94%

“Vivemos em um país
de muito otimismo”
PRESIDENTE M ICHEL TEMER , AO EXALTAR, ONTEM, A CAPACIDADE DE
BR-2.

RECUPERAÇÃO DO POVO BRASILEIRO E A NOVA FASE DA ECONOMIA . PÁGINA

É A REPROVAÇÃO — RECORDE

— DO PRESIDENTE MICHEL TEMER,
SEGUNDO PESQUISA DO I NSTITUTO I PSOS. PÁGINA BR-4.
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Suspensa alta do imposto
sobre combustíveis

POLÍCIA F EDERAL
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Polícia Federal contra pornografia infantil: presos em flagrante.

Operação contra pedofilia
prende 33 pessoas
Terceira alta
seguida do dólar
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Reajuste de 16,38%
para procuradores
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Raquel Dodge e Rodrigo Janot, procuradores: verba triplicada.

Europa: florestas destruídas.

Sul da Europa
sofre com
incêndios
florestais
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fase na economia e nos costumes”. Ele ressaltou que o novo
ministro trará nova energia.

Suspensa alta
do imposto
sobre
combustíveis

Governo pode
aumentar outros
tributos
Se a Justiça entender que os
impostos dos combustíveis
não podem mesmo subir, o
governo pode aumentar ou-

ANTÔNIO CRUZ / AB R
FOTO

Em decisão liminar, ontem, o
juiz substituto Renato Borelli,
da 20ª Vara Federal do DF,
suspendeu o aumento de tributos sobre combustíveis. A
decisão vale para todo o País e
atende ação popular movida
pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs. O aumento
da semana passada recaiu sobre a alíquota de PIS/Cofins
sobre gasolina, diesel e etanol.
A decisão só vale quando o
governo for notificado (por
oficial de Justiça). Borelli aponta que a elevação via decreto é
inconstitucional. Em recurso,
o governo deve argumentar
que a lei permite que o presidente altere imposto por decreto, dentro de margem legal.

Pouca expectativa
com PDV dos
servidores

Temer e o novo ministro Sá Leitão: Brasil otimista.

tros tributos, segundo informou ontem o ministro
Henrique Meirelles, Fazenda.
“Caso isso aconteça, nós estaremos pensando em outra
forma de tributo”, disse ele.
No entanto, Meirelles acredita
que decisão final será favorável: “Mantemos toda a serenidade e convicção”.

aumento das dotações, o aumento terá de ser retirado de
outras verbas. O Congresso
ainda terá de aprovar os projetos de lei que preveem o
aumento dos procuradores.

Reajuste de
16,38% para
procuradores

Em seu discurso na posse do
novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, o presidente
Michel Temer reiterou que o
governo está disposto a passar
pelas crises. E exaltou a capacidade de recuperação do
povo brasileiro e a nova fase
da economia. “Temos de tirar
as palavras de pessimismo.
Vivemos em um país de muito otimismo”, disse Temer.
Segundo o presidente, o País
começa a “respirar uma nova

Com o aval da próxima
procuradora-geral, Raquel
Dodge, o Conselho Superior
do Ministério Público Federal
aprovou ontem um reajuste
salarial de 16,38% para procuradores na proposta orçamentária para 2018. O aumento
nos salários custará R$ 116
milhões — mas não haverá

Temer destaca
o otimismo com
a economia

Na expectativa do ministro
Dyogo Oliveira, Planejamento, não será muito grande a
adesão do funcionalismo público ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), ainda
em preparação pelo governo.
A possibilidade de 5 mil adesões, 1% do total dos servidores, baseia-se no resultado do
mesmo programa na década
de 1990, último PDV lançado
pelo governo. Por isso mesmo, em nota divulgada ontem, o Planejamento informou
que, além do PDV e redução
de carga horária, haverá programa de licença incentivada
sem remuneração para os servidores que querem permanecer no serviço público, mas
com interesse em suspender
temporariamente o vínculo.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
COPOM INICIA REUNIÃO PARA DEFINIR NOVA TAXA DE JUROS
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR TEM
NOVA QUEDA COM INCERTEZAS
SAFRA, MINÉRIO E FGTS AJUDAM
NA RETOMADA DO BRASIL, DIZ FMI.
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mo assim, registrou perda de
R$ 45 milhões entre abril e
junho, bem melhor do que o
resultado negativo de R$ 350
milhões no mesmo período
de 2016. Considerando lojas
físicas e online, a Via Varejo
gerou R$ 6,146 bilhões em
receita líquida ajustada, ante
R$ 5,547 bilhões de abril a
junho de 2016. A margem
bruta subiu para 31,2%, de
28,5% um ano antes.

