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Juros básicos da economia voltam
a um dígito depois de quatro anos
Justiça anula liminar que suspende
aumento do PIS/Cofins sobre combustíveis
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Pesquisa do Dieese diz que São Paulo
tem 2 milhões de desempregados
Página 2

A companhia aérea colombiana Avianca anunciou na quarta-feira (26) que a partir do dia
16 de agosto deixará de voar à
Venezuela, pela primeira vez
em mais de 60 anos, devido às
dificuldades operacionais que
tem nesse país. A informação
é da EFE.
Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

24º C
9º C

Noite

Deputado Darcísio Perondi
Faltando poucos dias para a
votação do parecer pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos
Deputados, os aliados do governo

intensificam as articulações para
conseguir o maior número de votos pelo arquivamento da denúncia. Na quarta-feira, o vice-líder do
governo, deputado Darcísio Pe-

EURO
Compra: 3,68
Venda:
3,68

OURO
Compra: 115,33
Venda: 145,47

Governo Central registra
maior déficit primário da
história no primeiro semestre
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Michel Temer comemora
menor taxa de juros em
quatro anos
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Duplas se enfrentam em
autódromo de terra no
interior de São Paulo
Neste sábado, dia 29 de
julho, a cidade paulista de
Cordeirópolis receberá a 4ª
etapa da Mitsubishi Cup, o
rali cross-country de velocidade mais tradicional do
País. O público poderá
acompanhar, de uma arquibancada montada especialmente para a competição offroad, mais uma das novidades
da 18ª temporada da competição: uma corrida em um
“autódromo de terra”. A entrada será gratuita. Página 8

Taça Ayrton Senna
de Kart: Alberto
Cesar Otazú quer
retomar liderança
Maior destaque da temporada, com duas vitórias, duas
pole positions e três voltas
mais rápidas em apenas cinco
participações, o jovem Alberto Cesar Otazú (Braspress/Pilotech/Alpie Escola de Pilotagem/HTPro Nutrition) quer retomar a liderança da Taça Ami-

Prova em autódromo de terra é uma das novidades da temporada

Atual campeão do
shootout lidera temporada
da USF2000
Foto/ USF2000

Turismo
Compra: 3,12
Venda:
3,31

Carteira de motorista
eletrônica valerá a partir
de 2018
Página 4

rondi (PMDB-RS), disse que o deputado da base governista que votar contra o presidente Temer estará fora da base.
“Quem não votar a favor do presidente Temer estará fora da base do
governo. O deputado tem que decidir se é governo ou não é governo.
[Se] Acredita no novo Brasil ou não
acredita”, disse Perondi ao afirmar
que não espaço para dúvidas. “Estamos numa guerra ideológica e numa
guerra de política econômica. Uma
fracassada e outra que está recuperando o país, e quem está vacilando
tem que decidir logo de que lado vai
ficar”, alertou Perondi.
De acordo com o Perondi, os
parlamentares que votarem contra o presidente Temer estarão se
posicionando contra as propostas “reformistas” do governo e
“contra o Brasil”.
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Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,14
Venda:
3,14
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O norte-americano Oliver
Askew, de 20 anos, superou no
final do ano passado outros 17
concorrentes no shootout do
Mazda Road to Indy, em Laguna
Seca, nos Estados Unidos, e faturou o prêmio de 200 mil dólares,
equivalente à temporada completa na USF2000, primeiro degrau
do projeto rumo à Fórmula Indy.
Fazendo bom proveito do prêmio,
Askew vem sendo o destaque da
temporada. O piloto lidera a competição, com seis vitórias em 11
provas.
Página 8
Categoria é a porta de
entrada para o Road to Indy

ka Ayrton Senna, que terá a
sua sétima etapa realizada
nesta quinta-feira (27/7), no
kartódromo de Interlagos, na
zona sul de São Paulo. O jovem
piloto está com apenas um
ponto de desvantagem para o
líder Alfredo Salvaia, que
soma 113 pontos. Página 8

Torneio masculino da
Copa São Paulo 2017
terá triangular
Foto/Divulgação

Avianca
suspenderá
voos à
Venezuela a
partir de
16 de agosto

Foto/José Cruz/ABr

Os Estados Unidos cancelaram o visto do senador colombiano Bernardo “Ñoño”
Elías, investigado por seu envolvimento no escândalo da
Odebrecht no país. Segundo a
emissora colombiana WRadio,
se especulava que Elías já estava nos EUA, já que ele não
participou das comemorações
do Dia da Independência da
Colômbia na última quinta-feira. A informação é da EFE.
A Procuradoria da Colômbia disse ontem que a Odebrecht pagou US$ 27,7 milhões de
propinas no país e não US$ 11,1
milhões, como indicou o Departamento de Justiça dos EUA
em dezembro de 2016. Os promotores anunciaram também
que a prima de Elías, Basima
Elías, também teria recebido
dinheiro que tinha como destino final o senador. Página 3

retornam a um dígito em quase quatro anos. Desde novembro de 2013, quando o Copom
elevou a taxa para 10% ao ano,
a taxa estava em dois dígitos.
Em comunicado, o Banco
Central informou que as incertezas políticas não influenciaram, até agora, as expectativas
para a inflação. O texto, no
entanto, informou que a manutenção do ritmo de cortes
dependerá da continuidade das
reformas estruturais em
tramitação no Congresso Nacional.
Página 3

Entidades do setor produtivo
elogiam queda de juros,
mas cobram reformas

Deputado da base que votar
contra Temer estará fora do
governo, diz vice-líder

Foto/ Ricardo Leizer

EUA cancelam
visto de senador
colombiano
investigado
pelo caso
Odebrecht

Pela sétima vez seguida, o
Banco Central (BC) baixou os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu na quarta-feira (26) a taxa
Selic em 1 ponto percentual,
de 10,25% ao ano para 9,25%
ao ano. A decisão era esperada
pelos analistas financeiros.
Com a redução de quartafeira, a Selic chega ao menor
nível desde outubro de 2013,
quando estava em 9% ao ano.
Essa é a primeira vez em que
os juros básicos da economia

Copa São Paulo de Voleibol Masculino 2017
A Copa São Paulo de Volei- equipes, o Sesi-SP, campeão
bol Masculino 2017 está defi- do ano passado e vice-camnida. A tradicional disputa, que peão estadual em 2016, o São
abre a temporada e serve de pre- José dos Campos e o estreanparação para o Campeonato te Corinthians Guarulhos, coPaulista Adulto da Divisão Es- mandando pelo líbero Sergipecial, reunirá neste ano três nho.
Página 8
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HSP realiza campanha de orientação
sobre câncer de cabeça e pescoço
Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente implanta
pagamento digital para
recursos ao FEMA
Os pagamentos de valores
ao Fundo Especial do Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (FEMA) das compensações dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA)
poderão ser feitos de forma
digital. A Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente (SVMA)
poderá gerar o Documento de
Arrecadação do Município
(DAMSP) em um ambiente digital amigável, na área DISEO.
Ao promover a transparência,
a novidade acolhe os preceitos
do Programa de Integridade e
Boas Práticas da SVMA.

A versão eletrônica substitui as guias preenchidas manualmente e contribui para a certificação desse tipo de operação. O valor resultante das compensações do TCA é recolhido
quando a legislação autoriza a
conversão dessa compensação
pelo manejo de vegetação em
recursos ao FEMA. As verbas
do FEMA, por sua vez, são revertidas em importantes projetos voltados à sustentabilidade.
A solicitação de guia para
pagamento do FEMA poderá
feita
pelo
e-mail
ctca@prefeitura.sp.gov.br .

w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Vice-presidente em mais um exercício da presidência,
Eduardo Tuma (PSDB) segue honrando a história do pai [Renato
Tuma], que por sua vez deixou seu nome inscrito entre os grandes
dirigentes que a Casa teve.
P R E F E IT U RA ( S P )
Vereador-presidente do parlamento paulistano, Milton Leite
(DEM) vai bombando seu currículo. Mais uma vez prefeito em
exercício, Leite (ex-PMDB) vai ‘clareando o café’ dos raríssimos profissionais da nossa política.
A S S E M B LE IA ( S P)
Maior parlamento estadual [regional] do Brasil e um dos maiores do mundo, a ALESP pode resgatar sua alta importância. Hoje,
a do Rio tá abaixo da ‘linha da pobreza’, mas a de Minas faz propaganda na imprensa.
GOVERNO (SP)
Conforme antecipado aqui, desde 2016, Alckmin (PSDB)
começa a demonstrar que pode e deve voltar a dar ao comando
do DEM (ex-PFL) a condição de partido preferencial numa chapa pra vice-Presidência em 2018.
CONGRESSO
Deputados do DEM (São Paulo) começam a vibrar com as
possibilidade do colega Rodrigo Garcia (ex-Kassab hoje dono
do seu PSD) ser candidato à vice-governador em chapa com o
prefeito paulistano Doria (PSDB).
PR E S I D Ê N C I A
Se Temer (PMDB) se fizer de morto, em relação às
novas invasões criminosas de movimentos [no caso o ‘Sem’ Terra], estará demonstrado que perdeu autoridade pra fazer o Ministério (Justiça) cumprir suas missões.
J U S T I ÇAS
Caso os magistrados brasileiros não usem do poder e de ofício tomem medidas pra que MSTs da vida não sigam tocando o
terror com invasões de propriedades rurais, tá decretada a chamada insegurança jurídica.
PA R T I D O S
Senador Aécio Neves (MG) não vai deixar a presidência do
PSDB por querer. Já a manutenção do colega (CE) Tasso na presidência é pra não ‘assinar recibo’ pra quem já domina; ou seja o
governador (SP) Alckmin.
H I ST Ó R IA S
A vida, o tempo e a morte pautam nossas histórias [reais ou via
versões], propiciando algum poder [militar, religioso,
financeiro, cultural e político]. As nossas necessidades e desejos também seguem nos pautando.
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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A médica da Clínica de Cirurgia de Cabeça e pescoço do
HSPM Rosilene de Melo Menezes alerta para a importância da
prevenção, ficando atento a alguns sintomas. “Procure um
médico se apresentar ferida na
boca que não melhora em três
semanas; nódulos no pescoço
que não regridem em 21 dias;
dores fortes; dificuldade para
comer, engasgos e perda de
peso; amolecimento e queda dos
dentes; alteração da voz, rouquidão por 21 dias e falta de ar; dificuldade em respirar, obstrução
e sangramento nasal; alteração da
simetria da face devido ao crescimento de massas tumorais sob
a pele”, explicou.
Este tipo de câncer pode
acometer a pele, os lábios, a
boca, a língua, faringe, laringe,
as bochechas, o nariz, o palato
mole e duro, a tireoide e glândula salivar. É o 6º tipo mais comum nos homens e o 10º nas

