação, vendas ou marketing
digital. A iniciativa contribui
para que empreendedores iniciantes aprendam com os erros
e os acertos de startups mais experientes, aumentando as chances de sucesso.
O programa tem gerado resultados importantes para as
empresas participantes. “As
mentorias com grandes empreendedores e executivos de
mercado foram essenciais para
reconstrução de nossa estratégia de crescimento, cultura e
pontos chave de nossos produtos. Após o SP Stars, encerramos o trimestre com mais de
100% de crescimento, consolidando nossa posição de liderança no mercado de crédito digital pra PMEs e fintechs em
geral”, explica Jorge Vargas,
CEO da startup Biva.
A primeira turma do SP Stars

2017 se encerra esse mês, quando terão sido realizadas mais de
750 sessões de mentorias presenciais, se consolidando como
um dos principais programas de
conexão entre mentores e startups do Brasil. A última edição
contou com a mentoria de CEOs
e fundadores de grandes empresas como Stefanini, SAP, Standard Bank, Verizon, Intel, Giraffas, Grupo TV1, Movida Rent a
Car, BRQ, Cielo, Gradual Investimentos, Runner, dentre outros.
Sobre o SP Stars
O SP Stars é o Programa de
Mentoria para startups promovido pela Prefeitura de São Paulo,
no âmbito da Tech Sampa, política municipal de apoio ao ecossistema de startups da cidade.
O Programa seleciona 50 startups a cada semestre, que são
conectadas com uma rede de
mais de 300 mentores, entre
investidores, aceleradoras e
executivos de empresas como
Google, Nubank, Intel, IBM,
Microsoft, VivaReal, Loggi,
entre muitas outras.

Etecs colaboram com coleta
e reciclagem de resíduos
Conscientizar a população
sobre o descarte correto de aparelhos e contribuir para a preservação ambiental são temas recorrentes entre alunos e professores das unidades do Centro
Paula Souza. Ao longo do ano,
diversos projetos voltados à coleta e reciclagem de resíduos
são realizados para atingir os
objetivos.
Entre as atividades corriqueiras estão recolher e doar equipamentos de informática a estudantes carentes e instituições
beneficentes.
Até uma competição motivou os alunos. Na “Sou resíduo
zero”, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) de Santa Fé do Sul,
na região de São José do Rio
Preto, recolheram mais de 400

quilos de resíduos, por exemplo.
Foram recolhidos para reciclagem materiais como papel,
plástico, vidro, metal, além de
óleo de frituras, que iria poluir
e agora terá destinação
correta. “Mais importante do
que o resultado da disputa é o
impacto positivo que geramos na
comunidade”, comemora Marcos Reis, coordenador pedagógico da Etec.
Outras ações
A Etec Antônio Devisate, localizada em Marília, desenvolve,
desde 2011, o ReciclaEtec. O
projeto de reciclagem e doação
de equipamentos de informática é voltado a estudantes carentes e instituições beneficentes.
O ReciclaEtec tem como
objetivo contribuir com o descarte e a reutilização correta de

computadores, caixinhas de som,
impressoras entre outros aparelhos, além de proporcionar uma
experiência prática aos alunos do
curso técnico de Informática da
unidade.
Todo o processo de desmonte, verificação de peças, montagem, formatação e instalação de
softwares é feito pelos estudantes. “É uma forma de terem um
conhecimento mais aprofundado na área de manutenção, podendo realizar assistência técnica a vizinhos e conhecidos e conseguir uma renda extra”, comenta o coordenador do projeto,
Fábio Moura.
O projeto foi um dos vencedores da 9ª Feira Tecnológica do
Centro Paula Souza (Feteps) na
categoria Melhor Projeto em
Ação Social do Estado de São Paulo. Ao todo, já foram doados apro-

ximadamente mil computadores.
No final de março, 25 Etecs
participaram do projeto Gestão do
Lixo Eletrônico Cluster SP, campanha para recolher e dar destinação apropriada ao material. O resultado impressionou: ao todo,
foram coletados mais de 10 mil
aparelhos, cerca de 240 toneladas,
em menos de um mês de campanha – de 17 de março a 8 de abril.
Criada para auxiliar no descarte correto de aparelhos de TV,
por causa do desligamento do
sinal analógico na capital e em
38 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP),
a iniciativa contou com a participação dos diretores e coordenadores das unidades e envolveu
aproximadamente 20 mil alunos
voluntários, além da integração
com as Cooperativas de Catadores Eletrônicos.

Adesampa oferece oficina gratuita sobre
“Fluxo de Caixa” a empreendedores
A Prefeitura Regional da Penha, na Rua Candapuí, nº 492 –
Zona Leste da cidade, sedia na
próxima sexta-feira (28/07),
das 9h às 12h, uma oficina gratuita sobre “Fluxo de Caixa”
voltada a empreendedores de
todas as regiões da cidade. A
capacitação é organizada pela
Agência São Paulo de Desenvolvimento (Adesampa), em
parceria com o Sebrae-SP, e é
mais uma iniciativa do progra-

ma Empreenda Fácil.
Durante a oficina, os participantes irão conhecer ferramentas para controle financeiro e projeção de ganhos, com
o auxílio técnico de profissionais da área. Também serão
realizadas atividades demonstrativas para aproximar o empreendedor da realidade prática do dia a dia, a fim de criar soluções que viabilizem o
crescimento do negócio pró-

prio, gerando renda e, consequentemente, fortalecendo a
economia local.
Neste ano, o curso já foi oferecido nas Prefeituras Regionais
do Itaim Paulista e Ermelino
Matarazzo, na região Leste, Butantã, Zona Oeste, além da Vila
Maria, na Zona Norte da cidade.
Os interessados em participar podem contatar a Adesampa, por meio do telefone (11)
3397-5194, ou o Sebrae no

(11) 2090-4250.
Serviço
Oficina ‘Fluxo de Caixa’
Data: Sexta-feira, 28 de julho de 2017
Local: Prefeitura Regional
da Penha – Rua Candapuí, nº 492
Horário: das 9h às 12h
Informações e inscrições: (11) 3397-5194 ou (11)
2090-4250
Participação gratuita