Terceira
alta seguida
do dólar
Pelo 3º pregão seguido, o
dólar fechou ontem em alta
frente ao real — por causa de
receios com a política fiscal e
pelo avanço do dólar sobre
moedas de países emergentes.
No fim do dia, o dólar comercial avançou 0,63%, para
R$ 3,1669, a mais forte valorização desde 29jun17
(0,70%). Também é a cotação
mais alta desde 17jul17 (R$
3,1813). Na Bolsa de S Paulo,
o índice Bovespa subiu pelo
3º pregão consecutivo, puxado pela alta das commodities.
O índice subiu 0,87%, a 65.668
pontos, com giro de R$ 5,7
bilhões. Segundo operadores,
a alta só não foi maior porque
as ações de empresas dos setores de consumo e imobiliário fecharam em baixa.

Grupo Pão de
Açúcar reverte
prejuízo
No 2º trimestre deste ano, o
Grupo Pão de Açúcar (GPA)
lucrou R$ 170 milhões, com o
que reverteu o prejuízo de R$
582 milhões no mesmo período de 2016. A melhora é
explicada principalmente pela

redução do nível de dívida
bruta de R$ 440 milhões, além
do menor patamar de juros
no período. Na mesma base
de comparação, a receita subiu 9,5%, passando de R$ 9,7
bilhões para R$ 10,6 bilhões.

Governo muda
regras para
mineração

JBS refinancia
dívidas com
bancos
Acordo fechado ontem com
bancos brasileiros vai rolar por
mais 12 meses 93% das dívidas da JBS Brasil — um total
de R$ 21,7 bilhões. Em fato
relevante enviado à Comissão
de Valores Mobiliários
(CVM), a empresa informou
que, no período de estabilização, amortizará 10% de uma
dívida de R$ 20,5 bilhões. A
JBS espera acelerar a amorti-

Via Varejo
reduz prejuízo
Graças a receitas maiores e
melhor controle de despesas,
a Via Varejo — Ponto Frio e
Casas Bahia — reduziu seu
prejuízo no 2º trimestre. Mes-

zação com a venda de ativos.
O Itaú, que não aceitou o
acordo geral com os bancos,
também fechou acordo pelo
qual receberá 40% de amortização de R$ 1,2 bilhão.

Mudanças
no
marco
regulatório da mineração,
anunciadas ontem, devem fazer a receita com royalties subir cerca de 80%, segundo
espera o governo. As mudanças incluem aumento nas
alíquotas dos royalties de exploração pagos pelas empresas aos municípios e Estados
onde a mineração ocorre e ao
governo federal, a criação de
uma agência reguladora para
o setor e novas regras de exploração das jazidas. O minério de ferro terá regra diferenciada. Hoje a alíquota está em
2%. Passa para um sistema de
bandas, em que varia conforme os preços no mercado
internacional, chegando a 4%
quando a cotação está acima
de US$ 100.
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D IVULGAÇÃO

>>>>>>>>>> CURTAS >>>

Via Varejo: perda de R$ 45 milhões; no ano passado, R$ 350 milhões.

LUCRO DA TIM QUASE TRIPLICA NO
SEGUNDO TRIMESTRE
LENOVO TERÁ MOTO Z2 FORCE
COM TELA ‘INQUEBRÁVEL’
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Pesquisa Pulso Brasil, da Ipsos,
aponta que 94% dos eleitores
reprovam a atuação do presidente Michel Temer. E 85%
dos 1,2 mil entrevistados avaliam a administração federal
como ruim ou péssima. Temer não foi o único reprovado: o senador Aécio Neves
(PSDB-MG), é rejeitado por
90%; o governador Geraldo
Alckmin (PSDB-SP), 67%; os
ex-presidentes Lula (PT-SP),
80%; e Dilma Rousseff (PTMG), 68%. Também estão na
lista Marina Silva (Rede, 59%),
Jair Bolsonaro (PSC, 53%) e
Ciro Gomes (PDT, 52%).

MST OFICIAL / DIVULGAÇÃO

Reprovação
recorde a
Temer: 94%.

Invasão de fazendas pelo MST: parte da Jornada de Lutas, sem prazo para acabar.

