R$ 4,2 mil

“Quase 95% do incêndio
está sob controle”
COMANDANTE REGIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL DE P ORTUGAL, VITOR VAZ P INTO,
CONFIRMANDO: O INCÊNDIO ESTÁ CONTIDO MAS NÃO APAGADO. P ÁGINA BR-5.

MÉDIA DOS SALÁRIOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. QUEM PAGA MELHOR É O
GOVERNO FEDERAL; QUEM PAGA PIOR SÃO AS ESCOLAS PARTICULARES. P ÁGINA BR-6.
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Romero Jucá: avanço (relativo) do projeto de reforma trabalhista.

Rainha Elizabeth e Charles: 2% do PIB para a Defesa.

Governo britânico manterá
investimento em segurança
Dólar tenta
valorização
— sem sucesso.
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jdd economia

nomia argentina, que acumulou queda de 2,3% em 2016,
primeiro ano de gestão do
presidente Mauricio Macri,
que assumiu o cargo no final
de 2015, após quase 13 anos
de kirchnerismo no poder.

Senador
perde cargos e
acusa Temer
Depois de ajudar a derrotar a
reforma trabalhista em comissão do Senado, o senador Hélio
José (PMDB-DF) perdeu seus
apadrinhados. Revidou imediatamente, dizendo ter sido

FOTO

Voltou a avançar, ontem, a
reforma trabalhista no Senado. O senador Romero Jucá
(PMDB-RR) concluiu a leitura
do relatório e abriu caminho
para a tramitação da matéria
na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). Seu parecer
deve ser votado na CCJ até a
próxima semana. Já a votação
em plenário ficou mais distante: era para ser no dia 28jun17,
mas é possível que só ocorra
na primeira semana de julho. A
oposição comemorou o acordo. O líder do PT, Lindbergh
Farias (RJ), acredita que o governo não conseguirá aprovar
a proposta ainda em junho.

BETO BARATA / PR

Reforma
trabalhista
pode ficar
para julho

Temer e Medvedev, em Moscou: comércio sem dólar americano.

alvo de retaliação do governo.
Em discurso de oposição,
ontem, Hélio José acusou o
presidente Michel Temer de
chantagem e cobrou sua renúncia. “Nós não podemos
permitir que o governo transforme votações em balcão de
negócios”, disse o senador.

Rússia sugere
comércio bilateral
ao Brasil
Acordos assinados ontem em
Moscou apontam para incentivo às relações comerciais entre Rússia e Brasil. O próprio
premiê da Rússia, Dmitri
Medvedev, sugeriu o comércio bilateral nas moedas dos
dois países, sem referência ao
dólar americano. Em discurso, Temer disse que, a partir de
julho, quando o Brasil assume

por dois anos a presidência do
Mercosul, o bloco poderá
ampliar relações com a União
Euroasiática da qual a Rússia é
participante. Hoje, Temer
desembarga em Oslo, na Noruega para conversas sobre
proteção ambiental e para tentar despertar interesses de investidores nórdicos.

Argentina: sinais
de recuperação.
No 1º trimestre, o PIB da
Argentina aumentou 0,3% sobre igual período ano passado. Com isso, o país rompeu
uma sequência de três trimestres seguidos de quedas, segundo o Instituto Nacional
de Estatísticas e Censos
(Indec). Os dados oficiais informados ontem evidenciam
sinais de recuperação na eco-

Rainha aponta
Brexit ‘suave
e ordenado’
Em pronunciamento no Parlamento britânico, ontem, a
rainha Elizabeth II disse que a
prioridade do governo da
premiê Theresa May é garantir
o melhor acordo do Brexit —
a saída do Reino Unido da
União Europeia. Oito dos 24
pontos abordados pela soberana tratavam do tema e apontaram para uma negociação
“suave e ordenada”. Com isso,
a rainha confirmou rumores
de que a premiê Theresa May
mudará sua postura “dura”
nos debates por causa da perda de maioria nas últimas eleições do país.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
TEMER SOBRE JURO A UM DÍGITO:
‘EM BREVÍSSIMO TEMPO’.
PRESIDENTE INTERINO CÂMARA DEFENDE VOTAR PREVIDÊNCIA ATÉ
SETEMBRO
RIO PAGA TERCEIRA PARCELA DO
SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE
ABRIL
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da JBS e de seus responsáveis.
A estimativa de prejuízos é de
R$ 850 milhões, causados ao
BNDES. A AGU tomou a
iniciativa depois da divulgação de notícias de que o grupo estaria em “avançado processo de desfazimento de bens
no País”. A suspeita,
investigada pela Operação
Bullish deflagrada em maio
pela Polícia Federal, é de que
houve irregularidades na maneira como o BNDES aprovou investimentos de R$ 8,1
bilhões na expansão da JBS.

