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O Índice do Custo de Vida (ICV)
caiu 0,28% na cidade de São Paulo,
entre outubro e novembro, uma
queda inferior à registrada entre setembro e outubro, que foi de 0,37%,
segundo o Dieese. No acumulado do
ano, o índice atingiu 6,03% e, nos
últimos 12 meses, de 6,84%. Esse
resultado foi influenciado principalmente pelo grupo alimentação, com
recuo de 0,12% ante alta de 0,42%
no último levantamento.
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Maioria do STF decide
manter Renan na
presidência do Senado

Divulgação

O casal Adriana e Sérgio Cabral.

São Paulo - A ex-secretária
da advogada Adriana Ancelmo
revelou à Polícia Federal que o
suposto operador financeiro do
ex-governador do Rio, Sérgio
Cabral, Luiz Carlos Bezerra,
comparecia com frequência
ao escritório da mulher do
peemedebista “para entrega de
valores em espécie” - as quantias chegavam a até R$ 300 mil
em dinheiro vivo levado “numa
mochila”, contou Michelle Tomaz Pinto, a ex-secretária de
Adriana.
Segundo a testemunha, as
visitas de Bezerra ocorriam
geralmente às sextas-feiras.
Ela disse ter presenciado “as
entregas” durante os anos de
2014 e 2015. O relato de Michele
reforça as suspeitas da PF e do
Ministério Público Federal de
que o escritório de advocacia

de Adriana Ancelmo era usado
pela organização supostamente
liderada por seu marido para
“lavar” dinheiro ilícito, inclusive
por meio da aquisição de joias
finíssimas e outros luxos.
Indagada se efetuava o pagamento de contas para Adriana
e quais eram essas contas e,
ainda, como os pagamentos
eram efetuados, a ex-secretária
afirmou que costumava pagar
em dinheiro vivo faturas do
cartão de crédito de até R$
300 mil da mulher do exgovernador. Michelle depôs
no dia 22 de novembro e disse
que “se sente em perigo ou
possivelmente ameaçada em
razão das informações prestadas”. Ela afirmou “temer por
sua segurança pessoal”, mas
abriu mão, “neste momento, de
proteção policial” (AE).

Três Prefeituras Regionais de Doria
serão chefiadas por mulheres
São Paulo - A gestão João
Doria decidiu dar apenas 3 das
32 Prefeituras Regionais de São
Paulo para a administração de
mulheres. Somente as regionais
de Santana, na zona norte, e
Jabaquara e M’Boi Mirim, na
zona sul, terão chefes do sexo
feminino. Questionado sobre o
motivo do desbalanço entre os
gêneros, o futuro secretário das
Prefeituras Regionais, Bruno
Covas, vice-prefeito eleito da
cidade, desconversou: “Se você
achou pouca mulher, imagina
eu?”, disse ontem (7), em um
salão de convenções do edifício
World Trade Center, no Brooklin,
onde apresentou os nomes dos
12 últimos prefeitos regionais.
Covas havia dito que os critérios para a escolha dos prefeitos
regionais era a formação acadêmica, a interlocução com a região

“Existem duas
maneiras de ser feliz
nesta vida: uma é
fazer-se de idiota e a
outra sê-lo”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da Psicanálise

e a disposição para executar
as tarefas da gestão Doria. As
escolhidas são a ex-funcionária
da construtora Camargo Corrêa,
Rita de Cássia Corrêa Madureira,
para o M’Boi Mirim; a ex-deputada estadual Rosmary Corrêa,
filiada ao PSDB, para Santana;
e ex-chefe de departamento da
EMTU no governo do PSDB,
Maria de Fátima Fernandes.
Covas já havia negado aparelhamento de cargos nas Prefeituras
Regionais, afirmando que os critérios foram todos técnicos. O total
de mulheres ocupando cargos de
chefes das subprefeituras caiu
de 4 para 3. A gestão Fernando
Haddad havia nomeado quatro
mulheres para o preenchimento
dessas vagas. Na gestão anterior,
de Gilberto Kassab, os subprefeitos eram coronéis da reserva
da Polícia Militar (AE).

nistro Marco Aurélio na última
segunda-feira (5). Votaram
no sentido de que Renan
pode seguir na presidência do
Senado, mas que não poderá

A Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado confirmou a aprovação do projeto
que regulamenta o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as despesas em
bares, restaurantes, hotéis,
motéis e estabelecimentos
similares, a chamada “gorjeta”.
O texto, que foi aprovado em
primeiro turno no último dia 30,
passou por turno suplementar
ontem (7) e retornará à Câmara
dos Deputados.
Pela proposta, considera-se
gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo
cliente ao empregado, como
também o valor cobrado pela
empresa, como serviço ou
adicional, a qualquer título, e
destinado à distribuição entre
os empregados. O autor do
substitutivo aprovado pela
CAS, senador Paulo Paim
(PT-RS) agradeceu o apoio
dos senadores à proposta, que
segundo ele, responde a um
anseio de garçons de todo o
país (Ag.Senado).

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse
ontem (7) que o espaço para
fazer um corte de juros maior
é resultado da melhora nas
expectativas para a inflação.
“Esse espaço se ganha por
ter capacidade de ancorar as
expectativas. É como se fosse
um investimento que foi muito importante e não pode ser
perdido. É um investimento
que nos permite ter juros mais
baixos sustentáveis e por mais
tempo”, disse em café da manhã
com jornalistas, na sede do BC,
em Brasília.
Questionado sobre pressões
para baixar os juros, Goldfajn
disse que isso é recorrente no
Brasil. Ele avaliou que o BC
está fazendo o que é necessário, tem credibilidade e agora
é “parte da solução”. O BC
achava que a partir de setembro haveria uma reversão mais
forte da recessão econômica,
não aconteceu. “Não significa

Deputado propõe plebiscito
sobre Previdência
Brasília - O deputado federal Silvio Costa (PTdoB-PE)
propôs a realização de um
plebiscito sobre a reforma da
Previdência que o governo
Michel Temer enviou para
análise do Congresso Nacional.
Pela proposta do parlamentar,
a consulta popular seria feita
em 30 de abril de 2017 e questionaria se o cidadão brasileiro
é contra ou a favor da reforma
apresentada.
Costa apresentou a proposta
de plebiscito por meio de um
projeto de Decreto Legislativo.
Para que o projeto comece a
tramitar na Câmara, ele precisa
ter o apoio de pelo menos 171
deputados, equivalente a um
terço dos 513 integrantes da
Casa. A inclusão do pedido
na pauta, porém, depende do
presidente da Casa, Rodrigo
Maia, que é aliado do Palácio
do Planalto, e também precisa
ser aprovada pelo Senado.
“Precisamos escutar o povo
do Brasil sobre a reforma da
Previdência. Está falando aqui
um deputado que é a favor
da reforma. Entretanto, esse
governo não tem legitimidade
para propor uma reforma como
essa”, afirmou Silvio Costa.

Para ele, antes de propor a
reforma, o presidente Michel
Temer deveria abrir mão de metade da aposentadoria de R$ 30
mil que recebe de procurador
do Estado de São Paulo desde
os 55 anos.
Costa defendeu que a reforma da Previdência é necessária, mas precisa ser discutida
com calma. Ele criticou o
fato de o relator da reforma
na Comissão, deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), ter
apresentado parecer pela
admissibilidade da proposta,
um dia depois de a matéria ter
sido oficialmente apresentada
pelo governo (AE).
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assumir interinamente a presidência da República.
Referendaram a liminar de
Marco Aurélio os ministros
Edson Fachin e Rosa Weber. O

ministro Gilmar Mendes não
está presente à sessão, por
cumprir agenda no exterior;
já Luís Roberto Barroso se
declarou impedido (AE).

BC: queda da inflação resultará
no maior corte dos juros

Regulamentação
da gorjeta
retorna à Câmara
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Na sessão plenária do STF, o ministro Celso de Mello afirmou que o afastamento
poderia trazer consequências negativas para o funcionamento do Senado.
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vidade mais fraca porque leva
à redução das expectativas de
inflação. Ele lembrou que, na
reunião do Copom, discutiu-se
a possibilidade de intensificar
o corte de juros imediatamente
porque a inflação vem caindo.
Entretanto, levou-se em consideração a resistência de alguns
componentes do índice de preços. “Essa resistência, pode ser
que daqui para frente venha a
diminuir. Por duas razões: uma
que a gente está vendo a inflação
caindo e segundo porque a atividade está mais fraca do que a
gente imaginava”, destacou.
Os membros do Copom também consideram avanços nas
reformas propostas pelo governo. Entretanto, decidiu-se
esperar até a reunião de janeiro.
Questionado sobre pressões
para reduzir os compulsórios
(recursos que os bancos são
obrigados a deixar depositados
no BC), Goldfajn disse que são
“rumores” (ABr).