mulheres. Em 90% dos casos,
está relacionado ao consumo de
bebidas alcoólicas e fumo.
A taxa de mortalidade gira
em torno de 50%. Se descoberto no início, tem alta taxa de
cura, que pode chegar a 90%.
Caso contrário, as chances de
cura caem para 20%. “Estes tumores são pouco sintomáticos
no início, quase silenciosos.
Geralmente, quando começa a
gerar incômodo ao paciente,
como dor, por exemplo, é
possível que já esteja em um
estágio avançado”, c ompletou
a médica.
Fatores de risco
Tabaco e álcool são os principais fatores de risco. “Uma
pessoa que fuma um maço de
cigarros diariamente e faz isso
desde 18 anos, quando tiver 48
vai ter fumado ao longo da vida
uma quantidade de cigarros capaz de aumentar o risco de cân-

cer em 10 vezes. Se essa pessoa
também ingerir álcool, esse risco aumenta em 30 vezes”, explicou a médica.
O câncer de garganta (orofaringe e la ringe) também pode
ser causado pelo vírus HPV,
principalmente nos jovens.
Pessoas expostas à radiação
para tratamento médico ou que
trabalham com máquinas também têm risco de desenvolver
este tipo de câncer.
Medidas que podem ajudar
na prevenção
- Adotar uma alimentação
saudável
- Não utilizar o narguilé;
- Evitar bebidas alcoólicas;
- Realizar higiene oral diária;
- Não fazer sexo oral sem
preservativos;
- Visitar periodicamente o
dentista;
- Manter próteses dentárias
bem ajustadas.

Pesquisa do Dieese diz que São Paulo
tem 2 milhões de desempregados

CESAR
NETO
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O Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), na Rua
Castro Alves, 60, realiza nesta
quinta-feira (27), das 8h às 13h,
uma campanha para orientar e
alertar a população quanto ao
câncer de cabeça e pescoço. O
Instituto Nacional de Câncer
(INCA) estima o registro de 41
mil novos casos de câncer de
cabeça e pescoço em 2017, no
Brasil.
O evento terá início com um
mutirão de exames físicos na
boca, faringe, laringe e pescoço,
das 8h às 10h30. Caso o paciente apresente algum sintoma da
doença ou lesão suspeita será
encaminhado à laringoscopia, no
próprio hospital. Em caso de necessidade, fará biópsia. O atendimento gratuito não requer a retirada de senha e nem inscrição
prévia. Das 12h às 13h, haverá
uma palestra para orientar sobre
fatores de risco, diagnóstico,
tratamento e cura da doença.

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 115 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

A taxa de desemprego na
Região Metropolitana de São
Paulo ficou relativamente estável com leve queda de 18,8% em
maio para 18,6% em junho. Os
dados são da pesquisa da Fundação Seade e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
O total de desempregados
em junho foi estimado em 2,07
milhões de pessoas, 42 mil a
menos do que em maio. Houve
0,6% de redução no nível de

ocupação, com eliminação de 59
mil postos de trabalho. Na população economicamente ativa
também houve queda, porque
101 mil pessoas deixaram o
mercado de trabalho.
Números explicam pesquisa
Entre os setores, houve decréscimo de 1,3% na indústria
de transformação, com eliminação de 18 mil postos de trabalho, no comércio e reparação de

veículos automotores e motocicletas, com queda 56 mil postos, em percentual de 3,4%.
A construção acusou leve baixa de 4 mil postos, ou 0,7%, e os
serviços tiveram relativa estabilidade, com alta de 0,4% e criação de 19 mil postos de trabalho.
O índice de desemprego
aberto, ou seja, pessoas que buscaram trabalho nos últimos 30
dias e não trabalharam nos últimos sete dias, variou de 15,9%
para 15,6%. A taxa de desempre-

go oculto (pessoas que fizeram trabalhos eventuais, não
remunerados em negócios de
parentes, tentaram mudar de
emprego nos últimos 30 dias
ou que não buscaram emprego em 30 dias) variou de
2,9% para 3%.
Entre abril e maio deste ano,
os rendimentos médios reais de
ocupados cresceram 2,5% e de
assalariados 2,8%, passando a
R$ 2.004 e R$ 2.091, respectivamente. (Agencia Brasil)

No Dia dos Avós, veja iniciativas que
promovem bem-estar do idoso em SP
O Dia dos Avós é celebrado
nesta quarta-feira. A data foi escolhida por um motivo que tem
origem religiosa. Na tradição
católica, o 26 de julho é o dia de
Santa Ana e São Joaquim, pais de
Maria e, portanto, avós de Jesus.
Apesar da origem católica, a
data já é consagrada no Brasil e
em Portugal, e celebrada pela
pessoas independentemente da
religião de cada um. Afinal, é
sempre bom festejar e lembrar
de agradecer o carinho que os
avós oferecem aos netos.
A data também é carinhosamente chamada de Dia do Vovô
ou Dia da Vovó, de acordo com
a pessoa que o neto deseja homenagear diretamente.
Para marcar a data é interessante fazer uma surpresa e homenagear os avós de alguma forma. Mas o importante é a atenção diária que oferecemos a eles
o ano todo.
O Governo do Estado de São
Paulo mantém alguns programas específicos para os idosos, que representam 13,19%
da população paulista. São
com 5,6 milhões de idosos do
Estado, segundo dados de
2015 da Fundação SEADE –
Fundação Sistema Estadual de
Análises de Dados.
Conheça abaixo algumas das
iniciativas que atuam para oferecer o bem-estar a todos os avós:

SP Amigo do Idoso
O Programa SP Amigo do
Idoso e o Selo Amigo do Idoso
foi instituído em 2012, por meio
de decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin. Ele propõe ações voltadas à população
idosa em 11 Secretarias de Estado e o Fundo Social de Solidariedade (FUSSESP), sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Entre as ações fixas estão
o Programa VidAtiva, os Jogos Regionais do Idoso; a
Melhor Viagem; os Centros
de Referência do Idoso; Hospitais de Cuidados Continuados e Ambulatórios Especializados no Idoso; o Projeto
Viva Mais: as Praças de Exercício; e Universidade Aberta à Terceira Idade.
Há ainda espações de acolhimento e de convivência específicos para os idosos, o Selo
Amigo do Idoso, a Vila Dignidade e o Fundo Estadual do Idoso, que trata do recolhimento
de recursos por meio de incentivo fiscal.
Maior Centro do Brasil dedicado à saúde ao Idoso
No último mês de junho, o
governo inaugurou o Centro
Integralidade do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).
Trata-se de um espaço com área
total de 5,5 mil m² dedicados

inteiramente à prevenção e promoção da saúde do idoso.
Na ocasião, o governador
Geraldo Alckmin comentou. “O
Hospital do Servidor é um hospital amigo do idoso. O Centro de Integralidade tem consultórios, fisioterapia, terapia
ocupacional, medicina do esporte, pilates, ginásio de reabilitação, piscina de hidroterapia, tudo voltado à melhor idade”, destacou Alckmin. “Temos
1,2 milhão de usuários no Iamspe, dos quais 30% acima
dos 60 anos, 400 mil pessoas
que tem aqui atendimento de
referência ao idoso”, comentou.
Além do Centro de Integralidade, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) realiza
ações sazonais para promover
a saúde do idoso, como a “Vigilância e Prevenção de Quedas, “Semana de Prevenção de
Quedas”, entre outras ações,
palestras e workshops destonados à população idosa.
AME Idoso
As unidades de Ambulatório
Médico de Especialidades
(AMES) dedicadas à população
idosa oferecem mais de 20 especialidades médicas e não médicas dedicadas ao público a partir dos 60 anos de idade.
As unidades também con-

tam com equipes multidisciplinares para oferecer aos idosos
atividades de prevenção e promover o bem-estar do idoso,
além de atuarem no tratamento dos pacientes.
Ao Ames dedicados aos idosos são totalmente adaptados
para facilitar o acesso aos idosos. Eles recebem pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, que atendam aos
critérios de admissão.
Passagem Rodoviária
Gratuita
Pessoas com 60 anos ou
mais podem viajar para qualquer cidade do estado de São
Paulo nos ônibus rodoviários
sem pagar nada. O benefício é
garantido pela lei 15.179/
2013. É mais uma ação do
Programa São Paulo Amigo do
Idoso, lançado em 2012.
A Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp) é
parceira na iniciativa, que reserva dois assentos para passageiros idosos em cada um dos ônibus que operam nas linhas rodoviárias de todo o Estado.
Para garantir o direito é preciso fazer reserva com 24 horas
de antecedência e comparecer
30 minutos antes do embarque
com RG e CPF. As empresas têm
obrigação de reservar poltronas
com fácil acesso.

Vias de São Paulo recebem mais
de 1.900 novas lixeiras de metal
A cidade de São Paulo começou a receber lixeiras de metal,
mais resistentes do que as anteriores de plástico. No total,
1.908 unidades dos novos modelos já foram instaladas em diferentes regiões durante as
ações dos programas Cidade
Linda, que parte da região central em direção à periferia da
cidade, e Calçada Nova, que
parte dos extremos em direção
ao Centro.
Das unidades instaladas,
1.196 lixeiras são do modelo
“Tulipa”, que começou a ser utilizado em fevereiro deste ano.
Feitas de ferro com tratamento
anticorrosivo, essas papeleiras
possuem capacidade para receber até 100 litros de resíduos e
são presas no chão.