quel Dodge, foi aumentada a
dotação para a Força-Tarefa
da Lava-Jato em Curitiba. O
Por decisão do desembarga- total original de R$ 522,7 mil
Governador
dor João Pedro Gebran Neto, passou a R$ 1,65 milhão. Nesrelator da Lava-Jato no Tribu- te ano, o grupo teve R$ 501
Alckmin sinaliza
nal Regional Federal da 4ª Re- mil disponíveis inicialmente,
apoio do DEM e
gião (TRF-4, o ex-presidente complementados com mais R$
Lula teve negado, ontem, pe- 500 mil no 2º semestre. “Acho
busca PSB
“Temos uma parceria que não dido de desbloqueio de seus que passa uma mensagem claé de hoje”, disse ontem o bens. Na semana passada, o ra de que não estamos fazengovernador Geraldo Alck- juiz federal Sérgio Moro de- do nenhuma redução”, disse
min (PSDB-SP) sobre o terminou o bloqueio, que re- Raquel Dodge.
DEM. No dia anterior, sultou na retenção de cerca de
Alckmin recebeu para jantar R$ 10 milhões. A defesa de MST invade
a cúpula do partido. Com Lula argumentou que isso poisso, sinalizou uma possível deria comprometer a subsis- fazendas de
aliança para a eleição presi- tência do ex-presidente. O empresários
dencial de 2018. Até esse en- desembargador frisou que Lula
e políticos
contro, o governador dizia a segue recebendo os proventos
Fazendas de políticos e emaliados sua preocupação com de ex-presidente.
presários investigados foram
a possibilidade do presidente
invadidas ontem pelo Movida Câmara, Rodrigo Maia, Raquel Dodge
mento dos Trabalhadores
suceder o presidente Michel
aumenta
verbas
Sem-Terra (MST) — entre
Temer em uma eleição indirepropriedades do ministro
ta e se tornar potencial con- para a Lava-Jato
Blairo Maggi, Agricultura; do
corrente. Hoje, Alckmin deve Na mesma proposta orçaex-presidente da CBF, Ricardo
receber no Palácio dos Ban- mentária que aumentou os saTeixeira; e do coronel João
deirantes a cúpula do PSDB, lários de procuradores [ver
Baptista Lima, amigo do preoficialmente para discutir a atu- ECONOMIA], a pedido da próxima procuradora-geral Ra- sidente Michel Temer. A ação
al conjuntura política.

Mantido bloqueio
dos bens de Lula

é parte da Jornada de Lutas,
pelo Dia dos Trabalhadores
Rurais, ontem, e não tem previsão para acabar. Vai pelo
menos, segundo o MST, até a
votação da denúncia contra o
presidente Temer.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
TESOUREIRO DE AÉCIO QUITOU EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO, DIZ MARCO VALÉRIO.
MPF DIZ QUE CABRAL AGIU COM
‘GANÂNCIA DESENFREADA’ POR
LUXO
JUSTIÇA NEGA PEDIDO DE CUNHA
PARA VETAR LIVRO “DIÁRIO DA CADEIA”

Lula
alegou que
não tinha
como
sobreviver
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Oposição
inicia 48 horas
de greve na
Venezuela
Desde ontem, os venezuelanos preparam-se para a greve
geral de 48 horas, organizada
pela coalizão opositora Mesa
de Unidade Democrática, que
vai de hoje até amanhã. Os
venezuelanos estocaram o
máximo de alimentos que conseguem comprar. A greve é
um ultimato ao presidente
Nicolás Maduro para que suspenda a eleição no domingo
de sua polêmica Assembleia
Constituinte. A procuradorageral Luisa Ortega, opositora
de Maduro, pediu ontem que
o povo “faça tudo o que puder” contra a Constituinte. A
paralisação incluirá bloqueios
de estradas e teme-se confrontos violentos com as forças de
segurança.

Venezuela
pode ter
confrontos
violentos
hoje
O tempo quente e seco ajudou
a propagar vários incêndios
no Sul da França e na Córsega,
onde mais de 4 mil hectares de
área florestal foram destruídos.

Senado dos
EUA aprova
debate sobre
“Obamacare”
O Senado dos EUA aprovou
a abertura formal do debate
sobre a reforma de saúde. Os
parlamentares republicanos
(governistas), pretendem revogar os principais elementos

do “Obamacare”, o sistema
de saúde criado pelo ex-presidente Barack Obama. Com
um voto de diferença (51-50),
com desempate do vice-presidente Mike Pence, o esforço
republicano eliminou um importante obstáculo processual no Senado. Mas ainda não é
certo que haverá votos suficientes para aprovar um novo
projeto de lei.

Muçulmanos
mantêm boicote
à Esplanada das
Mesquitas
A retirada dos detectores de
metal dos acessos à Esplanada
das Mesquitas, em Jerusalém,
não reduziu a tensão entre
israelenses e palestinos. A autoridade muçulmana que administra o local disse que manterá o boicote, em protesto
ao sistema de videovigilância
instalado pelos israelenses.
“Vamos continuar a rezar nas
ruas ao redor da mesquita até
que as autoridades religiosas

nos autorizem a rezar dentro
da mesquita”, disse o Grande
Mufti de Jerusalém, Muhammad Hussein.