Startup brasileira explora mercado
internacional e marca presença nos EUA
De 25 a 27 de julho, será realizado o BbWorld – um evento
de tecnologia que reúne as maiores referências do setor de educação do mundo. Com sede na
cidade de New Orleans, na Luisiana, o encontro atrairá mais de
50 expositores de aproximadamente 34 países, que apresentarão diversas inovações ao mercado e aos clientes da Blackboard, que somam mais de 19
mil escolas, com 30 milhões de
usuários. Focado na expansão
de seus negócios, o aplicativo
Filho sem Fila – eleito uma das
dez startups não-canadenses

mais promissoras de 2016 pela
Naco - National Angel Capital
Organization, adentrará ao mercado norte-americano. No Brasil, em apenas quatro anos, o
aplicativo atende mais de 100
escolas e está presente em 11
Estados. Com isso, cerca de 50
mil pais e 30 mil alunos contam
com o suporte desta ferramenta
que agiliza a saída de crianças e
adolescentes das escolas. Como
consequência disso, ocorre uma
diminuição significativa do trânsito nas imediações da instituição, economia de tempo, segurança, além de evitar com que

multas sejam aplicadas (uma vez
que, com a dificuldade de buscar os filhos nas portas das escolas pelo grande volume de carros, diversas infrações são
cometidas). “Para nós, estarmos no BbWorld é uma grande
conquista e uma porta de entrada extremamente relevante
ao mercado dos EUA. Desta
forma, nossos planos são bem
promissores em termos de crescimento, uma vez que a Blackboard testou e avaliou nosso
produto, suporte e desenvolvimento. Estamos dentro dos rígidos padrões de qualidade do

mercado norte-americano” ,
comemora Gmeiner. Durante os
três dias da BbWorld, passarão
importantes profissionais e instituições da área de educação,
bem como nomes da academia de
ensino americana – pessoas que,
além de gerarem e transferirem conhecimento, são formadoras de opinião. O leque de oportunidades abrese ao passo que 900 instituições
estarão presentes, promovendo
ideias e abrindo caminhos para compartilhamentos de soluções, knowhow técnico, e melhor, dispostas a
conhecer e experimentar produtos
que estarão em exposição.
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Mercado financeiro projeta
aumento da inflação para este ano
Com o aumento do PIS/Cofins, anunciado na semana passada
pelo governo, foi interrompida a sequência de queda da inflação pelo
Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Segundo estimativas
do mercado, publicadas na segundafeira, (24) pelo boletim Focus do
Banco Central (BC), a expectativa
mediana para a inflação passou de
3,29% para 3,33% este ano.
O relatório, divulgado na se-

gunda-feira (24), em Brasília,
pelo BC, mostra também que a
expectativa do mercado para o
IPCA, em 2018, foi mantida em
4,20%. Entre os chamados analistas Top 5, médio prazo, a projeção para o IPCA deste ano subiu de 3,08% para 3,10%, mantendo-se em 4,19% para 2018.
Já quanto as expectativas
para a produção industrial, os
economistas ouvidos pelo Banco

Central apontam para uma redução
de 0,97% para 0,83%, em 2017, e
2,30% para 2,26%, em 2018.
Com relação ao produto Interno
Bruto (PIB – soma de toda a riqueza produzida pelo país), o mercado
financeiro não muda as estimativas
para o crescimento da economia,
mantendo os percentuais de 0,34%
para este ano e 2% para 2018.
Quanto à Taxa Selic, os economistas consultados mantive-

ram a projeção de 8% para este
ano, apostando no mesmo percentual para 2018. No Top 5, a
estimativa para a Selic é 7,75%,
em 2017, e 7,50%, em 2018.
Nesta terça-feira (25) e na
quarta-feira (26), o Comitê de
Política Monetária (Copom) se
reúne, em Brasília, para decidir
se altera a taxa de juros, que atualmente está em 10,25%.
(Agencia Brasil)

FMI eleva previsão de
crescimento do Brasil em 2017
Beneficiado pelo primeiro
trimestre forte, o Brasil teve a
projeção de crescimento revisada para cima pelo Fundo
Monetário Internacional
(FMI). Em relatório divulgado na segunda-feira (24), o
órgão elevou, de 0,2% para
0,3%, a estimativa de expansão para o Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos) para 2017.
Para 2018, no entanto, o órgão reduziu a previsão de cres-

cimento de 1,7% para 1,3%. Segundo o FMI, o aumento na instabilidade política atrasará a recuperação da economia.
“Em relação ao relatório de
abril de 2017, a previsão de crescimento para o Brasil está agora
mais alta em vista do primeiro
trimestre forte, mas a contínua
fraqueza na demanda doméstica
e um aumento na incerteza política será refletido num ritmo
mais fraco de recuperação e,
portanto, em menor projeção

para o crescimento em 2018”,
informou o FMI.
As projeções constam do
relatório Perspectivas Econômicas Globais, documento divulgado a cada três meses pelo
fundo. A estimativa para 2017
está em linha com as previsões
de mercado. Segundo o Boletim
Focus, pesquisa semanal com
instituições financeiras, divulgada toda semana pelo Banco
Central, os analistas de mercado preveem expansão de 0,34%

para este ano. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1% em
relação na comparação com o
quarto trimestre de 2016, puxado pela agropecuária.
As estimativas do FMI para
2018, no entanto, estão mais
pessimistas que as do mercado financeiro. De acordo
com a pesquisa do Banco Central, as instituições financeiras projetam expansão de 2%
para o PIB no próximo ano.
(Agencia Brasil)

Governo estuda plano de demissão
voluntária para servidores públicos
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão está preparando uma
proposta que define regras para
um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de funcionários públicos federais. A
medida inclui também a redução da jornada de trabalho com
remuneração proporcional
para servidores públicos do
Poder Executivo Federal. A informação foi divulgada na segunda-feira (24) pela pasta.
A proposta é oferecer uma
indenização correspondente a
125% da remuneração do servidor na data de desligamento multiplicada pelo número de anos de

efetivo exercício do servidor. A
iniciativa do governo federal
busca reduzir gastos públicos
com a folha de pagamento dos
servidores públicos federais. A
expectativa é que a medida gere
uma economia de cerca de R$ 1
bilhão ao ano.
Segundo o ministério, a proposta prevê também que os servidores efetivos poderão requerer a redução da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais para 6 ou 4 horas diárias
e 30 ou 20 horas semanais, respectivamente, com remuneração
proporcional, calculada sobre o
total da remuneração. Será assegurado ainda, a quem optar pela

redução de jornada, o pagamento adicional de meia hora diária,
calculada conforme regulamentação a ser editada pela pasta.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a expectativa do PDV a ser feito pelo
Ministério do Planejamento é de
que 5 mil servidores sejam desligados. “Vamos ver se é viável,
se haverá essa adesão”, disse,
ao destacar que se trata de um
projeto para cortes de custos.
“É um processo onde o funcionário aceita ou pede exoneração dentro de uma estrutura
combinada em relação à saída
dele”, explicou.
Meirelles participou de reu-

nião com investidores nesta tarde. Ele listou, entre as principais
preocupações do mercado, a
aprovação da reforma da Previdência e um cronograma de reformas microeconômicas, como
a criação de um cadastro positivo, a duplicata eletrônica e a lei
de recuperação judicial.
“Essa é a agenda de produtividade importante para o país.
Há um consenso de que o Brasil
está voltando a crescer. A ideia
agora é consolidar a agenda de
reformas na área macroeconômica e microeconômica, visando alcançar uma trajetória de
desenvolvimento sustentável
para o país.” (Agencia Brasil)