As outras 712 são do modelo conhecido como “Robocop”. Feitas de ferro, possuem
capacidade de armazenar 50 litros de resíduos e são fixadas
nos postes. Elas também possuem uma caixa de metal para
apagar cigarros.
Essas novas lixeiras complementam as papeleiras de plástico, que já existiam na cidade. Os
novos modelos são mais modernos e resistentes. Com a diminuição dos atos de vandalismo e
deterioração, a Prefeitura pretende também economizar o dinheiro dos contribuintes.
Os novos modelos foram
doados pelas empresas Soma e
Inova, responsáveis pela varrição
na capital. Os novos modelos
não estavam contemplados no

contrato vigente com as empresas e foram doados sem custos
ao governo municipal.
Conforme o contrato, as
empresas precisam repor mensalmente 20% das papeleiras na
cidade, seja por vandalismo ou
higienização. Não há um valor
específico para a manutenção
das papeleiras, pois a tarifa mensal paga a essas empresas já contempla esse serviço.
De acordo com a AMLURB
(Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), na época em que o
contrato foi firmado com as empresas de varrição, entre 2011 e
2012, foram instaladas 150 mil
papeleiras. Somente neste ano,
foram repostas, por mês, 4.402
papeleiras, sendo mais da metade devido a depredações, picha-

ções, queima, aplicação de propagandas irregulares e demais
tipos de vandalismos.
Georreferenciamento
Algumas lixeiras do novo
modelo podem ser monitoradas
por sistemas de coordenadas
geográficas, por possuírem QR
Code ou um chip acoplado que
permite, por meio de um aplicativo de celular, acompanhar informações em tempo real sobre
o estado de limpeza, manutenção, necessidade de substituição
e vandalismo.
Esses registros são armazenados no sistema da empresa e
podem ser acessados a qualquer
momento para identificar a necessidade de eventuais manutenções, limpezas e higienizações.
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Juros básicos da economia voltam
a um dígito depois de quatro anos
Pela sétima vez seguida, o
Banco Central (BC) baixou os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu
na quarta-feira (26) a taxa Selic
em 1 ponto percentual, de
10,25% ao ano para 9,25% ao
ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a redução de quarta-feira, a Selic chega ao menor nível
desde outubro de 2013, quando
estava em 9% ao ano. Essa é a primeira vez em que os juros básicos
da economia retornam a um dígito
em quase quatro anos. Desde novembro de 2013, quando o Copom
elevou a taxa para 10% ao ano, a
taxa estava em dois dígitos.
Em comunicado, o Banco
Central informou que as incertezas políticas não influenciaram, até agora, as expectativas
para a inflação. O texto, no entanto, informou que a manutenção do ritmo de cortes dependerá da continuidade das reformas estruturais em tramitação no
Congresso Nacional.
“O Copom ressalta que a
manutenção das condições econômicas, até este momento, a
despeito do aumento de incer-

teza quanto ao ritmo de implementação de reformas e ajustes
na economia, permitiu a manutenção do ritmo de flexibilização nesta reunião. Para a próxima reunião, a manutenção deste
ritmo dependerá da permanência
das condições descritas no cenário básico do Copom e de estimativas da extensão do ciclo”,
destacou a nota.
De outubro de 2012 a abril
de 2013, a taxa foi mantida em
7,25% ao ano, no menor nível da
história. A Selic passou a ser reajustada gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de 2015.
Somente em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir
os juros básicos da economia por
causa da queda da inflação.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o IPCA registrou deflação de 0,23% em
junho, a primeira variação negativa do índice em 11 anos.
Nos 12 meses terminados
em abril, o IPCA acumula 3%, a

menor taxa em 12 meses desde
abril de 2007. Para este ano, o
Conselho Monetário Nacional
(CMN) estabelece meta de inflação de 4,5%, com margem de
tolerância de 1,5 ponto. A inflação, portanto, não poderá superar 6% neste ano ou ficar abaixo
de 3%.
Inflação
No Relatório de Inflação,
divulgado no fim de março pelo
Banco Central, a autoridade monetária estima que o IPCA encerrará 2017 em 3,8%. De acordo
com o boletim Focus, pesquisa
semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o
ano em 3,33%, mesmo com o
aumento dos tributos sobre os
combustíveis anunciado na semana passada.
Até agosto do ano passado,
o impacto de preços administrados, como a elevação de tarifas
públicas, e o de alimentos, como
feijão e leite, contribuiu para a
manutenção dos índices de preços em níveis altos. De lá para
cá, no entanto, a inflação começou a cair por causa da recessão
econômica e da queda do dólar.

Crédito mais barato
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
estimulam a produção e o consumo em um cenário de baixa
atividade econômica. Segundo o
boletim Focus, os analistas econômicos projetam crescimento
de 0,34% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país) em
2017. No último Relatório de
Inflação, divulgado em junho, o
BC manteve a estimativa de expansão da economia para 0,5%
este ano.
A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de
juros da economia. Ao reajustála para cima, o Banco Central
segura o excesso de demanda
que pressiona os preços, porque
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.
Ao reduzir os juros básicos, o
Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo,
mas enfraquece o controle da
inflação. (Agencia Brasil)

Governo Central registra maior déficit
primário da história no primeiro semestre
A antecipação de precatórios e o fraco desempenho das
receitas fez o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central) registrar o maior déficit primário da
história no primeiro semestre.
Segundo números divulgados há
pouco pelo Tesouro Nacional, o
resultado ficou negativo em R$
56,092 bilhões de janeiro a junho, contra déficit de R$ 36,477
bilhões no mesmo período do
ano passado.
O déficit primário é o resultado negativo nas contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Somente em junho, o
déficit primário somou R$
19,798 bilhões, também o
pior resultado registrado para
o mês desde o início da série
histórica, em 1997.
De acordo com o Tesouro
Nacional, o principal fator que
provocou a deterioração das contas públicas no primeiro semestre foi o pagamento de R$ 20,3
bilhões em precatórios em maio
e junho, contra R$ 2,2 bilhões

registrados no mesmo mês do
ano passado. Neste ano, o Tesouro decidiu antecipar o pagamento, tradicionalmente feito em
novembro e dezembro, para
maio e junho para economizar
R$ 700 milhões com juros que
deixam de ser atualizados.
Os precatórios são títulos
que o governo emite para pagar
sentenças judiciais transitadas
em julgado (quando não cabe
mais recurso). De acordo com
o Tesouro Nacional, não fosse
a antecipação, o déficit primário acumulado no primeiro semestre totalizaria R$ 38 bilhões. O resultado negativo, no
entanto, continuaria recorde
para o período.
Outros fatores que impulsionaram o déficit primário no
primeiro semestre foram a queda das receitas e o crescimento
de despesas obrigatórias, principalmente com a Previdência Social e o gasto com os reajustes
do funcionalismo público.
Nos seis primeiros meses do
ano, as receitas líquidas caíram
2,7%, descontada a inflação ofi-

cial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), mas as despesas totais
subiram 0,5%, também considerando o IPCA. Até abril, as despesas vinham caindo mais do
que as receitas líquidas.
Em relação às despesas, a
alta foi puxada pela Previdência
Social e pelo funcionalismo público. Os gastos com os benefícios da Previdência Social
subiram 6,9% acima da inflação nos seis primeiros meses
do ano, por causa do aumento
do valor dos benefícios e do
número de beneficiários. Por
causa de acordos salariais fechados nos dois últimos anos
e da antecipação dos precatórios, os gastos com o funcionalismo acumulam alta de
11,3% acima do IPCA de janeiro a maio.
As demais despesas obrigatórias acumulam queda de 5,9%,
também descontada a inflação
oficial. O recuo é puxado pela
reoneração da folha de pagamentos, que diminuiu em 33% a
compensação paga pelo Tesou-

ro Nacional à Previdência Social, e pela queda de 29,8% no pagamento de subsídios e subvenções. Também contribuiu para a
redução o não pagamento de créditos extraordinários do Orçamento ocorridos no ano passado, que não se repetiram este
ano.
As despesas de custeio (manutenção da máquina pública)
acumulam queda de 8% em 2017
descontado o IPCA. A redução
de gastos, no entanto, concentrase nos investimentos, que totalizam R$ 16,927 bilhões e caíram 39,4% de janeiro a junho,
em valores também corrigidos
pela inflação.
Principal programa federal
de investimentos, o Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) gastou R$ 10,337 bilhões
de janeiro a junho, redução de
48,2%. O Programa Minha Casa,
Minha Vida executou R$ 1,408
bilhão, retração de 55,1% na
comparação com o mesmo período do ano passado. Essas variações descontam a inflação
oficial. (Agencia Brasil)

Governo pode adiar reajuste a servidores
federais em 2018, diz secretária
Os reajustes ao funcionalismo público federal previstos
para o próximo ano podem ser
adiados, disse na quarta-feira
(26) a secretária do Tesouro
Nacional, Ana Paula Vescovi.
Segundo ela, nenhuma decisão
ainda foi tomada, mas a medida
pode ser discutida dentro do programa de revisão de despesas
obrigatórias.
“O que está em lista para ser
estudado é a prorrogação desses
reajustes concedidos no ano passado e visando prazo maior. A
cada início do ano [até 2019], está
previsto um reajuste. O que se
pode discutir é postergação de
um reajuste aprovado por lei. Em
alguns meses, algum período.
Essa é a hipótese sobre adiamento que pode ser estudada nesses
termos”, declarou a secretária ao
explicar o déficit primário recorde de R$ 19,8 bilhões em junho.
A secretária não especificou

se o adiamento seria apenas por
alguns meses ou se os reajustes
previstos seriam pagos no ano
seguinte. Ela reforçou que a
equipe econômica tem o compromisso de cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 139
bilhões em 2017 e de R$ 129
bilhões em 2018.
“Temos restrições para cumprir as metas e elas são importantes. Elas não existem por si
só. Existem para assinalar convergência a um resultado fiscal
melhor num futuro próximo e
num futuro a longo prazo”, declarou Ana Paula.
No primeiro semestre, a despesa de pessoal cresceu 11,3%
acima da inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). De
acordo com a secretária, a expansão foi impactada pela antecipação de R$ 20,3 bilhões em
maio e em junho. Ela disse que

os gastos com o funcionalismo
federal devem encerrar o ano
com expansão de 6% acima do
IPCA porque, nos próximos meses, o ritmo de crescimento tende a diminuir.
Reforços
A secretária do Tesouro reafirmou o compromisso da equipe econômica com o cumprimento da meta fiscal de déficit
primário de R$ 139 bilhões para
o Governo Central (Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central) em 2017. Ela
disse que a meta é ousada, mas
possível de ser alcançada.
Ana Paula disse não haver um
“plano B” caso o governo não
consiga fazer, antes do fim do
ano, o leilão de renovação de
concessões de hidrelétricas e de
óleo e gás que reforçarão o caixa para reduzir o contingenciamento (bloqueio de verbas), que
chega a R$ 45 bilhões neste ano.

