76.004

“Acertou dinheiro, sim.”
EX-PROCURADOR-GERAL RODRIGO JANOT, AO ACUSAR O PROCURADOR ÂNGELO VILLELA,
JBS SÓ PARA DERRUBAR
O PRESIDENTE T EMER. PÁGINA BR-4.
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No Supremo: julgamento — já definido — pode ser retomado hoje.

Governo estuda fim
do horário de verão
PÁGINA BR-6
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Terremoto no México:
225 mortos.
Brasil pode crescer
0,7% neste ano

JOSÉ CRUZ / ABR

México: 8 mil integrantes das Forças Armadas no resgate.

Ministro Raul Jungmann

Rio pede
militares,
Jungmann diz
que negará.
P ÁGINA BR-6
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vai começar a crescer, mas os
preços ainda não refletem essa
retomada”, disse ele. Em agosto, o governo anunciou concessões de aeroportos, rodovias e terminais portuários,
além de privatizações.

Brasil pode
crescer 0,7%
neste ano
A RQUIVO

Fed vai enxugar
seu portfólio
FOTO

Mais otimista que as projeções
oficiais, a previsão de crescimento da economia do secretário de Acompanhamento
Econômico, Mansueto Almeida, aponta para potencial de
0,7% este ano — o número
oficial é de 0,5%. De acordo
com Mansueto, o governo vai
verificar se é possível elevar a
previsão de crescimento para
2017. Nesta 6a-feira, 22set17,
o governo divulgará o Relatório Bimestral de Receitas e
Despesas. Uma melhoria na
previsão de crescimento ajudaria a fechar as contas, que se
refletiria na arrecadação. Com
o levantamento finalizado, a
equipe econômica determinará se poderá ou não liberar
uma parte das despesas bloqueadas no Orçamento.

Secretário Mansueto Almeida: mais otimista que as projeções oficiais.

comparação com o mesmo
mês do ano passado. Desde
janeiro, foram recolhidos R$
862,739 bilhões em impostos
e contribuições, crescimento
real de 1,73 sobre o mesmo
período de 2016. De acordo
com a Receita Federal, a arrecadação de agosto foi influenciada principalmente pela melhora da arrecadação de tributos sobre o lucro (IRPJ/
CSLL), pela arrecadação de
PIS/Cofins sobre combustíveis em decorrência da elevação das alíquotas e pelo incremento da atividade.

Melhor
Devolução do
arrecadação em
à União
agosto desde 2015 BNDES
Confirmado pelo ministro
Em agosto, a Receita Federal
arrecadou R$ 104,206 bilhões
— aumento real de 10,78% na

Henrique Meirelles, Fazenda,
o BNDES vai devolver à
União R$ 50 bilhões de recur-

sos repassados pelo Tesouro
ao longo dos últimos anos. A
devolução pretendida pelo
governo, de R$ 180 bilhões,
ainda não está descartada. O
Tribunal de Contas da União
(TCU) vai fiscalizar a regularidade da devolução. A determinação foi feita ontem pelo
ministro Vital do Rêgo, relator
dos processos sobre o
BNDES no Tribunal.

Meirelles em NY: é
hora de investir.
Durante o seminário Oportunidades de Investimentos no Brasil,
promovido pelo jornal
Financial Times, ontem, em
Nova York, o ministro Henrique Meirelles, Fazenda afirmou que o Brasil saiu da “pior
recessão da história”. “Agora é
o momento que a economia

Em decisão unânime, e prevista, o Federal Reserve (Fed)
anunciou ontem que vai começar a reduzir o tamanho
de seu portfólio de bônus de
US$ 4,5 trilhões — à razão
de US$ 10 bilhões por mês
até o fim do ano pelo menos.
A decisão foi comunicada
junto com a manutenção da
taxa de juros entre 1% e 1,5%
ao ano. Os integrantes do
Fed, porém, continuam a
prever mais uma elevação dos
juros neste ano. E agora esperam que a economia americana demore um pouco
mais para alcançar a meta
oficial de inflação, de acordo
com as últimas projeções
oficiais do BC americano.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
SÓ OITO ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL MELHORAM DESEMPENHO
EM 2017
GREVE PARALISA CORREIOS EM 20
ESTADOS E NO DF, SEGUNDO FEDERAÇÃO.
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mentos para arrecadar dinheiro suficiente para pagar multas de R$ 10,3 bilhões, por
acordo de leniência com o
Ministério Público Federal,
depois do escândalo de corrupção que envolveu o grupo.
A transação depende de sinal
verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e de outras aprovações de mercado.

