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Os clientes da AES Eletropaulo
estão pagando mais caro pelo consumo da energia elétrica desde ontem
(4). Em média, o valor da conta
aumentou 4,48%. De acordo com
o reajuste autorizado pela Aneel, a
tarifa subiu 5,37% para as residências
e 2,37% nas indústrias. Essa elevação
está sendo aplicada a 20,1 milhões
de clientes, em 24 cidades. Desse
total, 6,9 milhões estão localizados
na região metropolitana de São Paulo.
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Mercado de trabalho para
jovens reaquece e cria
73 mil vagas em maio
positivos de emprego, a forte
presença dos jovens na geração de empregos formais deve
ser comemorada, considerando as dificuldades que esse
grupo enfrenta no mercado de
trabalho”, informou o ministério, em nota, citando dados
da Pnad Contínua, do IBGE,
no 1º trimestre de 2017, a
taxa de desocupação dos trabalhadores entre 18-24 anos
foi 28,8%, o dobro da média
nacional (13,7%).
O setor de serviços, em maio,
abriu 21,8 mil vagas formais
para esses trabalhadores. Na
indústria da transformação,
foram 12,6 mil, e no comércio, 11,8 mil postos. Também

Ordem de Lula revela que
‘ele está com medinho’

Cresceu 10,71% a venda
de veículos usados

Novo trem incorpora alta tecnologia e conforto para os
passageiros da CPTM.

São Paulo - O governador
Geraldo Alckmin devolveu
ataques ao ex-presidente Lula
ontem (4). O tucano e o petista
são dois pretensos candidatos
a presidente da República em
2018. Na segunda-feira (3),
reunido com bancadas do PT,
Lula cobrou uma oposição mais
firme à gestão do tucano no
governo do Estado, conforme
relata reportagem do jornal
Folha de S. Paulo. Ao comentar
a situação, Alckmin disse que
o petista está com “medo” ao
fazer essa cobrança aos aliados.
“O Lula deu uma ordem para
os petistas para nos atacarem.
Mostra que ele tá com medinho,
né? Ou com medão”, disse em
entrevista coletiva após a entrega de um trem para a CPTM na

capital paulista. Além disso, o
governador comentou a prisão
do ex-ministro Geddel Vieira
Lima e afirmou que a sociedade
espera que haja investigação e
que se faça justiça. Por outro
lado, o tucano afirmou que as
investigações não podem parar
o País e a pauta das reformas
no Congresso Nacional.
“Tem que, de um lado, tocar
a Lava Jato, de outro lado, não
prejudicar a economia, (fazer)
as coisas caminharem. Acho
que, no Brasil, as instituições
estão amadurecendo”. Em meio
à expectativa da análise da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, Alckmin
afirmou que esse assunto não
pode impedir que o Senado vote
a reforma trabalhista (AE).

Aécio defende que PSDB
mantenha apoio a Temer
Brasília - Afastado de suas
funções parlamentares há mais
de um mês, o senador Aécio
Neves retomou ontem (4), seu
mandato com um duro discurso
contra as denúncias das quais
é alvo. No plenário do Senado,
defendeu ainda que o PSDB
mantenha o apoio ao governo
do presidente Michel Temer
que, “apesar das adversidades,
continua a liderar” as reformas
em discussão no Congresso.
“Retorno com o firme propósito de continuar trabalhando
para permitir que o Brasil
possa superar suas enormes
dificuldades”, afirmou Aécio,
lembrando que ele, na condição
de presidente do partido, condicionou o apoio ao governo à
pauta das reformas trabalhista
e da Previdência. Ao tratar
das acusações, Aécio voltou a
negar ter cometido qualquer
irregularidade ao pedir R$ 2
milhões a Joesley Batista, da
JBS. A conversa foi gravada

pelo empresário, que mais
tarde firmou acordo de delação
premiada com a Procuradoria-Geral da República.
O senador afirmou tratar-se
de um “negócio entre particulares” e o dinheiro, que seria
emprestado, serviria para pagar
gastos com advogados. “Não cometi crime algum. Não aceitei
recurso de origem ilícita, não
prometi vantagem indevida
a quem quer que seja”, disse
Aécio. “Fui vítima de uma armação, de um bandido confesso”.
O tucano também criticou a
divulgação de conversas suas
em que pede ajuda ao ministro Gilmar Mendes, do STF,
para aprovar a lei de abuso
de autoridade e também na
que critica o então ministro
da Justiça, Osmar Serraglio.
“No dia em que não pudermos
mais o direito ao contraditório,
teríamos perdido o essencial:
a liberdade que cada um tem
de exercer sua opinião” (AE).

“As injúrias devem ser
feitas todas de uma só vez,
a fim de que, saboreandoas menos, ofendam menos.
E os benefícios devem ser
feitos pouco a pouco, a fim
de que sejam mais bem
saboreados”.
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tiveram desempenho positivo
para esta faixa etária, a construção civil, com saldo de mil
postos; os serviços de utilidade

pública, com cerca de 400; e
a extrativa mineral, com 165
vagas a mais. O estado que mais
empregou jovens em maio foi

São Paulo, com a criação de
26.861 vagas formais para
trabalhadores com até 29
anos (ABr).