Ela negou que o governo tenha
estudos sobre novos aumentos de
impostos depois de elevar o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre os combustíveis.
“Não existe plano B. Trabalhamos organizados em função de
normas e agendas. Não temos
estudos sobre impostos e queda
maior de incentivos fiscais no
segundo semestre. Sobre 2018,
não tem nada específico que eu
possa trazer para você”, declarou.
Em relação à decisão que
suspendeu o reajuste dos tributos sobre a gasolina, o óleo diesel e o etanol, a secretária disse
que a equipe econômica está
confiante em que a AdvocaciaGeral da União (AGU) conseguirá reverter a decisão na Justiça.
“Esse aumento tem fundamentos
jurídicos sólidos”, comentou.
(Agencia Brasil)

BNDES divulga condições para financiar
investimentos públicos em saneamento
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou na
quarta-feira (26) a aprovação de
condições para financiamento
de investimentos públicos a serem selecionados este ano e em
2018 pelo Programa Avançar
Cidades – Saneamento, do Ministério das Cidades.
Os investimentos deverão
ter como foco a implantação,
expansão ou modernização da
infraestrutura de saneamento
básico do País, envolvendo

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas
pluviais, redução e controle de
perdas.
Os empréstimos terão custo equivalente à Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), praticada pelo banco em suas operações e atualmente da ordem
de 7% ao ano, em até 80% do
valor do projeto, incluindo a
aquisição de máquinas e equipamentos. Pelo menos 20% do
financiamento terão de ser con-

trapartida do tomador do crédito. Os financiamentos superiores a R$ 20 milhões poderão ser
obtidos diretamente com o banco ou por meio de sua rede de
agentes bancários credenciada.
Já os empréstimos de valor inferior a R$ 20 milhões poderão
ter apoio da linha BNDES Automático, mas somente por meio
de instituições financeiras.
O prazo de financiamento,
incluindo o período de carência, é de 20 anos para projetos
de água e esgoto, e de 15 anos

para os demais projetos. Segundo informou a assessoria de
imprensa do BNDES, os recursos poderão ser utilizados
para empreendimentos de estados, Distrito Federal, municípios e prestadores de serviços de saneamento.
O Ministério das Cidades
iniciou esta semana o primeiro cronograma para seleção de
projetos. O segundo está previsto para começar em 13 de
novembro próximo. (Agencia
Brasil)

EUA cancelam visto
de senador colombiano
investigado pelo
caso Odebrecht
Os Estados Unidos cancelaram o visto do senador colombiano Bernardo “Ñoño” Elías, investigado por seu envolvimento no
escândalo da Odebrecht no país. Segundo a emissora colombiana WRadio, se especulava que Elías já estava nos EUA, já que ele
não participou das comemorações do Dia da Independência da
Colômbia na última quinta-feira. A informação é da EFE.
A Procuradoria da Colômbia disse ontem que a Odebrecht
pagou US$ 27,7 milhões de propinas no país e não US$ 11,1
milhões, como indicou o Departamento de Justiça dos EUA em
dezembro de 2016. Os promotores anunciaram também que a
prima de Elías, Basima Elías, também teria recebido dinheiro
que tinha como destino final o senador.
Elías agora deve ser ouvido pela Sala Penal da Corte Suprema
de Justiça da Colômbia, junto com outros parlamentares citados
nas diligências, como o também senador Plinio Olano.
“Os testemunhos coletados, adicionalmente, falam da existência de pagamentos para um grupo de parlamentares ligado aos
senadores Elías e Olano”, afirmou um comunicado divulgado pela
Procuradoria.
O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, comemorou
que as novas informações da Procuradoria do país não tenham
detectado o pagamento de propinas a funcionários do alto escalão do governo. (Agencia Brasil)

Avianca suspenderá
voos à Venezuela a
partir de 16 de agosto
A companhia aérea colombiana Avianca anunciou na quartafeira (26) que a partir do dia 16 de agosto deixará de voar à Venezuela, pela primeira vez em mais de 60 anos, devido às dificuldades operacionais que tem nesse país. A informação é da EFE.
Em comunicado, a Avianca acrescentou que a decisão foi
tomada após uma reunião que teve hoje em Bogotá com as
autoridades aeronáuticas colombianas e que já a notificou o
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) da Venezuela.
“A Avianca deixará de operar as rotas Bogotá-Caracas-Bogotá
(dois voos diários) e Lima-Caracas-Lima (um voo diário)”, disse a empresa.
“Em consequência, suspendemos a partir de hoje as vendas
de passagens para viagens posteriores a 16 de agosto nessas rotas”, disse a companhia aérea. O presidente-executivo da Avianca, Hernán Rincón, disse que a empresa tem “toda a disposição”
para retomar os voos quando contar com as condições requeridas para tal.
“Difícil decisão”
“Depois de mais de 60 anos de serviços contínuos na Venezuela, a Avianca lamenta ter tido que chegar a essa difícil decisão, mas nossa obrigação é garantir a segurança da operação. Essa
medida se sustenta na necessidade de adequar vários processos
aos padrões internacionais, melhorar a infraestrutura aeroportuária na Venezuela e garantir a consistência nas operações”, afirma a nota.
A suspensão dos voos afeta a conectividade aérea da Venezuela, de onde já se retiraram várias companhias áreas, pois a
Avianca tem uma participação de mercado de 59% na rota Bogotá-Caracas-Bogotá e de 77% na Lima-Caracas-Lima.
No entanto, a empresa acrescentou no comunicado que “examinará” a medida adotada “assim que se saiba os resultados do
trabalho técnico que farão as autoridades de ambos países para
resolver os impedimentos operacionais e de segurança”.
A Avianca disse, além disso, que honrará os compromissos
adquiridos com seus passageiros, funcionários e fornecedores
na Venezuela. Clientes com reserva para voos posteriores a 16
de agosto poderão solicitar o reembolso de 100% do valor pago
pelos bilhetes.
Na nota, a empresa não faz referência aos valores devidos
pela Venezuela em relação à venda de passagens. No ano passado, essa dívida era de cerca de R$ 250 milhões. Por causa dessa
situação, em 2013 a Avianca reduziu os voos entre Bogotá e Caracas de sete para dois por dia. O mesmo ocorreu na rota entre
Lima e a capital venezuelana, que caíram de dois para um voo por
dia. (Agencia Brasil)

Justiça anula liminar
que suspende aumento
do PIS/Cofins sobre
combustíveis
O Tribunal Regional Federal
(TRF-1), sediado em Brasília,
decidiu no final da tarde de quarta-feira anular a decisão que suspendeu o aumento das alíquotas do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a
gasolina, o diesel e o etanol,
anunciado pelo governo na
quinta-feira (20).
A decisão foi proferida pelo
desembargador Hilton Queiroz,
presidente do tribunal, que aten-

deu a um recurso da AdvocaciaGeral da União (AGU) contra a
suspensão do reajuste.
No recurso, a AGU informou
à Justiça que a liminar impede
que o governo federal arrecade
diariamente R$ 78 milhões.
Antes da decisão que derrubou a cobrança, o juiz Renato
Borelli, que concedeu a liminar,
cobrou da Agência Nacional do
Petroleo (ANP) o cumprimento
de sua decisão e fixou multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. (Agencia Brasil)
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“Deputado da base que votar contra
Temer estará fora do governo”
Defesa de Lula não quer
interrogatório por
videoconferência
A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva informou na quarta-feira(26), por
meio de petição, ao juiz federal Sérgio Moro, que não concorda com a realização de interrogatório por videoconferência, no segundo processo a
que o petista responde no âmbito da Operação Lava Jato.
Na semana passada, ao marcar o depoimento de Lula para
o dia 13 de setembro, Moro
pediu à defesa do ex-presidente que se manifestasse sobre a
possibilidade de realizar a audiência à distância. Segundo o
juiz, o interrogatório realizado
em Curitiba no mês de maio
“acabou envolvendo gastos necessários, mas indesejáveis, de
recursos públicos com medidas de segurança”.
Os argumentos da defesa
para que a audiência seja presencial citam o artigo 185 do
Código de Processo Penal que,
segundo os advogados de Lula,
“determina que o acusado comparecerá perante a autoridade
judiciária para exercer o seu direito de autodefesa”.
A petição protocolada também cita uma jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal
(STF). “A percepção nascida
da presença física não se
compara à virtual, dada a maior possibilidade de participação e o fato de aquela ser, ao
menos potencialmente, muito mais ampla”, diz a decisão
do Supremo no Habeas Corpus 88.914/SP.
Os advogados de Lula também argumentou que a alegação de reduzir gastos não é juridicamente válida para alterar
a regra do interrogatório presencial.
“O acusado já prestou diversos depoimentos - em
São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Brasília
(DF) e Curitiba (PR) - e apenas aquele prestado na Ação
Penal
nº
504651294.2016.4.04.7000 envolveu, por determinação deste Juízo, excepcional aparato de segurança”, disse a defesa do ex-presidente.
Na mesma petição os advogados de Lula informaram a
Moro que pretendem gravar o
interrogatório do dia 13 de setembro de forma independente. (Agencia Brasil)

Janot defende que STF mantenha
Eduardo Cunha na prisão
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu,
em parecer enviado ao Supremo
Tribunal Federal (STF), que o
deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) seja mantido
encarcerado em Curitiba, para
onde foi encaminhado em outubro do ano passado após ordem
de prisão preventiva expedida
pelo juiz federal Sérgio Moro.
A manifestação de Janot foi
dada em um dos três processos
abertos pela defesa de Cunha no
STF, na tentativa de libertar o expresidente da Câmara dos Deputados. O procurador-geral da
República destacou haver uma
clara reiteração de pedidos, o
que não seria permitido.
Para Janot, o ex-deputado faz
sucessivas tentativas de desviar
a finalidade de procedimentos
judiciais, numa demonstração da
“marca da personalidade criminosa de Eduardo Cosentino Cunha”. “Nem mesmo o afastamento do posto de presidente da Câmara dos Deputados, a assunção
da condição de réu em diversas
ações penais e a imposição da
grave medida cautelar desviaram-no do caminho da ilicitude”, disse, no parecer.