Dívida Pública sobe 3,22% em junho

Tesouro divulga o relatório da dívida pública de junho. Na
foto, da esquerda para a direita: Lena Car valho,
Coordenadora-Geral de Planejamento Estratégico da Dívida
Pública; Leandro Secunho, Coordenador-Geral de Operações
da Dívida Pública e André Proite, Coordenador-Geral de
Controle da Dívida Pública
apurado em maio, encerrando vida contratual.
junho em R$ 123,99 bilhões
“No que se refere à dívida
(US$ 37,48 bilhões). Deste to- externa, o destaque foram os restal, R$ 112,42 bilhões (US$ gates. Não houve emissão, mas
33,98 bilhões) são referentes à resgate de um título em euro, que
dívida mobiliária, e R$ 11,57 originalmente foi emitido em
bilhões (US$ 3,5 bilhões) à dí- lira italiana. Trata-se de menos

Programa de saques
de contas inativas do
FGTS entra
na última semana
O prazo para a retirada dos
valores das contas inativas do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) termina na próxima segunda-feira (31). Até
agora, já foram pagos mais de R$
42,8 bilhões, para 25,3 milhões
de trabalhadores.
Segundo a Caixa Econômica
Federal o montante pago até o
dia 19 de julho equivale a
98,33% do total inicialmente
disponível para saque (R$ 43,6
bilhões). O número de trabalhadores que sacaram os recursos
das contas do FGTS representa

um título antigo e ineficiente
que tínhamos”, explicou o coordenador-geral de Operações da
Dívida Pública, Leandro Secunho.

Foto/ José Cruz/Agência Brasil

O estoque da Dívida Pública
Federal cresceu de R$ 3,253 trilhões para R$ 3,357 trilhões em
junho, o que corresponde a um
aumento de 3,22% em termos
nominais. Os dados constam do
Relatório Mensal da Dívida Pública divulgado na segunda-feira (24), em Brasília, pelo Tesouro Nacional.
As emissões da Dívida Pública Federal (DPF) brasileira
ficaram em R$ 74,1 bilhões em
junho, enquanto os resgates somaram R$ 3,84 bilhões. Assim,
foram registrados R$ 70,26 bilhões em emissões líquidas.
Foram R$ 72,19 bilhões referentes à emissão líquida da Dívida Pública Mobiliária Federal
interna (DPMFi) e R$ 1,92 bilhão
relacionado ao resgate líquido da
Dívida Pública Federal Externa.
O estoque da Dívida Pública
Mobiliária Federal interna
(DPMFi) em circulação no mercado nacional foi ampliado em
3,31%, passando de R$ 3,130
trilhões para R$ 3,233 trilhões.
Já o estoque da Dívida Pública Federal externa (DPFe) acusou aumento de 0,91% sobre o

83,73% das 30,2 milhões de
pessoas inicialmente beneficiadas pela medida.
Agora, o saque está liberado
para todos os trabalhadores que
têm direito ao benefício, não importa a data de nascimento. Pode
fazer o saque quem teve contrato
de trabalho encerrado sem justa
causa até 31 de dezembro de 2015.
Os trabalhadores podem
consultar o saldo a receber na
página da Caixa. Outra opção é
o Serviço de Atendimento ao
Cliente pelo 0800 726 2017.
(Agencia Brasil)

Desvalorização do Real
Segundo o Ministério da Fazenda, a variação se deve principalmente à desvalorização do
Real em relação às principais
moedas que compõem o estoque
da dívida externa. O governo informa que o resultado foi em
parte compensado por um resgate líquido de R$ 1,92 bilhão.
A variação do endividamento do Tesouro pode ocorrer por
meio da oferta de títulos públicos em leilões, pela internet (Tesouro Direto) ou pela emissão
direta. A variação pode ocorrer
também pela assinatura de contratos de empréstimo.
Nesse caso, o Tesouro toma
empréstimo de uma instituição ou
de um banco de fomento, destinado a financiar o desenvolvimento
de uma determinada região. Já a
redução do endividamento se dá,
por exemplo, pelo resgate de títulos. (Agencia Brasil)

Confiança do empresário do
comércio recua 0,9% entre
junho e julho
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
recuou 0,9% entre junho e julho
deste ano, segundo dados divulgados na segunda-feira(24) pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). Na comparação com julho
do ano passado, no entanto, o indicador teve aumento de 16,7%.
Apesar da queda de 0,9%, os
empresários do comércio estão
mais otimistas em relação ao
futuro do que no mês passado.
As expectativas cresceram 1,1%
entre junho e julho, puxadas por
melhores avaliações sobre o futuro da economia (1,3 %) , do
setor (1,3 %) e de sua própria
empresa (0,8 %) .

Os empresários também estão mais confiantes em relação
ao presente (0,2 %), resultado
puxado pela melhora da avaliação sobre a situação de suas
empresas (1,7 %) . As avaliações
sobre a situação atual pioraram
em relação à economia (-1,1 %)
e ao setor (-0,6 %) .
A queda de 0,9% entre junho
e julho (101,5 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos) foi
puxada pelas intenções de investimentos, que recuaram 1,2% no
período. Os empresários preveêm
contratar menos empregados (2,1 %) e investir menos na empresa (-0,8 %), além de terem uma
pior avaliação sobre seus estoques
(-0,4 %). (Agencia Brasil)