A Bolsa
ultrapassa
76 mil pontos
Bastou uma alta mínima —
apenas 0,04% — para o índice Bovespa, da Bolsa de São
Paulo, subir ontem a 76.004
pontos. E isso em um dia no
qual a realização de lucros a
reunião do Federal Reserve
(Fed) pesaram no mercado.
O giro foi forte, R$ 12,22
bilhões — 10% representados por ações PN da Petrobras. No mercado de câmbio,
o dólar caiu ontem, por causa
da decisão do Fed [ver ECONOMIA]. Com sinais de fluxo
positivo, o dólar caiu 0ntem
0,21%, para R$ 3,1299. A
percepção dos analistas é a de
que o ambiente doméstico
segue positivo para o câmbio.

Nestlé terá
de vender
marcas fortes
Para garantir aprovação da
compra da Garoto pela Nestlé
— compra firmada em 2002
—, as empresas terão de se
desfazer, , até o mês que vem,
de três grandes marcas de
produtos: Serenata de Amor,
Chokito e Lollo. É a condição

do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
para aprovar a compra. As
marcas não poderão ser repassadas a concorrentes de
grande porte — o que deixa
de fora a Lacta (Mondelez). A
tendência é que os ativos sejam comprados por empresas como Arcor ou Hershey’s.

Doria quer
cobrar ISS de
serviços online

STJ derruba
liminar contra
leilão da Cemig
Decisão da ministra Laurita
Vaz, presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu ontem a liminar do
Tribunal Regional Federal da
1ª Região (TRF-1), que impedia leilão de usinas da Cemig.
O leilão será no dia 27set17.
Segundo o autor da ação po-

Concluída venda
da Alpargatas
Anunciada em julho, a venda
do controle da Alpargatas,
pela holding J&F, dos irmãos
Batista, a Itaúsa e Cambuhy,
foi sacramentada ontem. Por
R$ 3,5 bilhões, a J&F vendeu
54,2% do capital. A venda é
parte do plano de desinvesti-

pular, a União, ao estabelecer
lance mínimo de R$ 11 bilhões, foi ignorada a indenização devida à Cemig, que estaria deixando de computar o
montante de R$ 18 bilhões
aos ativos e optando por
entregá-los, em leilão, por R$
7 bilhões a menos.

Projeto enviado ontem à Câmara de São Paulo pelo prefeito João Doria (PSDB) inclui atividades online que deveriam recolher Imposto Sobre Serviços (ISS). Entre eles
estão os streamings de música e
vídeo, como Netflix e Spotify.
A taxa a ser cobrada é de
1,09% do do faturamento.
Serviços de hospedagem de
dados também serão
tarifados, assim como a criação de programas de computador. O líder do governo na
Câmara, Aurélio Nomura
(PSDB), afirma que há outros
projetos que são prioridade
no Legislativo, como o plano
de privatizações de Doria.

FOTO

R EPRODUÇÃO

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

Chokito, Lollo e Serenata de Amor: venda compulsória.

DECOLAR.COM ESTREIA EM ALTA
NA BOLSA DE NOVA YORK
ULTRAPAR INVESTIRÁ R$ 355M EXTRAS NA REDE IPIRANGA NESTE
ANO
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Janot acusa
procurador
que o acusa
Na visão do ex-procuradorgeral Rodrigo Janot, o pro-

Shéridan
Oliveira
queria o
fim das
coligações já
em 2018

FOTO

Com posicionamento favorável à denúncia pela nova
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a maioria dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) — 7 a
1 — rejeitou ontem suspender
a tramitação da 2ª denúncia
contra o presidente Michel
Temer. A defesa pede que a
denúncia não seja enviada à
Câmara até que a Procuradoria-Geral conclua investigação
interna sobre a delação dos
executivos da JBS. A presidente do STF, ministra Cármen
Lúcia, suspendeu o julgamento. O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia cobra ‘respeito’, critica Temer e promete
votar 2ª denúncia em outubro.

A GÊNCIA BRASIL (ARQUIVO )

Supremo
rejeita
suspender
2ª denúncia
contra Temer

Ex-governador Sérgio Cabral Filho (PMDB-RJ): com a nova condenação, são quase 60 anos de prisão.

curador Ângelo Goulart
Villela “acertou dinheiro,
sim”, para passar à JBS informações internas. Villela
acusou Janot de ter fechado
delação da JBS com o objetivo de derrubar o presidente Temer. Segundo Villela,
ele teve contato com a JBS
porque tentava encabeçar
acordo de delação com a
empresa — o que seria bom
para sua carreira. Negou que
tenha recebido ou acertado
dinheiro, ou que tenha passado informações sigilosas
ao grupo.