O procurador-geral da República destacou que Moro apresentou farta fundamentação para
justificar a prisão preventiva,
sobretudo após a primeira condenação de Cunha, em março
deste ano. Entre os argumentos,
está o de que o ex-deputado ainda possui recursos não identificados no exterior, que poderiam
ser dissipados caso ele seja solto.
A defesa alega que a suposta
existência de recursos ocultos
no exterior é uma ilação, sendo
portanto imprestável para justificar a prisão. No pedido de liberdade, os advogados de Cunha
afirmam ainda que “não há qualquer elemento que aponte um
suposto agir voltado a atos criminosos desde o seu afastamento” do cargo de deputado.
O relator do recurso no habeas corpus de Eduardo Cunha,
ministro Edson Fachin, negou,
no fim de junho, um pedido de
liminar para libertar o ex-deputado. Após o retorno do recesso
do Judiciário, na próxima semana, o mérito do caso deve ser
encaminhado para julgamento na
Segunda Turma do STF. (Agencia Brasil)

Governo federal vai elaborar
plano de ajuda ao Rio na
área social
O governo federal constituiu na quarta-feira (26) grupo
de trabalho para implementar
ações nas áreas sociais de cultura, turismo e esporte que contribuam para o desenvolvimento no
Rio de Janeiro. A proposta é incentivar a geração de emprego e
renda, de acordo com o ministro
da Cultura, Sérgio Sá Leitão.
O grupo é integrado pelos
ministérios da Cultura, Turismo,
Esporte, Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e
Embratur. A coordenação é do
ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Moreira Franco.
Segundo o ministro da Cultura, a ideia é que sejam elaboradas ações de curto prazo com
impacto imediato. Como exemplos de atividades que podem
integrar o plano, Sá Leitão citou
a elaboração de calendário esportivo e de eventos no Rio.
Na próxima segunda-feira
(31), integrantes das pastas vão
apresentar as propostas de
ações. A ideia, segundo Sá Leitão, é que o plano seja executa-

do de forma integrada entre o
governo federal e os governos
estadual e municipal do Rio de
Janeiro. O ministro informou
que vai buscar também o apoio
da iniciativa privada.
Sá Leitão lembrou que já
existem ações do governo federal para a área de segurança
pública no Rio de Janeiro e que
o grupo formado hoje, com atividades previstas na área social, vai complementar a atuação
feita em outras áreas. “É um
programa que está sendo construído com ações integradas,
que de um lado envolvem a
questão segurança e do outro,
questões relacionadas à geração
de emprego e renda e, portanto, a retomada no desenvolvimento no Rio”, disse.
Participaram da reunião,
além de Moreira Franco e Sá Leitão, os ministros do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; do
Esporte, Leonardo Picciani; o
presidente da Embratur, Vinícius
Lummertz, um representante do
Ministério dos Transportes e do
Turismo. (Agencia Brasil)

Faltando poucos dias para a
votação do parecer pelo arquivamento da denúncia contra o
presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, os aliados
do governo intensificam as articulações para conseguir o maior número de votos pelo arquivamento da denúncia. Na quarta-feira, o vice-líder do governo, deputado Darcísio Perondi
(PMDB-RS), disse que o deputado da base governista que votar contra o presidente Temer
estará fora da base.
“Quem não votar a favor do
presidente Temer estará fora da
base do governo. O deputado
tem que decidir se é governo ou
não é governo. [Se] Acredita no
novo Brasil ou não acredita”, disse Perondi ao afirmar que não

espaço para dúvidas. “Estamos
numa guerra ideológica e numa
guerra de política econômica.
Uma fracassada e outra que está
recuperando o país, e quem está
vacilando tem que decidir logo
de que lado vai ficar”, alertou
Perondi.
De acordo com o Perondi,
os parlamentares que votarem
contra o presidente Temer estarão se posicionando contra as
propostas “reformistas” do governo e “contra o Brasil”. O peemedebista disse que os deputados da base que votarem contra a orientação dos seus partidos devem sair das legendas ou
então “devem ser saídos”. Ele
quer fidelidade dos deputados às
orientações partidárias.
Em tom de ameaça, o vice-

líder disse que aliados que votarem contra Temer perderão cargos. “Tem um deputado de um
estado aí que indicou todos os
técnicos do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes] e está dizendo que
vai votar contra [o presidente].
Se ele mantiver a posição, no
outro dia perderá todos os cargos, igualmente a outros deputados em situação semelhante”,
sentenciou Perondi.
A apreciação da denúncia
apresentada pela ProcuradoriaGeral da República contra o presidente Michel Temer está prevista para o próximo dia 2, no
plenário da Câmara dos Deputados. Na ocasião, será colocado
em votação o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-

MG) contrário à autorização
para que o Supremo Tribunal
Federal (STF) investigue o presidente Temer. O parecer foi
aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça por 41
votos a 24.
Para que a Câmara autorize
o STF a investigar o presidente
da República, são necessários
dois terços dos votos dos 513
deputados, ou seja, no mínimo
342 votos. Caberá aos partidos
de oposição e aos deputados que
querem aprovar a autorização
para a investigação conseguirem, no mínimo, os 342 votos
para rejeitar o parecer de AbiAckel, e autorizar a investigação.
Do contrário, o presidente não
será investigado pelo STF.
(Agencia Brasil)

MPF pede condenação de Sérgio Cabral
no processo da Operação Calicute
O Ministério Público Federal (MPF) pediu na quarta-feira
(26) a condenação do ex-governador Sérgio Cabral por crimes
de corrupção passiva, lavagem
de dinheiro e pertencimento à
organização criminosa. O pedido foi encaminhado à 7ª Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro nas alegações finais do
processo da Operação Calicute.
Cabral é acusado de solicitar e receber vantagens indevidas da empreiteira Andrade Gu-

tierrez, em obras como a expansão do Metrô, as duas reformas
do Maracanã (para o Pan 2007 e
a Copa de 2014), do PAC das
Favelas e da construção do Arco
Metropolitano. Ele também é
acusado de lavar dinheiro por
meio de estratégias como a
compra de joias.
O MPF também pede a condenação da esposa de Cabral, Adriana Ancelmo, pelos crimes de lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

Dos outros 11 réus, o MPF
pede condenação por corrupção,
lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa
para Wilson Carlos, Hudson Braga, Carlos Emanuel Miranda e
Wagner Jordão e condenação
por lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa para Luiz Carlos Bezerra,
Pedro Ramos de Miranda, Paulo Fernando Magalhães Pinto
Gonçalves, José Orlando Rabelo, Luiz Paulo Reis, Carlos Jar-

dim Borges e Luiz Alexandre
Igaraya.
Além da condenação à prisão, o MPF requer a perda dos
produtos e proveitos dos crimes,
o arbitramento do dano mínimo
a ser revertido em favor da União
e do estado do Rio de Janeiro e
a interdição do exercício de cargo ou função pública pelo dobro
do tempo da pena de prisão.
A defesa de Cabral não foi
localizada até o fechamento desta matéria. (Agencia Brasil)

PF prende auditor da Receita e
empresário acusados de fraude no Carf
A Polícia Federal (PF)
prendeu na manhã de quartafeira (26), em São Paulo, o
auditor da Receita Federal
Eduardo Cerqueira Leite e o
empresário Mário Pagnozzi,
acusados de integrarem uma
organização criminosa para
fraudar decisões do Conselho Administrativa de Recursos Fiscais (Carf), conforme investigado pela Operação
Zelotes.
Cerqueira e Mário são os

únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se
tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo
processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no
Carf, a última instância de recurso administrativo contra
cobranças tributárias.
De acordo com a denúncia
do Ministério Público Federal
(MPF), o suposto esquema de
corrupção envolveu pagamen-

to de propina para cancelar ou
reduzir multas aplicadas ao
banco. Em um dos casos, uma
atuação tributária avaliada
pela Receita Federal em aproximadamente R$ 600 milhões
foi reduzida em 70%.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney
Oliveira, 10ª Vara Federal do
Distrito Federal. Na decisão,
ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à
ordem econômica e à própria

instrução” do processo.
Para o juiz, em liberdade e
“com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os
acusados Eduardo Cerqueira
Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando
valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais
réus”. (Agencia Brasil)

Carteira de motorista eletrônica
valerá a partir de 2018
A partir de fevereiro, entrará
em vigor a versão eletrônica da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). A carteira virtual terá o
mesmo valor do documento impresso. A diferença é que a versão eletrônica poderá ser acessada por meio de um aplicativo
em smartphones. A proposta, do
Ministério das Cidades, foi
aprovada na terça-feira (25) em
reunião do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran).
“Teremos condições de atender a todos os condutores. Não
tenho como informar ainda o
valor investido, porque estamos
na fase de desenvolvimento. Primeiro, foi a regulamentação,

agora vamos passar para o desenvolvimento“, informou o diretor
do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), Elmer Coelho Vicenzi.
Com a novidade, os agentes
de trânsito também utilizarão o
aplicativo na conferência dos
dados. Os motoristas apresentação a carteira na versão eletrônica por meio da leitura do QRCode, um código de barras bidimensional que contém as informações e pode ser escaneado.
Vicenzi assegura que as falsificações e os acessos desautorizados serão coibidos. Ele
informa que o algoritmo da certificação funciona somente no

sistema Lince, do Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro).
A carteira impressa continuará valendo e sendo emitida normalmente.
Como ter a carteira de
motorista eletrônica
Para solicitar a carteira de
habilitação eletrônica, o motorista deverá se cadastrar no Portal de Serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Será enviado um link para
o e-mail informado no cadastro,
pedindo que o usuário faça login pelo celular do qual acessará o aplicativo. No primeiro

acesso, o interessado deverá criar um Número de Identificação
Pessoal (PIN), para armazenar
os dados com segurança. É necessário que o motorista memorize essa senha, que será pedida
em todos os futuros acessos.
Depois dessa etapa, a autenticidade do documento é validada pelos departamentos de trânsito (Detrans) de cada estado,
por meio de uma assinatura com
certificado digital. Com isso, a
CNH é exportada para o celular.
Caso o usuário precise bloquear o aparelho, para impedir a exposição de seus dados, ele deve
fazer a solicitação também pelo
portal. (Agencia Brasil)