ONU pede solução para crise
em Jerusalém antes da
próxima sexta-feira
O enviado da ONU para o Oriente Médio, Nickolay Mladenov, pediu na segunda-feira (24) que seja encontrada uma solução para a crise em torno da Esplanada das Mesquitas antes da
próxima sexta-feira, dia da oração muçulmana, e avisou que os
conflitos em Jerusalém podem ter efeitos “catastróficos”. As
informações são da agência de notícias EFE.
“É extremamente importante que se encontre uma solução
para a atual crise antes de sexta-feira (28)”, disse Mladenov aos
jornalistas após uma reunião a portas fechadas com os integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Segundo o diplomata, chegar a um novo dia de oração muçulmana na situação atual pode provocar um aumento significativo
dos “perigos” sobre o terreno.
Mladenov, que reiterou pedidos de calma e moderação a todas as partes, frisou que a crise pode ter consequências globais e
custos “catastróficos”.
“Ninguém deve se equivocar e achar que estes incidentes são
locais. Pode ser que aconteçam em apenas algumas centenas de
metros quadrados, mas afetam milhões, e inclusive bilhões, de
pessoas no mundo todo”, avisou o diplomata.
Mladenov comentou que, para a ONU, é “essencial” que se
mantenha o status quo na Cidade Antiga de Jerusalém e deu boasvindas às declarações do governo israelense, que reiterou que
não tem a intenção de modificá-lo.
Medidas de segurança
Quatro palestinos e três israelenses morreram nos últimos
dias em meio à escalada da violência por causa da decisão israelense de impor novas medidas de segurança em torno da Esplanada das Mesquitas.
Israel estuda atualmente alternativas aos detectores de metais que colocou na região após o ataque do dia 14, no qual morreram dois policiais e seus três agressores.
Os palestinos consideram que essas medidas de segurança
supõem uma tentativa dos israelenses de se apropriarem do local, o terceiro mais sagrado do Islã e o mais sagrado para os judeus, pois abriga o também denominado Monte do Templo, onde
fica o Muro das Lamentações.
Mladenov criticou hoje as palavras de “algumas facções palestinas” que, para ele, estão tentando aumentar a violência e pediu moderação a Israel na hora de lidar com os distúrbios em
Jerusalém.
Além disso, o diplomata pediu à comunidade internacional
que condene toda a violência, tanto as mortes de palestinos pelas
forças de segurança israelenses como os ataques terroristas contra judeus, como o assassinato na sexta-feira de três integrantes
de uma família judaica de um assentamento nos territórios ocupados. (Agencia Brasil)

Após tragédia, motorista diz
que não sabia que havia
imigrantes em caminhão
O motorista do caminhão onde estavam fechadas dezenas
de imigrantes sem ventilação no sul do Texas, James Bradley, de 60 anos, declarou aos investigadores na segunda-feira (24), que não sabia que havia pessoas na parte traseira do
veículo. Dez imigrantes morreram. As informações são da
agência de notícias EFE.
Natural de Clearwater, na Flórida, Bradley disse que abriu
a carroceria do caminhão em um estacionamento da rede de
lojas Walmart em San Antonio, quando ouviu socos vindos
do interior. O sistema de refrigeração não estava funcionando.
“Ele negou saber que havia pessoas no caminhão e disse
que as descobriu quando escutou socos e sacudidas quando
saiu do veículo para ir ao banheiro”, disse a promotoria do
Distrito Ocidental do Texas. O motorista também afirmou
que tentou ajudar os imigrantes que estavam presos na carroceria.
O caminhoneiro pode ser processado por transporte ilegal de pessoas com resultado de morte, um crime que pode
ser punido com prisão perpétua ou até pena de morte.
Segundo a imprensa local, Bradley tem um longo histórico criminal e chegou a ser preso várias vezes pelos crimes
de roubo agravado, ameaças com armas mortais, agressão,
fuga, além de inúmeras multas de trânsito.
O número de imigrantes que morreram subiu hoje para
dez, com a morte de uma pessoa em um hospital de San Antonio. Outras pessoas seguem internadas em situação grave.
Segundo os investigadores, Bradley admitiu saber que o
sistema de refrigeração da carroceria não estava funcionando e que os quatro orifícios de ventilação estavam possivelmente obstruídos.
A promotoria afirma que a Polícia e ambulâncias atenderam uma chamada de emergência pouco depois da meia noite de domingo e encontraram o caminhão na parte de trás da
loja do Walmart com oito imigrantes já mortos.
O comunicado da promotoria não esclarece quem fez a
primeira ligação para as autoridades, já que o motorista testemunhou que ligou para sua esposa, mas não para o telefone de emergências.
Não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no caminhão. Segundo vários testemunhos, entre 70 e 180 estariam na carroceria para cruzar ilegalmente a fronteira entre
EUA e México.
No estacionamento, as pessoas encontraram cerca de 40
pessoas, muitas delas afetadas pela falta de oxigênio e pelo
calor. Do total, 29 foram hospitalizadas, 17 delas em estado crítico.
“Para maximizar seus lucros, esses contrabandistas
amontoaram cem pessoas em uma carroceria no calor sufocante do verão do Texas, disse o diretor interino do Escritório de Imigração e Alfândegas (ICE), Thomas Homan,
depois da tragédia.
“Essas redes mostram em repetidas ocasiões que não se
importam com as pessoas que estão levando”, completou.
(Agencia Brasil)
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Justiça abre ação penal contra
11 acusados de fraudes no Carf
Juízes federais criticam
ofensas a Moro por causa
de condenação de Lula
A Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe) divulgou na segunda-feira (24)
uma nota repudiando as atitudes ofensivas de políticos ao
juiz federal Sérgio Moro em
decorrência da condenação do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. “Causa indignação a utilização da imunidade
parlamentar para desferir
ofensas a quem está cumprindo a sua função constitucional de aplicar a lei ao caso
concreto”, diz a nota, assinada
pelo presidente da Ajufe, Roberto Carvalho Veloso.
Para a Ajufe, o inconformismo contra as decisões judiciais deve se dar com os recursos judiciais postos à disposição das partes e não por
meio de agressões verbais. A
associação também diz que as
tentativas de enfraquecer e intimidar o Poder Judiciário têm

como objetivo a impunidade
das infrações penais que tanto
afligem o Brasil.
“A Ajufe continuará firme
na defesa da apuração dos fatos apontados como criminosos, com a consequente punição de todos os que se locupletaram com a prática ilícita, não havendo nenhuma
possibilidade de cerceamento da independência judicial
para o julgamento dos processos”, disse.
O juiz federal Sérgio
Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação
é relativa ao processo que investigou a compra e a reforma
de um apartamento triplex em
Guarujá, no litoral de São
Paulo. (Agencia Brasil)

