20 tiros

“Tem muita gente no Brasil que trabalha
pouco, ganha muito e se aposenta cedo.”
COMEÇA HOJE PROPAGANDA DO GOVERNO PARA ANGARIAR
APOIO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA. P ÁGINA BR-2.

LISBOA. O MARIDO DELA, SEM
CARTEIRA , TENTOU FUGIR EM MEIO A UMA AÇÃO PARA PRENDER LADRÕES. P ÁGINA BR-6.
DA POLÍCIA PORTUGUESA MATARAM UMA BRASILEIRA EM
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deixaram 15 mortos
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denuncia Maduro
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Enchentes na Grécia: cidades inundadas, casas destruídas.

Picciani na PF: organização criminosa nos transportes do Rio.

Barata Filho, o “Rei do
Ônibus”, de volta à prisão.
Bolsa recupera
perdas pré-feriado
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Um planeta
para
terráqueos
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jdd economia

narias fecha os primeiros 17
dias do mês com queda acumulada de preços de 1,3%.
Com quatro reduções e sete
altas desde o último dia 1º, a
gasolina, com a queda anunciada para hoje, fecha o mesmo
período com alta acumulada
de 3,7% nas refinarias.

Campanha
pela reforma
da
Previdência

e mais o Distrito Federal. É a
primeira vez que isso acontece. O IBGE registrou PIB de
R$ 5,996 trilhões no País em
2015; a queda em relação a
2014 foi revisada de 3,8% para
3,5%. O Estado que teve o
melhor desempenho em 2015
foi o Mato Grosso do Sul,
com queda de 0,3% no volume de seu PIB, em parte pelo
bom ano da agropecuária local, que cresceu 10% no período. O Amapá registrou a redução mais acentuada, com
queda de 5,5%.

mês — subiu apenas 2% nos
12 meses até out2017. Entre as
famílias mais ricas, renda mensal de R$ 9 mil, a alta foi de
3,5%. O estudo foi feito pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Entretanto, prevê o Ipea, nos próximos meses, a expectativa de
aceleração nos preços de alimentos deve voltar a pressionar a inflação.

PIB caiu em
2015 em todos
os Estados

Inflação dos
mais pobres
sobe só 2%

Depois de um série de altas, a
gasolina e o diesel terão seus
preços reduzidos hoje nas refinarias do País. De acordo
com nota da Petrobras, o diesel terá redução de 1,3%; e a
gasolina, de 0,38%. Desde o
último dia 1º, o diesel nas refi-

De acordo com dados das
Contas Regionais do IBGE,
divulgados ontem, o PIB caiu
em 2015 em todos os Estados

FOTO

D IVULGAÇÃO

Será lançada hoje pela TV uma
campanha publicitária de R$
20 milhões com o que o governo defenderá a reforma da
Previdência. A propaganda
ataca o que chama de “privilégios” dos servidores e afirma
que “tem muita gente no Brasil
que trabalha pouco, ganha
muito e se aposenta cedo”.
Com um minuto de duração,
o comercial irá ao ar uma vez
por semana, nos intervalos das
novelas. O Planalto decidiu
fazer uma campanha de massa
para tentar retomar o debate
sobre a reforma, reduzir a resistência da população ao tema
e, assim, conter a pressão sofrida pelos parlamentares em
suas bases eleitorais.

Combustíveis: alta acumulada de 3,7% para a gasolina.

Graças aos preços de alimentos, a inflação das famílias de
menor poder aquisitivo —
renda abaixo de R$ 900 por

Redução de
preços de
combustíveis

Aprovada
reforma tributária
de Trump
Por 227 a 205 votos, a Câmara
dos Representantes dos EUA
aprovou ontem projeto de lei
de reforma tributária — a revisão mais abrangente em 31
anos. Entre outros efeitos, a
nova lei reduziria a taxa de
imposto sobre as empresas ao
menor nível desde 1939. O
projeto revogaria o imposto
mínimo alternativo, aumentaria o crédito fiscal para crianças, aboliria o imposto imobiliário até 2025 e alteraria o
atual sistema de tributação de
empresas multinacionais. No
geral, o projeto reduziria os
impostos federais em US$ 1,4
trilhão na próxima década.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
OPOSIÇÃO PROPÕE EMENDAS À REFORMA TRABALHISTA
CAIXA PRORROGA REDUÇÃO DE JUROS PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RURAL
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jdd negócios

dades no comércio brasileiro
neste último trimestre do ano.
Mas considerou que, ainda
assim, as vendas da companhia para o período estão
dentro do previsto. A receita
líquida da Vulcabras no 3º
trimestre cresceu 11,5% ante
igual período de 2016, chegou a R$ 349,9 milhões. Os
calçados esportivos, marca
Olympikus, cresceram 21,4%;
os calçados femininos, Azaleia, recuaram 20,1%.