País rejeita integração com multinacionais
da agricultura, afirma ministro
O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse na quarta-feira(26) que Brasil precisa ter tecnologias próprias, públicas, para
desenvolver a agropecuária.
“Não queremos, não desejamos
e não vamos aceitar ser integrados a multinacionais da agricultura”, afirmou o ministro na cerimônia de posse dos novos diretores executivos da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), nesta quartafeira na sede do ministério.
“Claro que não posso barrar
as fusões, não posso barrar o que
a iniciativa privada faz. O que podemos fazer, como governo, é a
mesma coisa que eles fazem: pesquisar, investir, correr atrás”, disse Maggi em discurso. Segundo
o ministro, o papel da Embrapa é
desenvolver novas tecnologias
que, como tecnologias públicas,
são de baixo custo para o produ-

tor, em comparação com tecnologias internacionais.
“Eu, como agricultor, como
ministro, não desejo que nenhum
agricultor, nem o país, fique subordinado a uma única tecnologia, ou a meia dúzia de empresas. O Brasil precisa reagir, precisa fazer o seu papel nessa
área”, enfatizou.
Criada em 26 de abril de
1973 e vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa é uma empresa de inovação tecnológica
focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira, reconhecida
nacional e internacionalmente.
Em um cenário de crise econômica, a Embrapa teve neste
ano 27% do orçamento de R$
320 milhões contingenciados.
“Não tem como sonhar alto neste
momento, com grandes mudanças na Embrapa, de grandes

transformações de campo. Mas,
no momento em que você hiberna, que não tem muita energia a
gastar, é tempo de planejar o futuro também. Eu quero estimular a Embrapa”, ressaltou o ministro.
“É um momento difícil para
o país – estamos vivendo um
momento de crise, mas os momentos de crise podem ser momentos de oportunidade”, afirmou o presidente da Embrapa,
Maurício Antônio Lopes.
Sobre os rumos da agropecuária, Lopes disse que a empresa trabalha há 30 anos em um
modelo de agricultura integrada.
“Com integração de lavoura com
pecuária, com floresta. É uma agricultura de baixo carbono, de baixo
impacto, baixo custo em termos de
recurso natural, que vai empoderar
os nossos produtores para competirem mais, entregarem mais
valor para a sociedade.”

PIB do setor cresce
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), apesar da crise, o setor
agropecuário teve um avanço de
1% do Produto Interno Bruto
(PI B) no primeiro trimestre
deste ano. O PIB do setor cresceu 13,4% na comparação com
o último trimestre do ano passado, no melhor desempenho em
termos trimestrais desde 1996.
Em termos de geração de
empregos, a agropecuária teve o
melhor saldo (diferença entre
admissões e demissões) entre
os setores econômicos, com
36.827 novos postos, conforme
os últimos dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Além da agricultura, apenas a administração
pública teve saldo positivo, de
704 novos postos. Os demais
setores tiveram mais demissões.
(Agencia Brasil)
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A entrada de cerca de R$ 5
bilhões a R$ 6 bilhões de receitas extraordinárias no segundo
semestre aliviará o caixa de órgãos públicos obrigados a suspender serviços, disse na quarta-feira (26) a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. Segundo Ana Paula, esses
recursos não foram registrados
na programação financeira do
governo por prudência, mas têm
grandes chances de se realizarem nos próximos meses.
Na semana passada, a equipe
econômica promoveu o contingenciamento extra de R$ 5,9 bilhões, elevando para R$ 44,9 bilhões o total de verbas bloqueadas neste ano. O bloqueio é necessário para garantir o cumprimento da meta fiscal de déficit
primário de R$ 139 bilhões para
o Governo Central – Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central – estabelecida
para 2017.
De acordo com a secretária,
esses R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões vêm das seguintes fontes
de recursos: receitas de concessões de infraestrutura que ainda
não entraram na programação
orçamentária; precatórios (títulos para pagar sentenças judiciais) não sacados que deveriam
voltar para o Tesouro, mas ainda
estão sendo auditados pelos bancos, e o pagamento de uma outorga pendente da decisão de
uma agência reguladora.
Ana Paula Vescovi disse que

Foto/Wilson Dias/Agência Brasil

Receitas extraordinárias aliviarão
contingenciamento de serviços

A secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, em entrevista
mais R$ 600 milhões de uma
medida provisória que recupera
pagamentos indevidos a pessoas falecidas podem entrar no caixa do Tesouro. Mesmo com a
entrada prevista, a secretária cobrou dos ministérios e órgãos
públicos o engajamento com a
meta fiscal.
“Esse dinheiro não elimina a
conscientização dos ministérios
em relação aos momentos restritivos que estamos passando.
Os ministérios são nossos parceiros, tanto que a realização
[das despesas] abaixo do programado vem da preocupação deles
em se adequar a esse momento.
A questão da meta fiscal é determinação da sociedade. Ela foi
aprovada na lei. Por isso, estamos engajados no cumprimento
dela”, declarou a secretária.
Por causa das restrições orçamentárias, a emissão de pas-

saportes ficou quase um mês
suspensa. No início deste mês,
a Polícia Rodoviária Federal suspendeu parte dos serviços e diminuiu os horários de fiscalização nas estradas.
Leilões
Parte das receitas extraordinárias previstas, no entanto,
pode não se confirmar. Recentemente, o Tribunal de Contas da
União (TCU) advertiu para a possibilidade de R$ 19,3 bilhões de
leilões de concessões não entrarem no caixa do Tesouro antes do fim do ano. Desse total,
cerca de R$ 11 bilhões referem-se a concessões de usinas
hidrelétricas e R$ 8 bilhões dizem respeito a concessões de
petróleo e gás.
No início de agosto, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação da Companhia

Energética de Minas Gerais (Cemig) que tenta barrar o leilão de
uma hidrelétrica. Apesar do entrave jurídico, a secretária se disse confiante na realização dos
leilões previstos a tempo de o
dinheiro entrar nos cofres federais ainda em 2017.
“Definimos o cronograma de
realização dos leilões, em setembro e outubro. Estamos
acompanhando e observando que
o mercado está interessado. Temos indícios fortes de que questões judiciais, como a liminar a
favor da Cemig, serão superadas
no Supremo. Não temos nenhum
movimento para desacreditar
nos leilões”, ressaltou.
Rio de Janeiro
Em relação ao acordo de auxílio financeiro ao estado do Rio
de Janeiro, a secretária negou
atraso no envio ao Palácio do
Planalto do decreto que regulamenta a ajuda. Segundo Ana
Paula, o texto ainda não foi enviado ao Palácio do Planalto
porque técnicos do Tesouro e
da Casa Civil estão resolvendo, em conjunto, as pendências jurídicas do acordo.
De acordo com a secretária, o decreto será publicado
logo depois de o Ministério da
Fazenda enviar o texto ao Planalto. Há duas semanas, o governador Luiz Fernando Pezão
disse que tinha expectativa de
assinar o acordo até 1º de agosto. (Agencia Brasil)

Entidades do setor produtivo elogiam
queda de juros, mas cobram reformas
A redução dos juros básicos
da economia para um dígito pela
primeira vez em quatro anos ajuda a aliviar a recessão e a recuperar empregos, avaliam entidades da indústria. As associações
de empresários elogiaram a queda das taxas, mas cobraram a
continuidade das reformas estruturais que, segundo elas, aumentarão a competitividade da
economia brasileira.
Em nota, a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) considerou acertada a decisão do
Banco Central de cortar a taxa
Selic de 10,25% para 9,25% ao

ano. A entidade destacou que a
aproximação das taxas de juros
nominais das reais (diferença
entre juros e inflação) melhorará as condições financeiras das
famílias e estimularão o consumo e o investimento.
A confederação, no entanto,
pediu empenho do governo no
corte de gastos e do Congresso
na tramitação das reformas econômicas para que os juros não
aumentem no futuro. “A recuperação do consumo e dos investimentos deve ser acompanhada
das reformas estruturais, como
a da Previdência Social, que são

fundamentais para o equilíbrio
das contas públicas e a consolidação do crescimento sustentável do país”, informou o presidente da CNI, Robson Braga de
Andrade, em nota.
A Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) considerou acertada a
redução da Selic, mas criticou
o aumento recente nos tributos sobre os combustíveis.
Para a entidade, a elevação do
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) prejudica o

combate à inflação e a retomada
do crescimento.
“A saída para a crise fiscal
não passa por mais aumento de
impostos, mas pela adequação
dos gastos públicos ao novo
cenário econômico. E isso depende das reformas, em especial a da Previdência. Essa é a
única saída para a recuperação
da confiança de empresas e
consumidores, condição necessária para a retomada do
crescimento econômico e da
geração de empregos”, informou a nota da Firjan. (Agencia Brasil)