Senado volta do
recesso em agosto
com quatro CPIs
Na volta do recesso parlamentar, em agosto, quatro comissões parlamentares de inquérito (CPIs) devem funcionar no
Senado. Além da CPI da Previdência, única em funcionamento, três comissões estão à espera de instalação: a dos Maus-Tratos às Crianças, a do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a
CPI Mista do BNDES/JBS e
J&F .
Instalada em maio, a CPI da
Previdência, presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e relatada pelo senador Hélio José
(PMDB-DF), tem até o dia 8 de
setembro para encerrar os trabalhos, mas os senadores já anunciaram que vão pedir prorrogação e mostrar na conclusão dos
trabalhos que a Previdência não
é deficitária.
A CPI dos Maus-Tratos às
Crianças, criada em abril, teve
seus integrantes designados pouco antes do recesso parlamentar de julho e, por isso, sua instalação ficou acertada para o segundo semestre. Criada por iniciativa do senador Magno Malta
(PR-ES), ela terá sete titulares
e cinco suplentes.
A comissão investigará casos de violência, abuso e pedofilia, além de jogos virtuais que
estimulam menores a cometer
automutilação e até suicídio,
como o da Baleia Azul. Para enfrentar esse tipo de crime, o senador quer ouvir especialistas e
órgãos públicos, como a Polícia
Federal e o Ministério Público.
“Isso nos ajudará a construir
uma legislação e, mais que isso,
fazer uma investigação segura,
para que se possa colocar na cadeia todos os criminosos que continuam abusando e conduzindo ao
sofrimento emocional e moral as
crianças do nosso país”, — disse
o senador Magno Malta no requerimento de abertura da CPI.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e empresas do grupo
JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que tiveram depoimentos de delação premiada homologados pela Justiça, também
estão na mira dos senadores.
A CPI do BNDES teve apoio
de 37 senadores, 10 a mais do
que o número mínimo necessário. O autor do requerimento,
Roberto Rocha (PSB-MA), quer
apurar possíveis irregularidades
nos créditos concedidos para
expandir companhias nacionais.
O número mínimo de indicações
— sete dos 13 titulares — foi
alcançado pouco antes do recesso. Ainda faltam nomes do
PMDB para três vagas, além de
uma das três indicações do Bloco Social Democrata (PSDB e
DEM), que ficou em aberto após
desistência do senador Dalírio
Beber (PSDB-SC). Com recursos do BNDES, o grupo conseguiu a liderança mundial no mercado de carnes.

Sem número
A única comissão mista prevista no segundo semestre, a CPI
Mista do BNDES/JBS e J&F –
— a última sigla identifica a holding que reúne todos os negócios da família Batista, inclusive empresas coligadas e participações, ainda não teve as indicações necessárias no Senado.
Proposta pelo senador Ataídes
Oliveira (PSDB-TO) e, na Câmara, pelo deputado Alexandre Baldy (Pode-GO). É composta de
16 parlamentares de cada Casa
legislativa, com igual número de
suplentes. Para ser instalada, depende de pelo menos nove indicações de titulares de cada Casa.
Na última sessão do Congresso, em 13 de julho, o deputado Izalci Lucas (PSDB-DF)
perguntou a Eunício se ele tinha
a intenção de indicar os nomes
que faltavam ou se daria mais
tempo aos líderes. “ Vou esperar até a próxima sessão deliberativa do Congresso pela indicação dos líderes. Tenho tentado
[manter] o sentimento e estilo
democráticos, embora alguns
achem que eu dirija com muita
veemência os trabalhos”, afirmou.
Criada em 25 de junho, a CPI
mista deve ser mais abrangente
em comparação com a CPI do
BNDES, que funcionará apenas
no Senado. Além de investigar as
operações do BNDES com a
JBS e ainda a holding J&F, os
parlamentares devem analisar os
supostos ganhos do grupo com
compra de dólares e venda das
ações às vésperas da divulgação
das gravações de conversas de
Joesley com o presidente Michel Temer, em encontro não
oficial no Palácio do Jaburu. As
gravações fazem parte de conjunto de denúncias que entraram
no acordo de delação premiadas
do empresário com a Procuradoria-Geral da República, ponto que a comissão também deve
investigar.
“ Essa CPI tem muito a investigar. Além dos aportes suspeitos que o grupo Batista recebeu do BNDES, estarão em foco
os ganhos bilionários com compra de dólares e venda das ações.
Eles vão ter que explicar tanta
‘esperteza’”, disse Ataídes.
Trâmite
Para criar uma CPI, são necessárias pelo menos 27 das 81
assinaturas de senadores. Conseguidas as assinaturas, o requerimento é lido em plenário e
publicado, com notificação dos
líderes dos blocos e partidos
para que indiquem os membros.
Para a instalação é necessário
que a maioria absoluta dos titulares (metade mais um) já
esteja designada. Casos os líderes não indiquem os integrantes, cabe ao o presidente
do Senado fazer as indicações.
(Agencia Brasil)

A Justiça Federal em Brasília aceitou na segunda-feira
(24) denúncia apresentada pelos investigadores da Operação Zelotes contra 11 pessoas acusadas de fraudes em julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) envolvendo o Bank
Boston. Com a decisão, proferida pelo juiz Vallisney Oli-

veira, da 10ª Vara Federal, passam à condição de réus servidores públicos, advogados, lobistas e um ex-diretor do banco.
De acordo com a denúncia,
o suposto esquema de corrupção
envolveu pagamento de propina
para cancelar ou reduzir multas
aplicadas ao banco. Em um dos
casos citados pelos procuradores responsáveis pela investiga-

ção, uma atuação tributária avaliada pela Receita Federal em
aproximadamente R$ 600 milhões foi reduzida em 70%.
Além de pedir a condenação
dos acusados pelos crimes de
corrupção, gestão fraudulenta,
lavagem de dinheiro e organização criminosa, os procuradores pediram à Justiça o pagamento de indenização de R$

100 milhões por danos morais
coletivos em razão das supostas
fraudes.
Deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 2015, a Operação
Zelotes investiga desvios no
Carf, órgão ligado ao Ministério da Fazenda que é a última instância administrativa de recurso
contra cobranças tributárias.
(Agencia Brasil)