Dólar tenta
valorização
— sem
sucesso.
Houve tentativa de correção
do dólar no mercado de câmbio, ontem. Mas não foi adiante: no encerramento, o dólar comercial caiu 0,02%, a R$
3,3314 — no dia anterior, a
moeda subira 1,32%, maior
alta desde 18mai17. A questão política continua a grande
incerteza do mercado. Na
Bolsa de S Paulo, o mercado
andou de lado, com os investidores à espera da aprovação
da reforma trabalhista. Assim, o índice Bovespa fechou
quase estável, com leve queda
de 0,01%, a 60l.762 pontos e
giro de R$ 5,5 bilhões, abaixo
da média de R$ 6,3 bilhões.

Cresce 7,2%
a procura
por crédito
Em maio último, sobre
mai2016, a procura por crédito no País cresceu 7,2%, de
acordo com o indicador

Serasa Experian de Demanda
do Consumidor por Crédito.
Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, o crescimento se deve à queda da
inflação e dos juros. A maior
alta na demanda em maio
ocorreu na faixa de renda dos
que ganham até R$ 500 (9,3%).
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, houve
elevação de 1% comparado
ao mesmo período de 2016.

Furlan nomeado
para SP Negócios
Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento e
do comitê de gestão da Lide,
foi nomeado pelo prefeito
paulistano João Doria (PSDB)
para presidir o Conselho da
SP Negócios. A Lide é a empresa de Doria, tocada por

Advocacia-Geral
pede bloqueio
de bens da JBS

Furlan desde que o atual prefeito se afastou para assumir o
cargo público. A ideia da SP
Negócios, uma empresa de
economia mista, é captar investimentos para parcerias da
Prefeitura de S Paulo com o
setor privado.

Renuncia o
presidente do Uber
Diante da pressão de investidores, o presidente do Uber,
Travis Kalanick, renunciou a
seu cargo, ontem. Em nota, o
cofundador de 40 anos disse
que sua renúncia vai ajudar o
Uber a “voltar a construir em
vez de se distrair com outra
luta”, em aparente referência
aos esforços do conselho para
retirá-lo. A saída ocorre depois de escândalos que afetaram a reputação do Uber,
incluindo assédio sexual nos
escritórios e investigação federal sobre esforços para enganar as autoridades
regulatórias.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
PEDIDOS DE FALÊNCIA DA INDÚSTRIA CAEM 15% ATÉ MAIO, AFIRMA
SCPC.

FOTO
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Para garantir ressarcimentos
de prejuízos, a AdvocaciaGeral da União (AGU) entrou ontem no Tribunal de
Contas da União (TCU) com
pedido de bloqueio de bens

ATAQUE DE VÍRUS FAZ HONDA
SUSPENDER PRODUÇÃO EM UNIDADE NO JAPÃO
PETRÓLEO CAI MAIS DE 2% PARA
MÍNIMAS DE 10 MESES

Furlan, da Lide: na direção da SP Negócios, da Prefeitura de Doria.
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Recall para
presidente
aprovado em
comissão
Proposta de recall do presidente da República, de autoria do senador Antônio Carlos
Valadares (PSB-SE), passou

Pelo menos
10% dos
eleitores
terão de pedir
recall do
presidente

FOTO

Diante do questionamento da
validade da homologação da
delação da JBS, no Supremo
Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin votou pela
manutenção dele próprio na
relatoria do processo, da homologação e de que a decisão
seja monocrática. Um segundo ministro, Alexandre
Moraes, acompanhou o voto
de Fachin. Em seguida, a presidente do STF, Cármen Lúcia, suspendeu a sessão, que
será retomada hoje. O procurador-geral Rodrigo Janot e o
advogado do JBS são pela
manutenção de Fachin. O advogado do ex-deputado Rocha Loures é pela destituição.

CARLOS M OURA / STF

Dois votos no
Supremo pela
decisão sobre
delações

Ministro Fachin: pela homologação monocrática e pela sua própria manutenção na relatoria da Lava-Jato.

ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Permitido apenas no 2º e no 3º
anos do mandato, o recall precisa de proposta assinada por
ao menos 10% dos eleitores
que compareceram à eleição
anterior. A proposta original
definia o mecanismo também
para governadores, prefeitos,
senadores e deputados. Mas
o relator Antonio Anastasia
(PSDB-MG), limitou o texto
ao presidente.