Iêmen sofre maior
crise humanitária do
mundo, diz ONu
O Iêmen sofre “o pior surto de cólera no mundo em meio à
maior crise humanitária do mundo”, asseguraram na quarta-feira
(26) três agências das Nações Unidas em um comunicado conjunto. A informação é da Agência EFE.
Apenas nos últimos três meses ocorreram “quase 1.900 mortes associadas ao cólera e 400 mil casos suspeitos”, segundo
puderam registrar a Organização Mundial da Saúde (ONU), o
Programa Mundial de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância.
Os serviços sanitários, de água e saneamento “foram paralisados por mais de dois anos de hostilidades e criaram as condições ideais para que as doenças se propaguem”, destaca a nota.
Além disso, o Iêmen “está na beira do abismo da fome”, segundo a ONU, já que “quase 60% da população não sabe de onde
virá sua próxima refeição” e, entre eles, “quase dois milhões de
crianças iemenitas sofrem de desnutrição severa.”
Em uma visita à cidade costeira de Aden, no Sul, e à capital
Sana, dirigentes das três agências da ONU viram como as principais infraestruturas sanitárias foram “danificadas ou destruídas”.
No entanto, segundo eles, “há esperança”, uma vez que “mais
de 99% das pessoas que estão doentes suspeitas de terem sido
contagiadas por cólera e que têm acesso aos serviços sanitários
estão sobrevivendo.”
A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada com a bactéria “vibrio
cholerae”, que nos casos mais graves pode provocar a morte em
poucas horas se o doente não receber tratamento.
O país vive em guerra desde 2014, quando os rebeldes houtis
ocuparam Sana e outras províncias, que se agravou em 2015, com
a intervenção da coalizão militar integrada por países sunitas liderados pela Arábia Saudita a favor das forças leais ao presidente
Abdo Rabu Mansur Hadi.
Neste conflito, a ONU convocou as partes a pagarem “de
maneira urgente” os trabalhadores sanitários, que não recebem
seu salário há dez meses.
“Sem eles, tememos que as pessoas que teriam sobrevivido
possam morrer”, acrescentaram as agências.
Por último, os dirigentes das agências se reuniram com os
líderes iemenitas em Aden e Sana, cada uma controlada por uma
parte do conflito, para que permitam o “acesso dos trabalhadores humanitários às zonas afetadas pelos combates”.
Além disso, pediram à comunidade internacional que “redobrem seu apoio” ao povo iemenita, pois “a catástrofe que vimos
perante nossos olhos não só continuará acabando com as vidas,
como também deixará cicatrizadas as futuras gerações e o país
nos próximos anos”. (Agencia Brasil)

Latrocínios crescem mais de 25% no Reino Unido proibirá
estado de São Paulo e 45,1% na capital novos veículos a
Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública
(SSP) do estado de São Paulo
mostra que os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) aumentaram 25,15% (de 163 para
204) no estado, ao longo do primeiro semestre. Nesse período,
207 pessoas morreram durante
assaltos, 23,21% mais do que de
janeiro a junho do ano passado.
Só na cidade de São Paulo, houve alta de 45,10% com 74 assassinatos do gênero.
O principal alvo dos bandidos têm sido as abordagens para
o roubo de cargas. Estas ações
avançaram 23,17% com registro
de 5.417 ocorrências. Os roubos
em geral tiveram um pequeno
crescimento, de 0,68%, totalizando 161.819 casos, dos quais
metade foi na capital paulista
(80.724), onde estas ações aumentaram 3,29%.

Automóveis
Já os roubos de veículo diminuíram 8,59% e atingiram o
menor número desde 2010 com
34.702 registros. Os furtos de
veículos – quando o carro é levado na ausência do proprietário
– também apresentaram recuo
de 6,09%, com 52.938 carros
subtraídos. Na capital paulista,
os roubos tiveram redução de
10,51% com 16.507 ocorrências, a mais baixa desde 2008,
quando foram registrados
15.537 casos.
Bancos
Também caiu em 12,31% o
total de roubos a banco (de 65
para 57) e quase à metade (42,86%) as extorsões mediante
sequestro, passando de 14 para
oito casos. Em ambos os casos,
os números foram os menores
desde 2001.

Homicídio doloso
O total de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) teve redução de 3,82% com
1.662 vítimas, o menor número da série histórica, iniciada
em 2001. No entanto, quando
comparados os registros de junho de 2017 com o mesmo mês
do ano passado, houve aumento de
3,86% com 242 casos e um total
de 258 pessoas assassinadas. Na
capital paulista, a queda foi mais
expressiva (-17,51 %), com 358
casos registrados e 390 pessoas assassinadas (-13,53 %).
Estupros
O primeiro semestre de
2017 teve aumento no número
de estupros registrados. Foram
contabilizados 5.280 casos,
11,49% a mais do que nos primeiros seis meses do ano passado. Na capital paulista, tam-

bém houve alta de 12,51% nas
ocorrências de estupro com
1.187 registros.
Flagrantes
As prisões em flagrante no
estado de São Paulo somaram
95.609 casos no primeiro semestre do ano, dos quais 16.206
apenas em junho. Somente na
cidade de São Paulo, foram
20.570 prisões. As prisões em
flagrantes por tráfico de entorpecentes atingiram recorde, com
alta de 2,39% em relação ao
mesmo período do ano passado
e 24.448 autuações feitas por
meio de ações tanto da polícia
civil quanto militar. Só em junho
último, foram presas 4.114 pessoas por este tipo de crime.
Ao longo do semestre, foram
apreendidas 7.958 armas de fogo
ilegais, sendo 1.305 armas apenas em junho. (Agencia Brasil)

BNB renegocia dívidas de produtores
de municípios em situação de emergência
Produtores rurais de municípios do Semiárido em situação de emergência ou de calamidade por causa da seca poderão renegociar suas dívidas
com o Banco do Nordeste
(BNB). Uma resolução do Conselho Monetário Nacional
(CMN) estabelece que as operações de crédito pendentes contratadas entre 2012 e 2016 terão
prazo de pagamento estendido até
2030 e carência até 2021.
A medida abrange cidades

do Nordeste e dos nortes de
Minas Gerais e do Espirito
Santo, que fazem parte da área
de abrangência do banco. Estima-se que mais de mil municípios estão em emergência ou
calamidade em decorrência
dos efeitos da estiagem.
Segundo o diretor Financeiro e de Crédito do Banco do
Nordeste, Romildo Carneiro
Rolim, uma lei anterior, editada em 2016, permitiu a renegociação de dívidas de agricul-

tores e pecuaristas contratadas
até 2011. No entanto, a seca tomou contornos severos nos últimos seis anos, provocando
mais perdas para os produtores
rurais.
“A resolução tem uma lógica de ganha-ganha e é um instrumento de governo feito para
resolver a condição do cliente, aquele produtor que passou
por adversidades climáticas ou
produtivas e não teve condições de pagar sua dívida. Ele

terá como pagá-las a partir de
agora e limpar seu nome para
poder contratar novas operações de crédito.”
Dentro das condições estabelecidas pelo CMN, a renegociação de dívidas abrange 1,3
milhão de operações de crédito, que somam R$ 12 bilhões.
Cerca de 95% desses créditos
foram concedidos para agricultores familiares e mini ou pequenos produtores. (Agencia
Brasil)

gasolina e diesel a
partir de 2040

O governo do Reino Unido anunciou nesta quarta-feira (26)
que, a partir do ano de 2040, será proibida a produção de novos veículos e caminhonetes movidos a diesel e gasolina, com
a intenção de combater a poluição. A informação é da agência
de notícias EFE.
A medida, que foi antecipada na quarta-feira, pelo ministro de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, Michael Gove, é motivada por uma batalha legal após a qual a
Justiça britânica determinou que o Executivo, liderado pela
conservadora Theresa May, estabelecesse um plano para reduzir os altos níveis de poluição atmosférica.
“Não podemos continuar com os carros a diesel e gasolina, não só pelos problemas de saúde que eles causam, mas
também porque as emissões [de poluentes] significariam uma
aceleração da mudança climática. Causaríamos dano ao nosso
planeta e às próximas gerações”, disse Gove a uma emissora
de rádio da rede BBC.
A regulamentação, que entrará em vigor a partir de 2040,
faz parte do orçamento de £255 milhões (€252 milhões) que
o governo destinará para ajudar os conselhos locais a combater a poluição gerada por esses veículos, de um total de £3
bilhões (€3,362 bilhões) que serão destinados a medidas para
melhorar a qualidade do ar.
Assim como a França, que anunciou planos similares, a
proibição dos veículos a gasolina e diesel acontece, segundo
Gove, em um momento no qual “os sinais de mudança para
veículos elétricos estão cada vez maiores”.
O ministro explicou que os recursos destinados às autoridades locais servirão para “elaborar planos adequados para fazer frente a alguns dos desafios particulares que enfrentam”.
“Esses planos poderiam incluir tudo, desde a mudança da
frota de ônibus – a remodelação dos ônibus para que já não
emitam alguns desses gases nocivos – e poderiam incluir, em
áreas específicas, restrições particulares aos motoristas”, disse o ministro.
Gove falou do plano do prefeito de Londres, o trabalhista
Sadiq Khan, de introduzir novas taxas para os cidadãos que
circularem com esses veículos poluentes.
“Não acredito que seja algo necessário, mas trabalharemos com as autoridades locais para determinar qual é o melhor enfoque para enfrentar o problema”, opinou Gove.
(Agencia Brasil)
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Mitsubishi Cup

São Paulo, quinta-feira, 27 de julho de 2017

Duplas se enfrentam em autódromo
de terra no interior de São Paulo

Pista off-road tem aproximadamente 1900 metros de extensão
no início do dia. Já o grid na segunda corrida será definido pela
ordem de chegada da prova anterior. Além da pontuação separada de
cada uma das corridas, as duplas
com melhor colocação na soma das
duas corridas também receberão
pontos para o campeonato. Um
tempero a mais para deixar a disputa na classificação da temporada
ainda mais imprevisível.
Temporada recheada de
novidades
Em 2017, a Mitsubishi Cup
chega a sua maioridade com várias novidades. “É impossível
pensar na Mitsubishi Motors
sem pensar na Mitsubishi Cup. As
competições fazem parte do
DNA da marca e são importantes para o desenvolvimento e
aprimoramento de toda a nossa
linha de veículos. Sempre vamos
buscar novidades para aperfeiçoar o nosso campeonato e conti-

nuar a proporcionar uma experiência única para quem ama o offroad”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors do Brasil.
Além das provas de cross
country, rallycross e da corrida
em autódromo de terra, na 18ª
temporada, as duplas enfrentarão ainda etapas com “time attack” em kartódromo, com disputas de tempo, e uma especial noturna.
A temporada 2017 marca
também a estreia de dois novos
modelos: a L200 Triton Sport RS
e o ASX RS 2017. A picape é o
veículo mais rápido preparado
pela Mitsubishi Motors a participar da Mitsubishi Cup, e está
apto para correr o Rally dos Sertões nas categorias Protótipo ou
Pró-Brasil. Já o ASX RS 2017,
veículo homologado junto à CBA
(Confederação Brasileira de Automobilismo) para a Mitsubishi

Sobre a Mitsubishi Cup
A Mitsubishi Cup já realizou
mais de 130 etapas e 400 provas de rali cross-country de velocidade desde sua criação, em
2000. Os carros participantes
são preparados pela Mitsubishi
Motors, única montadora na
América Latina que tem uma linha de produção de veículos de
corrida. Já são mais de 500 unidades entregues e a marca continuará, em 2017, vendendo os
modelos ASX RS, L200 Triton
Sport RS e L200 Triton ER, homologados para os principais
campeonatos de rali do Brasil,
inclusive o Rally dos Sertões.
Os veículos preparados para
competição estão disponíveis
para venda para os pilotos e equipes com condições especiais.
Para mais informações, contate:
mitsubishicup@hpeautos.com.br.
Acompanhe as novidades dos
ralis Mitsubishi através das redes
sociais:
Twitter
(www.twitter.com/nacaomitsubishi),
Facebook
(www.facebook.com/Mundomit)
e Instagram (@MundoMit). Para
mais informações, vídeos, fotos
e
inscrições,
acesse:
www.mitsubishimotors.com.br.
A Mitsubishi Cup tem patrocínio de Petrobras, Axalta,
Transzero, Clarion, Pirelli, Unirios, Miolo e Made in Silk.