Bolsa
recupera
perdas
pré-feriado
Graças ao desempenho das
Bolsas americanas, a Bolsa de
S Paulo recuperou-se das perdas do pregão antes do feriado (-2,27%). No fechamento
de ontem, o índice Bovespa
subiu 2,38% e fechou em
72.512 pontos. Praticamente
todas as ações fecharam em
alta ontem, mas analistas afirmam que a tendência de alta
só deve ser consolidada quando o índice ultrapassar 73 mil
pontos. No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda
em dia de rali de emergentes:
A caça a pechinchas impulsionou ativos de risco. No fechamento, o dólar comercial caiu
0,86%, a R$ 3,2799. É a maior
queda para um encerramento
desde o último dia 6 (-1,44%).

Centauro
pede para entrar
na Bolsa
Dono das redes Centauro e
By Tennis, o Grupo SBF pediu à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) registro
de companhia aberta. Também foi feito pedido de regis-

tro para oferta pública de distribuição primária de ações
no Brasil, com esforços no
exterior. O Grupo SBF pediu
ainda à B3 admissão à negociação das ações no segmento
Novo Mercado, segmento de
governança corporativa.

real, ficando todo o risco com
os detentores”. Ontem, o
bitcoin chegou a US$ 8.000.

Criptomoedas:
alerta contra
especulação.

Idealizador do Instituto
Inhotim, Bernardo Paz foi
condenado ontem a nove
anos e três meses de prisão
em regime fechado. Acusação: lavagem de dinheiro. A
decisão saiu em setembro, mas
só foi divulgada ontem. Na
denúncia de 2013, Bernardo e
sua irmã Virgínia (também
condenada) praticaram lavagem de dinheiro por meio de
suas empresas, de 2007 a 2008.
Até 2010, Bernardo foi dono
do Grupo Itaminas, composto por 29 empresas das áreas
de mineração e siderurgia. A
Vine Hill Financial, nas Ilhas
Virgens Britânicas e maior
acionista da Horizonte — que
mantém o Instituto Nhotim
— recebeu US$ 98,5 milhões
como doações e empréstimos. O dinheiro pagou compromissos do Itaminas.

Comunicado do Banco Central (BC), ontem, alerta para o
risco das chamadas moedas
virtuais — como o bitcoin.
Segundo a nota, essas moedas
não têm garantia de autoridades monetárias. As moedas
virtuais podem também não
ter garantia de conversão para
moedas soberanas, e “tampouco são lastreadas em ativo

DANIELA P AOLIELLO / D IVULGAÇÃO

Vulcabras Azaleia
prevê melhora

FOTO

Em teleconferência, ontem,
com investidores e analistas, o
presidente da Vulcabras
Azaleia, Pedro Bartelle, afirmou que ainda haverá dificul-

Bernardo Paz: operações pelo Inhotim e pelo grupo Itaminas.

Bernardo Paz
(Inhotim)
condenado
por lavagem.

>>>>>>>>>> CURTAS >>>
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FOTO

Na tarde de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj),
Jorge Picciani (PMDB), entregou-se à Polícia Federal, depois que o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF-2)
decidiu sua prisão. Além de
Picciani, apresentaram-se também os deputados estaduais
Paulo Melo e Edson Albertassi,
também com prisão decretada. Investigação que desencadeou a operação Cadeia Velha
apura organização criminosa
no setor de transportes públicos. Os deputados são suspeitos de recebimento de vantagens da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio
(Fetranspor).

MARCELO CAMARGO / AB R (ARQUIVO )

Jorge Picciani
se entrega

Procuradora-geral Raquel Dodge: prisão depois da segunda instância é fundamental contra a impunidade.

via sido preso em julho, mas
decisão do ministro do Supremo Gilmar Mendes, concedeu prisão domiciliar, desde que se afastasse da administração de suas empresas. O
Barata Filho, o
empresário manteve-se nos
“Rei do Ônibus”, negócios. Foram apreendidos
gerenciais de
de volta à prisão. relatórios
out2017, planilhas de pessoal
Por ter descumprido deter- e de situação da frota, de
minações do Supremo, o em- outubro e de novembro.
presário Jacob Barata Filho, o
“Rei do Ônibus” do Rio, teve
Pedido bloqueio
prisão preventiva restabelecida, ontem. Barata Filho ha- de R$ 23,9

Lula e
filho
acusados
de tráfico de
influência

é acusado de tráfico de influência na compra dos caças
suecos Gripen. A ação tramita na Operação Zelotes.