Cabral condenado
a 45 anos
Em decisão do juiz federal
Marcelo bretas, do Rio, o
governador Sérgio Cabral
Filho (PMDB-RJ) foi condenado a 45 anos e 2 meses
de prisão — por corrupção
passiva, lavagem de dinheiro
e associação criminosa. Também foi condenada sua mulher, Adriana Ancelmo, a 18

anos e 3 meses por associação criminosa e lavagem de
dinheiro. A condenação é a
segunda de Cabral. A primeira foi pelo juiz Sérgio
Moro, a 14 anos e dois meses
por corrupção e lavagem de
dinheiro em sentença que saiu
no dia 13jun17.

Pedida prisão
de Léo Pinheiro
Por ter sido condenado em
2ª instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), o sócio da OAS,
Léo Pinheiro, deve começar
a cumprir já a sua pena — de
26 anos e sete meses de prisão. A decisão foi tomada
ontem pelo juiz federal Sérgio Moro. Pinheiro foi preso
pela primeira vez em
nov2015, durante a Operação Juízo Final, 7ª fase da
Lava-Jato. Depois obteve
prisão domiciliar por meio
de recurso ao Supremo. Mas
voltou ao regime fechado de
detenção em 05set16.

Fim das
coligações
a partir de 2020
Por 348 votos contra 87, a
Câmara aprovou ontem proposta do PPS que sugere o fim
das coligações partidárias a
partir de 2020. Relatado pela
deputada Shéridan Oliveira
(PSDB-RR), o texto original
sugeria que as coligações fossem extintas já em 2018. Ontem, ainda, o líder do governo
no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), entregou proposta alternativa para criação
de fundo eleitoral com dinheiro público: A ideia é utilizar no
mínimo 50% do valor para as
chamadas emendas parlamentares. Neste ano, foram destinados R$ 6,1 bilhões para esse
tipo de emenda.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
SENADO CONVIDA MINISTRO A EXPLICAR FALA DE GENERAL SOBRE
INTERVENÇÃO
ALCKMIN: ESCOLHER PRESIDENCIÁVEL EM ABRIL É ‘POLÍTICA DE IMPROVISO’.

21/09/2017

Terremoto
no México:
225 mortos.
As autoridades mexicanas já
contabilizaram 225 mortos,
1.800 feridos e quase quatro
dezenas de edifícios desmoronados na região central do
México, abalada por um terremoto de 7,1 na escala
Richter, na 3a-feira à tarde. A
extensão dos danos levou as
autoridades a ativar um plano de emergência, mobilizando 8 mil integrantes das
Forças Armadas para ajudar
nos trabalhos de resgate e
distribuição de alimentos.
Cerca de 40 pessoas foram
retiradas com vida dos escombros de vários edifícios
no Sul da capital, Cidade do
México, entre eles o de uma
escola onde 32 crianças e cinco adultos morreram.

Furacão
Maria atinge
Porto Rico com
ventos a 223 km/h

Os 3,5
milhões de
portoriquenhos
estão sem
energia
elétrica
Governo espanhol
usa polícia contra
referendo catalão
O governo do primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy
está aumentando a pressão
sobre os separatistas da
Catalunha, que pretendem realizar
um
referendo
independentista no dia
01out17. A Guardia Civil fez
ontem mais de 40 batidas em
edifícios oficiais e escritórios
de empresas em Barcelona. E
deteve 14 pessoas, entre elas,
dois colaboradores do vice-

presidente do governo regional, dois altos funcionários da
secretaria das Finanças, e vários responsáveis pela organização do referendo. O presidente da Generalitat catalã,
Carles Puigdemont, condenou
o que chamou de “suspensão
‘de fato’ da autonomia catalã”.

1,1 milhão de
imigrantes
aguarda
refúgio na UE
A Europa vive a maior onda
migratória desde a II Guerra.
De 2015 a 2016, cerca de 2,2
milhões de imigrantes solicitaram refúgio à União Europeia. Desse total, metade ainda aguardava resposta no final de 2016. Os dados estão
em relatório do Pew Research
Center, divulgado ontem, baseado em dados fornecidos
pela Eurostat, agência de estatísticas do bloco econômico.
Os povos mais recorrentes
entre os que buscam refúgio

— sírios, afegãos, e iraquianos
— são 53% do total.