Presidente do BC,
Ilan Goldfajn.

que não vai ter recuperação.
A gente vê uma recuperação
gradual mais adiante. Temos
projeção de crescimento para
2017 melhor que 2016 e 2018
melhor do que 2017”.
Goldfajn acrescentou que o
BC é sensível ao nível de ati-

Investigado na Lava
Jato, Carreiro é eleito
presidente do TCU
Brasília - O ministro Raimundo Carreiro foi eleito ontem (7),
em votação unânime, novo presidente do Tribunal de Contas
da União (TCU). Ele tomará
posse na próxima semana para
mandato de um ano. Ao discursar em plenário, Carreiro prometeu atuar em conjunto com
outros órgãos de controle para
melhorar os “resultados que a
sociedade espera” do TCU. Para
atravessar a crise econômica,
disse que pretende racionalizar
métodos de trabalho para “fazer
mais com menos”.
Carreiro é investigado na
Operação Lava Jato por suposto recebimento de propina.
Ele foi citado em depoimentos de delação premiada do
empreiteiro Ricardo Pessoa,
dono da UTC, como possível
beneficiário de R$ 1 milhão
supostamente entregue ao
advogado Tiago Cedraz, filho
do atual presidente do TCU,
Aroldo Cedraz, para influenciar decisão em processo que
tratava das obras da usina de
Angra 3. Os dois também são
alvos da investigação, que corre
em sigilo no STF.
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Andre Coelho/Ag.O Globo

Operador levava mochila
com R$ 300 mil para
mulher de Cabral

estabelecida no artigo 80 da
Constituição, na pessoa do
presidente da Câmara dos
Deputados, inexistindo deste
modo razão para adotar-se
medida tão extraordinária
quanto a preconizada na decisão em causa”, disse
Celso de Mello foi além,
tocando na crise política vivida no País, e afirmou que
o afastamento poderia trazer
consequências negativas para
o funcionamento do Senado.
Os ministros Celso de Mello,
Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Luiz Fux e Ricardo Lewandowski votaram no sentido de
acolher apenas parcialmente
a liminar concedida pelo mi-
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vocada com o impasse criado
após a medida liminar concedida pelo ministro Marco
Aurélio de afastar Renan da
Presidência do Senado. Celso
de Mello - que, na condição
de decano da Corte, pediu a
prioridade na hora de votar afirmou não ver justificativa
para o afastamento cautelar
do presidente do Senado
Federal.
“Segundo penso, não ocorre
situação configuradora de
periculum in mora, pois na
eventualidade de impedimento do senhor presidente
da República, a convocação
para substituí-lo recairá, observada a ordem de votação

Reprodução

maioria dos ministros
do Supremo Tribunal
Federal (STF) votou
ontem (7), pela permanência de Renan Calheiros na
Presidência do Senado, mas
pela sua impossibilidade de
assumir interinamente a
Presidência da República
em caso de viagem de Michel
Temer. Renan é o segundo
na linha sucessória de Temer, atrás do presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ).
Durante o julgamento,
coube ao decano da Corte,
ministro Celso de Mello,
abrir a divergência, e propor
uma saída intermediária pro-

Ministro do TCU,
Raimundo Carreiro.

Carreiro, Aroldo e Tiago Cedraz
negam qualquer envolvimento
em irregularidades. A eleição foi
pro forma e só confirmou acordo
previamente costurado pelos
integrantes do plenário. Assume
a presidência do TCU quem está
há mais tempo no cargo de ministro, mas ainda não comandou
o tribunal. Na votação, também
foi conduzido às funções de
vice-presidente e corregedor da
corte José Múcio Monteiro, que
deve ser o próximo presidente,
no biênio 2019-2020 (AE).
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