Casa da moeda retoma a
emissão de passaportes
A partir da segunda-feira
(24), a Casa da Moeda do Brasil
(CMB) realiza uma megaoperação para zerar a fila de cerca de
175 mil passaportes pendentes,
devido à suspensão da emissão
do documento por falta de recursos financeiros.
“Por entender a importância
da urgente normalização do serviço, a CMB vai trabalhar 24

horas por dia, sete dias por semana, a partir de segunda feira
(24), arcando com custos extras
para atender a todas as solicitações feitas pelos cidadãos nos
postos da DPF [Departamento
de Polícia Federal] durante os
dias de suspensão”, informou a
Casa da Moeda em nota.
De acordo com a Polícia Federal (PF), os pedidos que foram

acumulados durante o período de
suspensão do serviço serão atendidos por ordem cronológica
conforme as solicitações. “A
Polícia Federal trabalhará em parceria com a Casa da Moeda para
que haja normalização da emissão de passaportes o mais rápido
possível”, diz nota da PF.
A Casa da Moeda estima que
em até cinco semanas o serviço

esteja regularizado, zerando a
fila de espera.
O serviço estava suspenso desde 27 de junho, após a PF anunciar que não tinha recursos financeiros para continuar emitindo o documento. No último dia 21, o
Ministério da Justiça enviou uma
verba extra de R$ 102 milhões
para a regularização da expedição
de passaportes. (Agencia Brasil)

Defesa de Cabral pede afastamento
do juiz Bretas do caso H.Stern
A defesa do ex-governador
do Rio de Janeiro Sérgio Cabral
entrou com pedido de afastamento do juiz Marcelo Bretas,
da 7ª Vara Federal Criminal do
Rio, do processo que investiga
o envolvimento de Cabral e a
compra de joias da H.Stern, dentro da Operação Calicute.
“Eu argui a suspeição [de
Bretas] no processo da
H.Stern”, disse na segunda-feira(24) à Agência Brasil o advo-

gado Rodrigo Roca. Ele entrou
com a ação na última sexta-feira (21) na própria 7ª Vara Federal. A defesa de Cabral alega que
o juiz não poderia ter feito declarações ao jornal Valor Econômico no último dia 14, reproduzidas no dia 15 pelo Globo,
nas quais “dizia que tinha somente uma dúvida na questão das joias: se era propina ou se era lavagem de ativos”.
Na avaliação do advogado,

Bretas teria feito um prejulgamento. “Ele [Bretas] praticamente anunciou a sentença que
vai dar. Ele sabe que vai condenar, só não sabe por que crime.
Isso torna um juiz suspeito para
julgar a causa, uma vez que o
processo está no início, e nós
apresentamos uma peça de defesa até agora. A primeira foi
sexta-feira”.
Roca quer que o juiz Marcelo Bretas se declare suspeito

para prosseguir na presidência
do processo 0135964, que cuida das joias da H.Stern. Se ele
acolher a suspeição, será indicado um substituto. Caso
Bretas não acolha o pedido de
afastamento, a decisão caberá
ao Tribunal Regional Federal
da 2ª Região(TRF2). “Nós vamos aguardar a decisão dele
sobre essa questão, como ele
se comporta com isso”.
(Agencia Brasil)

Pezão discute venda da Cedae
com BNDES e governo federal
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, se
reuniu na segunda-feira(24)
com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da
Presidência, Moreira Franco,
para discutir o processo de pri-

vatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro (Cedae). Também participa da reunião o vice-governador Francisco Dornelles.
No último dia 20, o BNDES
divulgou que seu corpo técnico
já havia começado a analisar a
viabilidade da compra da companhia, após ter recebido a de-

manda do governo federal.
Sob protestos de funcionários e movimentos sociais, a
venda da Cedae foi aprovada
pela Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) em fevereiro. A privatização era uma das exigências do governo federal para que
o estado do Rio entrasse no

Regime de Recuperação Fiscal,
que aguarda agora a homologação da União.
Com o acordo, o estado do
Rio vai adiar o pagamento de dívidas com a União por três anos.
A venda da companhia servirá de
garantia para a concessão de um
empréstimo de R$ 3,5 bilhões
ao estado. (Agencia Brasil)

Criação de vagas em cadeias ficou aquém
da meta, diz Ministério da Transparência
O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União divulgou na segunda-feira (24) um relatório com o resultado da avaliação do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional (Pnasp). A principal conclusão é que o programa
não atingiu a meta prevista para
a criação de vagas em cadeias
públicas no período de 2012 a
2015. Tampouco foram implantadas as centrais de monitoramento eletrônico de presos previstas para o período entre 2013
e 2015.
No que se refere às cadeias
públicas, o Pnasp previa a criação de 45.730 vagas em 99 obras
em vários estados. O objetivo
das obras era desafogar as celas
das delegacias de polícia, crian-

do espaço adequado nas cadeias
que seriam construídas ou ampliadas. No entanto, até dezembro do ano passado, apenas
1.190 vagas desse tipo tinham
sido criadas – pouco mais de
2,5% do pretendido.
As obras atrasaram por problemas relacionados a ações a
cargo dos Estados, do Departamento de Política Penitenciária
do Ministério da Justiça (Depen) e da Caixa Econômica Federal. “Verificou-se que os controles adotados pela União em
relação às obras são adequados,
mas não suficientes quanto às
fiscalizações in loco. O trabalho
concluiu que os critérios para
seleção dos estados beneficiários dos recursos foram respeitados pela União. Por outro

lado, verificou-se que os dados
relativos ao sistema penitenciário brasileiro não são totalmente confiáveis, uma vez que não
há padronização entre as unidades da Federação”, explicou o
Ministério da Transparência.
Quanto ao monitoramento
eletrônico dos presos, os órgãos
de controle observaram que o
repasse de valores do governo
federal para os estados era relacionado ao número de tornozeleiras eletrônicas disponibilizadas, e não ao número efetivamente utilizado. Com isso, há
chance de prejuízo para os cofres públicos se a quantidade de
tornozeleiras em uso for menor
que as disponíveis.
Além disso, acrescentou o
ministério, a CGU verificou que

a maioria das centrais previstas
nos convênios firmados entre
2013 e 2015 ainda não estava em
operação. “Recomendou-se que
sejam reavaliados os critérios
para definição da demanda dos
equipamentos por cada unidade
da Federação, bem como que
sejam estabelecidos critérios
para pagamento dos equipamentos contratados por utilização
efetiva, evitando o desperdício
de recursos públicos.”
A transferência de recursos
federai s aos estados para o
Pnasp foi de R$ 1,2 bilhão no
período entre 2012 e 2015. O
déficit no número de vagas no
sistema prisional brasileiro
passou de 97 mil em 2000 para
mais de 250 mil em 2014.
(Agencia Brasil)

Supremo envia à PGR pedido da
defesa de Temer para acesso a áudios
A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, encaminhou
na segunda-feira (24) à Procuradoria-Geral da República
(PGR) o pedido da defesa do
presidente Michel Temer de
acesso a sete gravações recuperadas pela Polícia Federal
(PF) na perícia feita no áudio
da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o
presidente em março, no Palácio do Jaburu.