Joesley: Temer
indicou amigo
para acordo de
R$ 50 milhões.
Em depoimento de oito horas, ontem, à Polícia Federal, o
empresário Joesley Batista acusou o presidente Michel Temer de tentar indicar o advogado José Yunes, para defender o grupo J&F em disputa
judicial (não revelada). Segundo Joesley, a intermediação
renderia R$ 50 milhões ao escritório de Yunes. Joesley afir-

mou, porém, que o acordo
para Yunes nem chegou a ir
adiante. Quem ficou responsável pela ação foi Francisco
de Assis, do departamento jurídico do grupo — que também é delator.

Lula: Meirelles
a favor,
Cabral contra.
Ao depor ontem como testemunha de defesa do ex-presidente Lula, o atual ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
disse que Lula respeitou sua
condição de manter a independência do Banco Central,
quando o dirigiu entre 2003 e
2011. Meirelles depõe no processo em que o ex-presidente
é acusado de receber como
propina um terreno para sede
do Instituto Lula e um apartamento no prédio onde mora.
Ainda ontem, para tentar benefícios, o ex-governador do
Rio ofereceu contar o encontro em que ele, Lula e o exprefeito do Rio Eduardo Paes

combinaram ‘comprar’ os Jogos Olímpicos.

MPF denuncia
Alves e Cunha
por corrupção
O Ministério Público Federal
(MPF) do Rio Grande do
Norte denunciou ontem à
noite os ex-presidentes da
Câmara Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN) e Eduardo Cunha (PMDB-RJ) — já
presos — por corrupção e
lavagem de dinheiro. Juntos,
diz o MPF, eles receberam
R$ 11,5 milhões entre 2012 e
2014 em propinas disfarçadas em doações eleitorais. Em
troca, afirma o MPF, teriam
atuado para favorecer empreiteiras como OAS e Odebrecht nas obras da Arena
das Dunas, em Natal, uma
das sedes da Copa 2014.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
MORO DEVE ESPERAR SENTENÇA DE
PALOCCI PARA DECIDIR SOBRE LULA
RELATÓRIO DA PF: PEZÃO TEM VÍNCULO COM ESQUEMA CABRAL

22/06/2017
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Incêndio
em Portugal
pode ter sido
criminoso
O presidente da Liga dos
Bombeiros de Portugal, Jaime Marta Soares, afirmou
ontem ter certeza de que o
incêndio em Pedrógão Grande, que fez 64 vítimas, teve
“mão criminosa”. Ele questionou a versão de que o fogo
começou após uma trovoada
seca, porque, segundo ele, o
incêndio começou duas horas antes da tal trovoada. “O
incêndio já tinha grandes proporções quando a trovoada
começou”, disse ele. Soares
pediu que se apurem todos os
“pormenores” para que a situação seja esclarecida. Ontem, o comandante regional
da Proteção Civil, Vitor Vaz
Pinto, informou que “quase
95% do incêndio está sob
controle, ou seja, contido mas
não apagado”.

BR-5

A Suprema
Corte da
Venezuela
autorizou
processo
contra Luísa
Ortega
Legislativo foi anulado e agora se pretende anular o Poder
Moral” (da Procuradoria).

Destruído o
minarete inclinado
de Mossul
Na cidade iraquiana de Mossul,
onde o grupo extremista Estado Islâmico fez a primeira
proclamação de seu califado
em 2014, o icônico minarete
inclinado da Grande Mesquita
foi destruído. O primeiro-ministro iraquiano, Haider alAbadi, acusou os jihadistas do

EI pela destruição e disse que
a ação constitui um reconhecimento da derrota. Mas os
jihadistas acusam a aviação
dos EUA de ter destruído o
monumento em um bombardeio.

Polícia espanhola
prende 3 supostos
terroristas
Três supostos terroristas
marroquinos foram detidos
ontem pela polícia espanhola
em Madri. Um dos detidos
foi classificado como “extremamente perigoso” e, segundo o Ministério do Interior
espanhol, é um declarado
membro do Estado Islâmico.
O homem, de 32 anos, tinha
uma grande quantidade de
material informativo do EI,
ensinando como cometer
atentados, assim como documentos para doutrinar e formar novos terroristas. Acredita-se que os outros dois
detidos, de 33 e 38 anos, estavam sendo treinados.

Governo britânico
manterá
investimento
em segurança
A rainha Elizabeth II fez ontem no Parlamento seu discurso que marca o início do ano
legislativo. Com o marido,
príncipe Philip, internado, ela
foi ao Parlamento com o filho,
o príncipe herdeiro Charles. A
monarca leu um documento
preparado pelo governo, descrevendo as prioridades para
o ano. Entre os temas,
Elizabeth II reiterou que o
governo continuará a destinar
2% do PIB à Defesa, diante
dos recentes atentados que o
país enfrentou. E que haverá
um inquérito público integral
sobre o trágico incêndio na
Grenfell Tower.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
HUNGRIA COMEÇA JULGAMENTO
DOS RESPONSÁVEIS PELA MORTE
DE 71 MIGRANTES
REI DA ARÁBIA SAUDITA ANUNCIA
FILHO COMO PRÍNCIPE HERDEIRO

Procuradora
diz que há
“estado de terror”
na Venezuela

Minarete inclinado de Mossul: Estado Islâmico culpa a aviação dos EUA pela destruição.