Forte tremor
atinge a costa
Leste do Japão
Um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter, atingiu ontem a costa Leste do
Japão. Segundo o Serviço
Geológico dos EUA (USGS), o epicentro foi localizado 281 km a Leste da cidade
de Kamaishi, em Honshu, a
maior ilha do país, a uma
profundidade de apenas 10
km, informou o USGS. A
Agência Meteorológica japonesa informou que não existe alerta de tsunami.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
UNIÃO EUROPEIA DIZ QUE ACORDO
NUCLEAR COM IRÃ ESTÁ SENDO
CUMPRIDO
TRADUTORA IRANIANA É CRITICADA
POR MODIFICAR AMEAÇAS DE
TRUMP NA ONU
UE DIZ QUE ACORDO NUCLEAR
COM IRÃ ESTÁ SENDO CUMPRIDO
POR TODOS

DE

TV

O furacão Maria atingiu ontem a ilha de Porto Rico,
Com ventos que chegaram a
233 km/h — uma das mais
fortes tempestades a afetar
aquele território norte-americano do Caribe em quase
90 anos. O furacão chegou
pelo Sudoeste da ilha, que
tem quase 3 milhões e meio
de habitantes, deixando praticamente toda a população
sem energia. Da categoria 5,
a mais alta na escala SaffirSimpson, o Maria foi rebaixado à categoria 3 ontem à
tarde.
O presidente da Generalitat catalã, Carles Puigdemont: "suspensão ‘de fato’ da autonomia catalã".
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Na tarde de ontem, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio diz ter solicitado
que as Forças Armadas patrulhem 103 pontos da Região Metropolitana. O Comando Militar do Leste afirma que ainda não recebeu a

Era para
a equipe
brasileira ter
ido para o
México na
3a-feira

Governo estuda
fim do horário
de verão
O governo federal estuda a
possibilidade de extinguir o
horário de verão. Estudos do
Ministério das Minas & Energia apontam economia cada
vez menor de energia com a
medida. O perfil de consumo
da energia elétrica mudou e,
com isso, a mudança do relógio economiza cada vez menos. Por enquanto, a mudança
continua marcada para o próximo dia 15out17, em dez
Estados e no Distrito Federal.

de Halterofilismo, que seriam
realizados de 30set17 a
06out17 na Cidade do México, em razão dos efeitos devastadores do terremoto da
última 3a-feira. Os locais onde
as competições seriam realizadas sofreram pequenos danos, mas teriam de passar por
uma avaliação estrutural. Além
disso, alguns hotéis que hospedariam atletas foram gravemente danificados. A equipe brasileira de natação paraolímpica suspendeu o embarque para o México, marcado
exatamente para a 3a-feira.

Santos eliminado
da Libertadores
A invencibilidade que o Santos vinha mantendo na Copa
Libertadores teve um fim
duro ontem: a eliminação do
clube da competição. Ontem
à noite, o time alvinegro perdeu para o Barcelona, do
Equador, por 1 a 0, em plena
Vila Belmiro, no jogo de volta
das 4as-de-final. Bastava um
zero a zero para o Santos
avançar, mas um vacilo no 2º
tempo e atuação ruim acabaram com o sonho do tetra. A
Libertadores 2017 acabou
também para o Botafogo.
Ontem, no duelo com o Grêmio, o time gaúcho despachou os cariocas por 1 a 0 em
sua arena, e vai à semifinal.
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Rio pede
militares,
Jungmann
diz que
negará.

demanda. À GloboNews
TV, o ministro Raul
Jungmann, Defesa, apontou
que negará o pedido: segundo ele, não é função das
Forças Armadas fazer papel
de polícia. Ontem, ainda, o
governador Luiz Fernando
Pezão, afirmou que optou
por impedir intervenção no
domingo, na Rocinha, para
evitar morte de inocentes, e
para garantir segurança do
público do Rock in Rio.
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Jake LaMotta: 1922-2017.

Jake LaMotta se
vai aos 95 anos

O Comitê Paraolímpico Internacional anunciou ontem o
adiamento dos Mundiais
Paraolímpicos de Natação e

Morreu ontem, aos 95 anos, o
ex-boxeador Jake LaMotta.
Em sua carreira, foi conhecido pela rivalidade com Sugar
Ray Robinson; e inspirou o
filme Touro Indomável, em que
Robert de Niro interpretou o
campeão. LaMotta foi campeão mundial dos médios nos
anos 1940. Fez 106 lutas, com
83 vitórias, 19 derrotas e 4
empates. Ele vivia em Palm
Garden, Miami, em um asilo
de idosos. A causa da morte
foi atribuído a complicações
de uma pneumonia.
>>>>>>>>>> CURTAS >>>
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JOVEM CONFUNDE CARROS E É
MORTO EM ITAPECERICA SP

Vitória do Grêmio: o time gaúcho despachou os cariocas por 1 a 0 em sua arena, e vai à semifinal.

LILLIAN ROSS, MÃE DO JORNALISMO LITERÁRIO, MORRE AOS 99,
NOS EUA.
TEMPO E TEMPERATURA: http://
www.climatempo.com.br
LOTERIAS: http://loterias.caixa.gov.br/
wps/portal/loterias