Na decisão, a ministra entendeu que o pedido dos advogados não tem urgência e deve
ser decidido pelo relator do
processo, ministro Edson Fachin, após o fim do recesso na
Corte, que termina no dia 1º de
agosto. Após o parecer da
PGR, a questão deve ser analisada por Fachin.
“Esta circunstância demonstra que o pleito agora
apresentado quanto ao acesso
aos dados não constitui novi-

dade para a defesa, nem para ela
poderia ser tida como imprescindível, pelo menos de imediato, de modo a não se poder
aguardar sequer o retorno ao
trabalho do ministro Edson
Fachin, em férias neste mês, e
cujo retorno, como antes anotado, se dará antes da data aprazada inicialmente para o compromisso da Câmara dos Deputados quando os dados buscados seriam apresentados”, decidiu a ministra.

Ao Supremo, os advogados
alegam que sete gravações não
foram juntadas ao inquérito
sobre o presidente após o trabalho pericial. Para Antônio
Claudio Mariz, representante
de Temer, as gravações são necessárias para compor a defesa durante a votação na Câmara dos Deputados, prevista para
2 de agosto, sobre o aval da
Casa para o prosseguimento da
denúncia contra o presidente
no Supremo. (Agencia Brasil)
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Corrida 1
Felipe Fraga largou na pole
position e controlou a vantagem

A festa de Casagrande
sobre Daniel Serra para conquistar sua segunda vitória consecutiva na cidade localizada no interior de Minas Gerais e também a
segunda na temporada 2017.
A lar gada aconteceu sem incidentes, com Felipe Fraga
mantendo a liderança. Com o
carro mais rápido que os demais, a única oportunidade
para ultrapassá-lo seria na parada para reabastecimento.
Apesar de Daniel Serra realizar o pit stop mais rápido que
Fraga, não foi o suficiente para

superar o vencedor da prova.
Percebendo que Felipe Fraga estava mais rápido, Daniel
Serra decidiu segurar a segunda
colocação para somar mais pontos e ampliar a vantagem na liderança do campeonato.
O principal duelo da prova foi
entre Ricardo Maurício e Ricardo Zonta, que se alternaram na
terceira colocação praticamente
durante toda a corrida, com o primeiro levando a melhor após
uma ultrapassagem a poucos
metros da linha de chegada.

Corrida 2
O Circuito dos Cristais ganhou mais um admirador. Depois
do “dono da pista” Felipe Fraga
vencer sua segunda prova em
Curvelo na corrida 1, Gabriel
Casagrande realizou seu sonho e
conquistou sua primeira vitória
na Stock Car na corrida que fechou a sexta etapa da principal
categoria do automobilismo brasileiro na cidade mineira. Thiago Camilo e Átila Abreu completaram o pódio.
Após finalizar a primeira
prova na décima colocação, o
piloto da Vogel Motorsport largou na pole e administrou a vantagem sobre Thiago Camilo,
que ultrapassou Rafael Suzuki
logo na largada.
Thiago Camilo comemorou os
pontos conquistados na etapa, mas
acredita que tinha carro para vencer a segunda corrida em Curvelo.
Classificação do campeonato (5 primeiros):
Daniel Serra – 178; Thiago
Camilo – 157; Max Wilson –
148; Átila Abreu – 136; Ricardo
Maurício – 129. Mais notícias
em: www.stockcar.com.br

Foto/Divulgação

Brasil supera Estados Unidos e
está na Fase Final do Grand Prix

Natália marcou 19 pontos
A seleção brasileira feminina de vôlei está na Fase Final do
Grand Prix. No domingo (23),
com o apoio de 10.143 torcedores que lotaram o Aecim Tocan-

tins, o Brasil superou os Estados
Unidos por 3 sets a 1 (25/20, 25/
13, 18/25 e 25/18), em 1h45 de
jogo, em Cuiabá (MT). Com o
resultado, o time verde e amare-

lo garantiu um lugar entre as seis
melhores equipes da competição. A Fase Final acontecerá de
dois a seis de agosto, em Nanjing, na China.
O resultado colocou o Brasil em terceiro lugar na classificação geral, com 18 pontos (seis
vitórias e três derrotas). A Sérvia lidera, com 22 pontos, seguida pelos Estados Unidos, com
19. A Itália é a quarta colocada,
com 16 pontos. As quatro equipes citadas já garantiram um lugar na Fase Final. A China, país
sede, também está garantida. A
última vaga ficará entre Holanda, que ainda joga neste domingo, e o Japão.
A ponteira Natália foi a maior pontuadora da vitória das brasileiras, com 19 acertos. A central Adenízia, com 18 pontos
(cinco de bloqueio) e a oposta

Tandara, com 14 acertos, também se destacaram. Pelos Estados Unidos, os destaques foram
a central Dixon e a atacante
Courtney, com 12 cada.
O treinador José Roberto
Guimarães fez questão de agradecer ao apoio recebido pelos
torcedores de Cuiabá.
“Temos que agradecer Cuiabá por ter nos recebido muito
bem e a torcida foi fundamental
para as nossas vitórias. Conseguimos treinar mais, recebemos
o carinho de todos e apresentamos um voleibol melhor. Fico
feliz pela atmosfera, por termos
evoluído e pela classificação.
Ainda precisamos evoluir e ter
mais regularidade. Será muito
importante jogarmos a Fase Final para enfrentarmos as melhores seleções do mundo”, explicou José Roberto Guimarães.

Circuito Mundial

Larissa/Talita leva ouro, e Ágatha/Duda
fica com o bronze na etapa da Polônia
O Brasil subiu ao lugar mais
alto do pódio novamente na temporada 2017 do Circuito Mundial de vôlei de praia. Larissa e
Talita (PA/AL) superaram as
canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes na manhã de domingo (23) por 2 sets
a 1 (20/22, 21/18, 16/14), em
50 minutos, e conquistaram o
título da etapa de Olsztyn, da
Polônia. A festa ficou completa
com bronze de Ágatha e Duda
(PR/SE), que nem tiveram que
entrar em quadra.
É o terceiro título de Larissa e Talita apenas nesta temporada, já que elas haviam sido
campeãs no Major Series de
Fort Lauderdale (EUA), e na

etapa de Moscou (Rússia). Somam também uma prata no Major de Gstaad (Suíça). As brasileiras recebem 800 pontos no
ranking do Circuito Mundial do qual já eram líderes - pelo
título, além de uma premiação
de 20 mil dólares.
A vitória deste domingo, debaixo de muita chuva, marcou a
segunda na t emporada sobre Pavan e Humana-Paredes, já que Larissa e Talita derrotaram as canadenses há duas semanas, na semifinal do Major Series de Gstaad,
na Suíça, quando acabaram com a
prata. As brasileiras também vencem uma etapa na Polônia pela terceira vez, tendo conquistado o
ouro em 2014 e 2015.