Navio dos EUA faz
disparo de alerta a
barco iraniano
O USS Thunderbolt, navio de
guerra da Marinha dos EUA,
fez disparos para alertar uma
embarcação iraniana no Golfo Pérsico. O disparo teria sido
feito porque o barco iraniano
se aproximou a menos de 200
metros do navio e ignorou os
avisos via rádio dos militares
norte-americanos. A tensão
entre os EUA e o Irã, no Golfo Pérsico e no estreito de
Ormuz, continua alta, disse o
representante da Marinha dos
EUA, Bill Urban.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
CÂMARA DOS EUA APROVA NOVAS
SANÇÕES ECONÔMICAS CONTRA A
RÚSSIA
SENADO CONVOCA EX-CHEFE DE
CAMPANHA DE TRUMP PARA DEPOR
SOBRE RÚSSIA

Sul da Europa
sofre com
incêndios
florestais

Senadores dos EUA: Obamacare em discussão, ainda sem certeza de votos suficientes para novo projeto.

FOTO
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Não há ainda prognóstico para
o final dos incêndios que vêm
destruindo florestas em todo
o Sul da Europa. Portugal é
um dos países mais afetados:
só ontem, havia mais de cem
incêndios florestais. Em
Setúbal, as chamas chegaram
perto de um hospital na periferia. Na Itália, os incêndios
que afetam o Centro-Sul do
país chegaram à capital e atingiram o bairro Esposizione
Universale Roma, onde o lixo
acumulado queimou e deu
origem a uma nuvem tóxica.
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A Polícia Federal prendeu 33
pessoas, em 14 Estados, em
operação contra pedofilia e
pornografia infantil na internet.
Entre os presos, há jovens,
idosos, profissionais e dois
funcionários públicos de alto
escalão, que usavam os computadores do trabalho. Três
pessoas, acusadas de abusar
de menores, foram presas

Já gastamos
tudo que
produzimos
em um ano.
E o ano
não acabou

Sul (TRE-MS), desembargadora Tânia Garcia Freitas. E
foi beneficiado, em três decisões do Tribunal de Justiça do
Estado com a transferência
para a clínica. O advogado
Gustavo Gottardi, que representa Breno, disse que a decisão do TJ-MS não tem “nada
de extraordinária”.

R$ 13 milhões do
governo para o
Carnaval do Rio
F ACEBOOK

Operação
contra
pedofilia
prende
33 pessoas

preventivamente no PA e em
SP. Os policiais também prenderam pessoas em flagrante,
com arquivos no computador ou compartilhando o
material. A polícia identificou
os criminosos em um site russo, tido como um ponto de
encontro de pedófilos no
mundo todo.
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jdd geral

Filho da juíza: 130 kg de maconha.

Filho de juíza
acusado de tráfico
vai para clínica
Apanhado com 129,9 kg de
maconha, armas e 270 munições, Breno Fernando Solon
Borges, 37 anos, saiu da cadeia diretamente para uma
clínica. Ele é filho da presidente do Tribunal Regional
Eleitoral em Mato Grosso do

Com corte de verbas da Prefeitura do Rio, as escolas de
samba da cidade podem receber reforço de R$ 13 milhões do governo federal para
o Carnaval 2018. Ontem, em
reunião com representantes
das escolas, o presidente
Michel Temer acenou positivamente à reivindicação. O
presidente pediu que o tema
seja conduzido pelos ministros Sérgio Sá Leitão (Cultura) e Marx Beltrão (Turismo).
A ideia é oferecer aquele total
por patrocínios de estatais, pela
lei de incentivo à cultura ou
por recurso orçamentários.

Carteira de habilitação no
smartphone: validade igual à da
CNH impressa.

Carteira de
habilitação
digital no
celular
O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) aprovou
ontem uma versão digital da
Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o Ministério
das Cidades, terá o mesmo
valor jurídico da CNH impressa e estará disponível a
partir de fev2018. Os motoristas poderão apresentar o
documento no smartphone.
A autenticidade da CNH digital será comprovada pela
assinatura com certificado digital do emissor ou com a
leitura de um QRCode.

Recursos do
Planeta de
um ano gastos já
No dia 02ago17, a Humanidade terá gasto todos os recursos renováveis previstos
para o ano inteiro. A data, o
‘Dia de Sobrecarga da Terra’,
é calculada desde 2000 pela
ONG Global Footprint
Network e, desde então, chega cada vez mais cedo. “O
que demandamos da natureza até agosto é o que a Terra
pode renovar ao longo de um
ano, disse Mathis Wackernagel,
diretor da ONG. A emissão
de carbono é o principal problema. Pelos cálculos, ela responde por cerca de 60% da
pegada ecológica global.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
HOMENAGEANDO LIMA BARRETO,
15ª EDIÇÃO DA FLIP COMEÇA HOJE.
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BARBARA, VIÚVA DE FRANK
SINATRA, MORRE AOS 90 ANOS.
TEMPO E TEMPERATURA: http://
www.climatempo.com.br
LOTERIAS: http://loterias.caixa.gov.br/
wps/portal/loterias