Raquel Dodge
defende prisão
na 2ª instância

Em parecer enviado ao Supremo, ontem, a procuradorageral da República, Raquel
Dodge, defende a validação
da prisão de condenados pela
2ª instância da Justiça. No documento, a Dodge afirma que
milhões de
a medida é fundamental para
o controle da impunidade e
Lula & Filho
Face a um pedido de blo- que a antecipação do cumpriqueio de R$ 23,9 milhões mento da pena antes do trânfeito pelo Ministério Público sito em julgado não fere o
Federal (MPF), o juiz princípio constitucional da preVallisney de Souza Oliveira, sunção de inocência. A data
da 10ª Vara Federal de Brasí- do julgamento ainda não foi
lia, intimou ontem o ex-pre- definida. Para entrar em pauta,
sidente Lula e seu filho Luís as duas ações precisam ser liCláudio a se manifestarem. beradas para julgamento pelo
Lula e filho têm até o dia 21 relator, ministro Marco Aurépara enviar seus posiciona- lio, e pela presidente do STF,
mentos. Nesse processo, Lula Carmén Lúcia.

Reforma
do ministério
de Temer:
apenas pontual.
Mesmo com preferência por
reforma ministerial completa, o governo do presidente
Temer vai reavaliar a questão: deve fazer apenas trocas
pontuais, para garantir a aprovação do projeto de reforma da Previdência [ver ECO NOMIA ]. Os partidos que ocupam as pastas e apoiam o
governo no Congresso preferem segurar-se nos cargos
até a data mais próxima da
eleição, em abril. O PSDB
continua indicando que seus
ministros desembarcarão até
09dez17, quando acontece a
convenção do partido.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
ÁLVARO DIAS LANÇA PRÉ-CANDIDATURA COM PRESENÇA DE ROMÁRIO
E BEBETO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRANCA
AÇÃO CONTRA ROSEANA SARNEY
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jdd internacional
TPI: exprocuradora
denuncia
Maduro
Destituída em agosto, a exprocuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Diaz, 59
anos, pediu ontem ao Tribunal Penal Internacional (TPI)
uma investigação do governo
do presidente Nicolás Maduro, por supostos abusos e torturas. Ortega entregou ao TPI
um arquivo com mil evidências de crimes do governo
venezuelano.
A
exprocuradora-geral afirma que
a polícia e os militares mataram cerca de 1.767 pessoas
em 2015 e 4.677 em 2016.
Neste ano, 1.846 foram assassinados nos primeiros seis
meses. Atualmente, a exprocuradora-geral está sob
proteção do governo colombiano, que lhe ofereceu asilo.

BR-5

Mais de
50 mil
crianças
podem
morrer no
Iêmen
Zimbabue:
Mugabe promete
cumprir mandato.
Apesar de confinado em prisão domiciliar, Robert
Mugabe, que governa o
Zimbábue há 37 anos, disse
rejeitar “o processo de transição” — determinado pelos
militares do país que o retiraram do poder — e prometeu
manter-se no cargo e cumprir
o mandato até ao fim. Os
militares garantem que não se
trata de um golpe de Estado,
mas um processo de transição

sem derramamento de sangue. O antigo ministro das
Finanças, Tendai Biti, líder de
um dos partidos da oposição,
anunciou que está disponível
para trabalhar por um Governo de unidade nacional.

Cheias na
Grécia deixaram
15 mortos
Pelo menos 15 pessoas foram
encontradas mortas, depois
que uma chuva torrencial inundou as cidades gregas de
Mandra Mandra e Nea
Peramos, nos arredores de
Atenas. A força da enchente
destruiu casas, comércios e
carros. Há muitos desalojados. Equipes de socorro têm
dificuldade de chegar porque
os acessos continuam inundados. Em muitos pontos das
duas cidades, a água chegou a
um metro de altura; moradores tiveram de deixar suas casa
nadando. E as previsões apontam para chuva mais forte.

No Iêmen,
morrem 130
crianças por dia.
Ao menos 130 crianças estão
morrendo por dia no Iêmen,
por doenças ou fome, alertou
a ONG Save the Children. O
país do Sudoeste da Península
Arábica sofre com o bloqueio
dos portos, aeroportos e estradas do país, imposto pela
coalizão militar da Arábia
Saudita. Se esse bloqueio for
mantido, a ONG estima que
podem morrer em 2017 mais
de 50 mil crianças com menos
de 5 anos de idade. No balanço divulgado ontem, a ONG
afirma que quase 400 mil crianças iemenitas precisarão de
tratamento para a desnutrição
este ano.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
MULHER ACUSA BUSH PAI DE
ASSEDIÁ-LA ENQUANTO AINDA ERA
PRESIDENTE
EM GAFE, PENTÁGONO COMPARTILHA TUÍTE PEDINDO RENÚNCIA DE
TRUMP.