Já Ágatha e Duda nem tiveram que suar a camisa. Por conta de uma lesão no ombro da tricampeã olímpica Kerri Walsh,
ainda na semifinal, ela e a parceira Nicole Branagh não entraram em quadra para a disputa da
medalha de bronze. As campeãs
do SuperPraia somam 480 pontos no ranking geral e recebem
um prêmio de 10 mil dólares.
Ágatha e Duda realizam uma
temporada extremamente constante e somam um ouro, uma
prata e três bronzes, ficando de
fora do pódio em apenas dois
eventos que disputaram.
As duplas brasileiras têm
dominado as etapas de 2017,
tendo conquistado 18 medalhas

até agora, sendo dez de ouro,
três de prata e cinco de bronze
(veja todas abaixo). A etapa quatro estrelas da Polônia distribui
300 mil dólares em prêmios aos
atletas. Este foi o 13ª ano consecutivo que a Polônia recebe
uma etapa, sendo um dos locais
mais tradicionais.
A próxima parada das duplas
brasileiras é no Campeonato
Mundial, que acontece de 28 de
julho a 6 de agosto, na cidade de
Viena, na Áustria. O torneio
acontece a cada dois anos e é o
que distribui a maior pontuação
para o ranking geral – 1600 ao
time campeão - e a maior premiação: 500 mil dólares em
cada naipe.

Kart

Fórmula Master
Brasil Festival será
disputado no dia
5 de agosto
Kartódromo de Interlagos receberá o segundo grande
evento de rental kart no ano

Foto/ Pedro Bragança

O domingo em Curvelo foi
atípico para região central de
Minas Gerais, já que esta foi a
penas a segunda vez que a principal categoria do automobilismo
brasileiro visitou a região. No
entanto, um velho conhecido da
torcida local mostrou que conhece bem as curvas do Circuito dos
Cristais. Felipe Fraga, que havia
largado na pole e vencido uma
das corridas em Curvelo no ano
passado, repetiu a dose e venceu a primeira corrida de domingo (23). Daniel Serra e Ricardo Maurício completaram o
pódio. Já a segunda prova foi
dominada por Gabriel Casagrande, que conquistou sua primeira vitória na categoria, com
Thiago Camilo em segundo e
Átila Abreu em terceiro.
Com uma vitória e um quarto
lugar, Fraga foi o piloto que mais
pontos somou na etapa, com 44.
A liderança segue nas mãos de
Daniel Serra, que finalizou as
provas na segunda e sexta posição e agora soma 178 pontos,
contra 157 de Thiago Camilo.

Foto/ Fábio Davini

Stock Car: Fraga e Casagrande
comemoram vitórias em Curvelo

O Fórmula Master Brasil Festival receberá pilotos de todo
o Brasil
Apenas duas semanas após
a realização das 24 Horas Rental Kart Interlagos, o principal
kartódromo do Brasil recebe
outro grandioso evento, que
novamente deverá receber os
melhores pilotos de todo o
país. No dia 5 de agosto será
realizado o Formula Master
Brasil Festival, a partir das 14
horas, no Kartódromo Ayrton
Senna, em Interlagos, na zona
sul de São Paulo (SP).
“A Fórmula Master vem
com uma proposta inovadora
como organização e política de
preços no mercado rental kart.
Não somos uma Liga de Kart,
não cobramos mensalidade ou
mesmo anualidade dos participantes. Apenas a taxa de inscrição e administração das corridas, e temos como filosofia
priorizar a qualidade de pilotagem dos participantes, com regras desportivas rígidas, a fim
de todos terem chances iguais,
sem toques ou atitudes antidesportivas”, afirma Jean Carlo
Szepilovski, idealizador do
evento e do campeonato Fórmula
Master
(www.formulamaster.net.br),
que está completando dois anos
de atividades.
O Fórmula Master Brasil
Festival será um evento muito
bem planejado onde todo piloto correrá no mínimo em duas
baterias classificatórias com os
novos Kart Mini, que definirão
os pilotos que disputarão a
Taça de Campeão (Gold Trophy), e a Taça de Prata (Silver
Trophy), que será um incentivo
para o 12º colocado em diante
nas baterias finais. Portanto,
haverá pódio separado para os
seis primeiros de cada troféu.
As baterias classificatórias
serão num sentido do traçado
completo de Interlagos, a as finais serão em outro sentido,
para deixar o evento mais atrativo. Todos os karts serão sorteados e o peso mínimo dos
pilotos será de 95 quilos. Tudo
isto a um custo bastante aces-

sível, oferecido por R$
390,00, bem abaixo do que se
nota neste mercado, considerando-se que ainda serão distribuídos vários prêmios aos
pilotos que estão sendo negociados.
Para fechar o evento com
chave de ouro, após a premiação será realizado um show de
90 minutos com a THE BEATLES MEMORY, famosa Banda Tributo / Cover que realiza
uma apresentação voltada para
a família e as crianças em especial. Chamado BEATLES
FOR KIDS, os maiores sucessos da banda britânica serão no
formato infantil, pondo todo
mundo para dançar e cantar. Os
pilotos poderão levar a família e principalmente os filhos
para participarem, quebrando a
resistência de esposas, namoradas e família em geral não
participarem do esporte a motor.
A Fórmula Master se iniciou após a participação de
Jean Carlo Szepilovski em
mais de três décadas no automobilismo e kartismo, e achar
o esporte ficou inflacionado
demais para quem deseja competir. Em 2012 ele desistiu de
competir nos certames oficiais e afastou-se do esporte,
mas notou que muitos amigos
estavam na mesma situação.
Após a primeira prova organizada o sucesso foi imediato.
Como ele mesmo insiste, algo
deve ser feito para oferecer ao
kartista uma competição organizada, como um certame com
rigidez no regulamente e muito fairplay por parte dos pilotos, já que na verdade são todos amigos, e acolhem os novos que a cada etapa chegam.
As inscrições no Formula
Master Brasil Festival vão até
o dia 31 de julho e podem ser
feitas através do site
www.formulamaster.net.br ou
diretamente via WhatsApp
com o organizador, pelo número 11.97356.5363.