Foto/ Wellington Silva

Taça Ayrton Senna de Kart: Alberto
Cesar Otazú quer retomar liderança

Alberto Cesar Otazú tem duas vitórias na Taça Ayrton Senna
Maior destaque da temporada, com duas vitórias, duas pole
positions e três voltas mais rápidas em apenas cinco participa-

ções, o jovem Alberto Cesar Otazú (Braspress/Pilotech/Alpie
Escola de Pilotagem/HTPro Nutrition) quer retomar a liderança

da Taça Amika Ayrton Senna,
que terá a sua sétima etapa realizada nesta quinta-feira (27/
7), no kartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.
O jovem piloto está com apenas um ponto de desvantagem
para o líder Alfredo Salvaia, que
soma 113 pontos.
“Como eu tenho uma participação a menos no campeonato,
e tive baixa pontuação na última
corrida, já fiz os meus dois descartes regulamentares. Agora não
tem jeito, preciso terminar todas
as próximas corridas no mínimo
entre os três primeiros para continuar na briga pelo campeonato”, assume o vice-líder.
Caçula do campeonato organizado pela Amika, com apenas
16 anos de idade e único piloto
a repetir vitória nas seis etapas

disputadas, Alberto Cesar não vê
outra alternativa que não seja ganhar mais pontos extras por pole
position e volta mais rápida, e
se possível vencer pelo menos
mais uma das próximas quatro
etapas para ficar no topo da Taça
Ayrton Senna.
“Acho que a definição do
campeão será apenas na última
prova do ano. Estou bem no campeonato, permaneço na briga
pelo título, mas não está fácil. O
nível dos pilotos é alto, o atual
líder do campeonato é extremamente regular, então não posso
cometer erros. O melhor é ser o
mais rápido possível desde a tomada de tempos para ter um pouquinho de tranquilidade e folga
na corrida, se é que isto é possível neste campeonato”, espera
Alberto Cesar Otazú.

Torneio masculino da
Copa São Paulo 2017 terá triangular
A Copa São Paulo de Voleibol Masculino 2017 está definida.A tradicional disputa, que abre
a temporada e serve de preparação para o Campeonato Paulista
Adulto da Divisão Especial, reunirá neste ano três equipes, o
Sesi-SP, campeão do ano passado e vice-campeão estadual em
2016, o São José dos Campos e
o estreante Corinthians Guarulhos, comandando pelo líbero
Serginho.
Os jogos acontecerão entre 1º
e 5 de agosto e serão um ótimo
aquecimento para o Paulista masculino, que este ano terá nove equipes brigando pelo título do princi-

pal torneio regional do pais. O campeonato deverá começar na segunda semana de agosto.
O sistema de disputa prevê
turno único com três confrontos
e cada uma das equipes jogando
uma vez em casa. Na primeira rodada, dia 1º de agosto, às 20h, São
José dos Campos receberá em
casa o Sesi-SP, jogo marcado para
o ginásio do Sesi São José. No dia
3, também às 19h30, o Corinthians Guarulhos enfrentará o São
José dos Campos, no Ginásio da
Ponte, em Guarulhos. A disputa
terminará no dia 5, às 12h30, com
o jogo entre Sesi-SP e Corinthians Guarulhos, no ginásio do Sesi

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

Santo André.
Como o feminino, a Copa São
Paulo mostrará um pouco do que
promete ser a temporada 2017 do
principal torneio regional de voleibol do país. Este ano, o naipe
masculino terá nove equipes e
tem tudo para ser ainda mais disputado. Portanto, a Copa São
Paulo será uma grande atração
para quem gosta de voleibol de
qualidade.
Em 2016, o Sesi-SP foi campeão da Copa São Paulo de Voleibol. A equipe paulistana garantiu o quinto título da competição ao bater o Funvic Taubaté por
3 sets a 1, com parciais de 25/

17, 25/20, 22/25 e 25/23, em
108 minutos de jogo.
Programação:
Grupo A
01/08 – 20h – Sesi São José
dos Campos – São José dos Campos x Sesi/SP; 03/08 – 19h30 –
Gin. Ponte Grande Guarulhos –
Corinthians Guarulhos x São
José dos Campos; 05/08 –
12h30 – Sesi Santo André – Sesi/
SP x Corinthians Guarulhos.
A Copa São Paulo Masculna
2017 tem organização e promoção da Federação Paulista de
Volleyball. Mais informações no
site www.fpv.com.br

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

Sprint

OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km
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REALIZADORA DAS PROVAS IRONMAN NO BRASIL
®

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

08 DE OUT
2017
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Mazda Road to Indy

Atual campeão do
shootout lidera
temporada da
USF2000
O norte-americano Oliver Askew venceu no ano passado
o evento em Laguna Seca e garantiu o prêmio para
disputar a temporada deste ano no primeiro degrau do
projeto Road to Indy. Kartistas brasileiros poderão
concorrer ao prêmio novamente este ano

Foto/ USF2000

Cup, para o Campeonato Brasileiro e para o Rally dos Sertões,
na categoria Production, tem carroceria nova e 194 cavalos de
potência.

Foto/ Marcio Machado

Neste sábado, dia 29 de julho, a cidade paulista de Cordeirópolis receberá a 4ª etapa da
Mitsubishi Cup, o rali crosscountry de velocidade mais
tradicional do País. O público poderá acompanhar, de uma
arquibancada montada especialmente para a competição
off-road, mais uma das novidades da 18ª temporada da
competição: uma corrida em
um “autódromo de terra”. A entrada será gratuita.
“Os competidores enfrentarão um desafio diferente do que
eles encontraram nas etapas anteriores. Será preciso buscar novas estratégias para conseguir um
bom resultado na prova de Cordeirópolis”, adianta Fernando
Julianelli, diretor de marketing
da Mitsubishi Motors.
Em Cordeirópolis, os competidores farão disputas diretas
em uma pista de terra de aproximadamente dois quilômetros,
um desafio diferente do que eles
encontraram nas etapas anteriores. Serão duas provas de 50 minutos mais uma volta, em uma
pista de terra batida com muitos
desafios.
No total, são cinco categorias em disputa: L200 Triton Sport
RS, L200 Triton ER Master,
L200 Triton ER, ASX RS e Pajero TR4 ER. Vence o carro de
cada categoria que estiver em
primeiro no final do tempo determinado.
Para definir a ordem da primeira largada será realizada uma
tomada de tempo classificatória

Oliver Askew campeão do shootout em 2016 lidera a
temporada
O norte-americano Oliver
Askew, de 20 anos, superou no
final do ano passado outros 17
concorrentes no shootout do
Mazda Road to Indy, em Laguna Seca, nos Estados Unidos,
e faturou o prêmio de 200 mil
dólares, equivalente à temporada completa na USF2000,
primeiro degrau do projeto
rumo à Fórmula Indy.
Fazendo bom proveito do
prêmio, Askew vem sendo o
destaque da temporada. O piloto lidera a competição, com
seis vitórias em 11 provas. Se
for campeão, ele ganhará novamente o prêmio que lhe dará
a temporada completa na Pro
Mazda e, se seguir neste caminho, dependerá apenas de seus
resultados para chegar à Indy
Lights e no futuro estar na Fórmula Indy.
Consolidado como um dos
principais projetos de formação de pilotos, o Mazda Road
to Indy vem atraindo cada vez
mais competidores do mundo
todo. No ano passado, o Brasil já participou do shootout
com o paulista Marcel Coletta, vencedor do evento de seleção realizado no país. E em
2017 o Brasil terá mais uma
chance de ter um piloto na disputa. A briga pela vaga será na
sexta etapa da Copa São Paulo
Light de Kart, para os pilotos
da categoria Graduados, com
idade entre 15 e 24 anos.
“Os eventos para selecionar pilotos para o shootout já

estão acontecendo no mundo
todo e a procura para estar na
disputa é cada vez maior.
Como o Askew vem provando,
o projeto te dá a chance de
seguir sua carreira sem precisar de patrocínio, só pelo seu
talento e resultados. É uma
chance que todo piloto sonha
em ter na vida”, comentou
Paulo Carcasci, representante do Mazda Road to Indy no
Brasil, organizador e responsável técnico pelo evento no
país.
O Mazda Road to Indy é
um dos projetos mais bem sucedidos para a formação de
pilotos no mundo. A Mazda
passou a dar seu nome ao projeto em 2010 e desde o seu
lançamento pilotos de diversos países já passaram pelas
competições. Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia,
Finlândia, Irlanda, Coréia,
México, Holanda, Noruega,
Filipinas, Espanha, Grã-Bretanha, Venezuela e Zimbábue já
tiveram representantes no
grid, mostrando seus talentos
em circuitos mistos, de rua e
ovais nos EUA.
Para ter mais detalhes sobre o Road to Indy, confira o
novo site do projeto nos Estados
Unidos:
http://
r o a d t o i n d y. i n f o / p h o n e /
index.html
Para saber mais sobre o
evento no Brasil, acesse:
h
t
t
p
:
/
/
mazdaroadtoindy.com.br
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