FOTO

R EPRODUÇÃO

A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, disse ontem que está “preparada para
tudo”, depois que a Suprema
Corte do país autorizou um
processo para julgá-la. E denunciou que a Justiça venezuelana está sendo usada contra
dissidentes políticos. Chavista,
Ortega discorda do presidente Nicolás Maduro. “Lamentavelmente na Venezuela não
há Estado de Direito, mas um
Estado de terror”. “O Poder
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Levantamento do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), divulgado
ontem, mostra que a média
de salários dos professores
do ensino fundamental é de
R$ 4,2 mil. A rede que paga
melhor é a federal, R$ 7,7 mil
por 40 horas semanais; Depois, vêm as redes estaduais,
com R$ 3,5 mil. As municipais — que formam a maior
rede — pagam R$ 3,1 mil. E
a rede privada, R$ 2,6 mil. O
estudo servirá de base para
debate com as redes de ensino sobre a remuneração.

Portugal vence a
Rússia pela Copa
das Confederações
A seleção portuguesa venceu
ontem, em Moscou, a seleção russa por 1 a 0, em sua 2ª

Fim da suspensão
do basquete
brasileiro
Em carta oficial no site da
Confederação Brasileira de
Basquete, o presidente da entidade, Guy Peixoto, anunciou ontem o fim da suspensão imposta pela Federação
Internacional de Basquete
(FIBA) em nov2016. A FIBA
ainda não confirmou o fim
da punição, condicionado ao
cumprimento de tópicos até

Argentina
resgata brasileiro
perdido

CBB / D IVULGAÇÃO

Salários de
professores:
até R$ 4,2 mil.

partida pela Copa das Confederações (na primeira, empatou com o México, 1 a 1).
Cristiano Ronaldo marcou o
único gol da partida, aos 8
minutos do 1º tempo. Também ontem, o México venceu a Nova Zelândia por 2 a
1. Com os resultados, Portugal e México lideram o Grupo A, com quatro pontos.
Mas os mexicanos estão na
frente por causa dos gols
marcados. Na 3ª colocação
está a Rússia, com 3 pontos,
e a Nova Zelândia está na
lanterna, sem pontos.
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Guy Peixoto, CBB.

21jul17. A suspensão deveuse a falhas administrativas, segundo a carta. Agora, todas as
seleções, de base e adultas, e
clubes, estão liberadas para
competições internacionais.

Nosso
basquete já
pode
disputar
torneios
internacionais

Desaparecido há uma semana, o brasileiro Jonathan
Candido, 26 anos, foi resgatado ontem pela polícia de fronteira da Argentina, no cerro
Lindo, província de Rio Negro. Ele foi surpreendido por
forte nevasca enquanto subia
uma colina no Sul do país,
segundo fontes oficiais. Com
temperaturas de até -15ºC, os
agentes acreditavam que
Jonathan tinha conseguido
chegar a um abrigo a 1.450 m
de altitude, onde o encontraram, com “escoriações, princípio de hipotermia e fadiga”,
segundo o comunicado.

Abdelmassih em
prisão domiciliar
Com 74 anos de idade e, segundo a Justiça, acometido
de enfermidades severas, o
ex-médico Roger Abdelmassih vai cumprir em casa sua
pena de 181 anos de prisão.
Especialista em reprodução
humana, ele foi condenado
por estupro de pacientes.
Desde 18mai17, está internado em hospital de Taubaté SP
com broncopneumonia.
Quando receber alta, ele vai
para casa, mas deve usar
tornozeleira eletrônica.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
RIO: CRIVELLA AFIRMA QUE CORTE
DE VERBA AFETOU LIMPEZA DE
BUEIROS.
CASEIRO DO GOLEIRO BRUNO É
PRESO NO CENTRO DE BELO HORIZONTE
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Com mais gols, o
México lidera a Copa
das Confederações,
apesar de empatada
em pontos com
Portugal.
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FESTIVAL DE CARNE DE CACHORRO COMEÇA SOB POLÊMICA NA
CHINA
TEMPO E TEMPERATURA: http://
www.climatempo.com.br
LOTERIAS: http://loterias.caixa.gov.br/
wps/portal/loterias