Rússia veta
inquérito sobre
armas químicas
na Síria

Luisa Ortega Diaz: arquivo com mil evidências de crimes do governo venezuelano de Nicolás Maduro.

FOTO

LUISA ORTEGA DIAZ / F ACEBOOK

Pela décima vez desde que
começou a guerra na Síria, a
Rússia conseguiu vetar uma
investigação do Conselho de
Segurança da ONU sobre o
uso de armas químicas pelas
forças do governo de Bashar
al-Assad, aliado de Moscou.
Com o veto dos russos, os
EUA não conseguiram prolongar o mandato do Mecanismo Conjunto de Investigação (JIM, em inglês), encarregado de identificar os responsáveis pelos ataques com armas químicas na Síria.

17/11/2017

BR-6

Brasileira
morta em
Lisboa.
Por engano.
Ivanice Carvalho da Costa,
brasileira, foi morta ontem,
por policiais portugueses, em
Lisboa. A polícia confundiu o
carro em que ela e o marido
estavam, com outro veículo
visto na cena de um assalto a
caixa-eletrônico. Segundo a
Polícia de Segurança Pública
(PSP), o motorista não obedeceu às ordens de parar o
carro. Fontes disseram que o
marido da vítima, também
brasileiro, estava dirigindo sem
carteira e sem seguro. O carro
foi atingido por 20 tiros da

polícia. Entre 2013 e 2015,
não houve nenhuma vitima
fatal de confronto com policiais em Portugal.

de. Mesmo diante do exame
de DNA, o tio nega os crimes.

Exame de
DNA leva
tio de menina
à prisão
Exame de DNA de sêmen
encontrado na roupa de uma
das duas meninas encontradas mortas em São Paulo
apontou o tio de uma delas
como autor do crime. Thiago
Henrique Oliveira Santos, 27
anos, foi detido em 31out17
por suspeita de participar do
sequestro, estupro e assassinato da sobrinha, Beatriz Moreira dos Santos, a Bia, e da
amiga dela, Adrielli Porto, a
Mel, ambas de 3 anos de ida-

Charles Manson

Charles Manson
internado em
estado grave
Condenado a prisão perpétua, o americano Charles
Manson está internado em
estado grave, segundo fontes.
Manson foi condenado pela
morte da atriz Sharon Tate,
em 1969. O assassino de 83
anos foi levado às pressas,
escoltado por cinco policiais,
a um hospital de Bakersfield,
na Califórnia, há três dias. O
psicopata foi hospitalizado em
janeiro para ser operado por
lesões no intestino e hemorragia interna, mas seu estado foi
considerado muito frágil para
isto e ele retornou à prisão.
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Recorde de
obra de Da Vinci:
R$ 1,5 bilhão.

Salvator Mundi, c. 1500: maior redescoberta de Da Vinci.

Última obra de Leonardo da
Vinci de colecionador privado, o quadro Salvator Mundi
foi leiloado na 4a-feira na
Christie’s por US$ 450,3 milhões (R$ 1,47 bilhão). É um
novo recorde no mundo da
arte, batendo de longe os quase US$ 179,3 milhões (R$ 537
milhões) desembolsados há
dois anos por Mulheres de Argel, de Pablo Picasso. O óleo
que mostra Jesus Cristo como
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De 2013 a
2015, não
houve
vítimas em
confrontos
com a polícia
portruguesa.
salvador do mundo (c. 1500)
é a maior redescoberta artística do século 21. Há menos de
20 óleos sobre madeira criados pelo gênio renascentista
italiano que sobreviveram à
passagem do tempo.

Um planeta para
terráqueos
Assim que se resolver o problema de viajar distâncias
estelares com facilidade, os
terráqueos já tem um lugar
para se mudar. É o exoplaneta
Ross 128B, que orbita uma
estrela anã vermelha estável.
A descoberta foi feita por
pesquisadores da Universidade de Grenoble, na França.
Com tamanho aproximado
ao do nosso Planeta, Ross
128b está a “apenas” 11 anosluz de distância. Medições indicam que tem clima ameno,
com temperaturas de -60º C a
20º C, ideais para a manutenção do nosso tipo de vida.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
PELA 1ª VEZ, DESMATAMENTO NO
PANTANAL SUPERA O DO ENTORNO.
RIO REGISTROU O DIA MAIS QUENTE DO ANO, ONTEM: 44º C.
TEMPO E TEMPERATURA: http://
www.climatempo.com.br
LOTERIAS: http://loterias.caixa.gov.br/
wps/portal/loterias