Comércio paulistano teve alta
de 1,2% nas vendas em junho

São Paulo - A venda de veículos
usados no Brasil cresceu 10,71%
em junho ante igual mês do ano
passado, para 952,4 mil unidades, informou nesta terça-feira,
4, a Fenabrave, associação que
representa as concessionárias.
O dado considera automóveis,
comerciais leves, caminhões e
ônibus. Em relação a maio, no
entanto, as vendas caíram 4,12%.
No acumulado de janeiro a junho,
que corresponde ao primeiro
semestre do ano, o mercado
de usados avançou 9,78%, para
5,258 milhões de unidades, em
comparação com igual período
de 2016.
Entre os veículos leves, que
somam os segmentos de automóveis e comerciais leves,
as vendas subiram 10,47% em
junho ante junho do ano passado,
para 918,7 mil unidades. Porém,
o volume, se comparado a maio,
representa queda de 4,06%. Com
o resultado de junho, o primeiro
semestre terminou com a venda
de 5,07 milhões de unidades,
alta de 9,89% sobre o primeiro
semestre de 2016 (AE).

São Paulo - Os lojistas da
capital paulista tiveram uma
alta média de 1,2% nas vendas
registradas no mês de junho,
em comparação a igual período
de 2016, apontou o Balanço de
Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). As
vendas a prazo tiveram alta
de 1% no período, enquanto
os negócios à vista cresceram
1,4%. Já na comparação com o
desempenho verificado no mês
anterior, as vendas cresceram
0,8% na média, com as vendas a
prazo e à vista avançando 1,2%
e 0,4%, respectivamente.
“Como reforço para o comércio em junho, tivemos o Dia
dos Namorados, a chegada do
frio e o crescimento da massa
salarial. Além disso, o uso dos
recursos do FGTS inativo pelos
consumidores foi fundamental
para salvar o mês”, explicou o
presidente da ACSP, Alencar
Burti. Os dados nas avaliações

prazo e -2,3% à vista) Apesar de
negativo, o dado apresenta uma
desaceleração do movimento de
queda, já que no primeiro semestre do ano passado as vendas
recuaram 11% sobre o registrado
no período equivalente de 2015.
“A leitura é que a recessão perde
força, mas não está superada. Os
juros precisam cair mais para que
as perdas sejam neutralizadas e
o setor volte a crescer”, aponta
Burti.
A expectativa da ACSP para
julho é de que o desempenho
permaneça estável, já que após
dois anos de quedas não há
motivos para o cenário piorar
no próximo mês. Burti ainda
afirma que o frio deve ajudar
nas vendas da moda outono-inverno, mas indica que o
apetite do consumidor ainda
precisa melhorar. “O ambiente
político precisa melhorar para
a retomada da confiança do
consumidor” (AE).

Os juros precisam cair mais
para que as perdas sejam
neutralizadas e o setor
volte a crescer.

mensais, entretanto, não foram
suficientes para garantir um desempenho positivo no primeiro
semestre do ano.
Em comparação aos seis primeiros meses do ano passado, as
vendas recuaram 2,7% (-3,1% a

Jucá: prisão de Geddel ‘não Relator cita ‘experiência’
impacta’ governo federal de Raquel Dodge para PGR
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR),
afirmou ontem (4) que a prisão
do ex-ministro da Secretaria de
Governo, Geddel Vieira Lima,
não impacta o governo de Michel
Temer. Ele lamentou a prisão
preventiva por considerá-lo
um amigo e defendeu que a
prisão ‘deve ser sempre o último
recurso de uma ação judicial’.
“Eu não conheço o processo,
não posso opinar, mas de todo
jeito a gente sente essa decisão.
Agora, isso não impacta o governo, o governo está governando,
o ministro já não era ministro há
muito tempo”, disse.
Jucá ressaltou que o governo
continua trabalhando e tem
obtido resultados positivos. Ele
citou o aumento da produção
da indústria em 0,8% no mês
de maio. “Apesar das flechadas,
apesar dos ataques, apesar dos
problemas, da crise política
fabricada ou não, o governo
está focado em melhorar a vida
dos brasileiros e nós vamos
fazer isso”, declarou. Geddel foi
preso em Salvador por tentar,
de acordo com a PF, obstruir
a investigação de supostas
irregularidades na liberação de
recursos da Caixa.
Ao decretar sua prisão pre-

Líder do governo no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR).

ventiva, o juiz federal Vallisney
de Souza Oliveira, da 10ª Vara
Federal no DF, autorizou a busca
e apreensão de aparelhos celulares do investigado e a quebra do
sigilo telefônico dos aparelhos
apreendidos. O objetivo foi o de
buscar elementos para comprovar os contatos de Geddel com a
esposa do doleiro Funaro, preso
na Operação Lava Jato.
A defesa de Geddel definiu
como “absolutamente desnecessário” o decreto de prisão preventiva do político. O advogado Gamil
Föppel disse que há “ausência
de relevantes informações” para
basear a decisão e definiu como
“erro” da Justiça Federal a autorização para a prisão (ABr).
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Brasília - O senador Roberto
Rocha (PSB-BA), divulgou
ontem (4), seu relatório sobre
a indicação da subprocuradora
Raquel Dodge para chefiar a
Procuradoria-Geral da República. O parecer será apresentado hoje (5), aos senadores
na Comissão de Constituição
e Justiça. No texto, o relator
faz um resumo do currículo de
Raquel e, em tom elogioso, diz
que sua experiência é “inquestionável”.
“Sua experiência é inquestionável em matéria penal, mas
não é menor em relação a questões cíveis, em geral, e de tutela
coletiva, em especial”, escreve.
Antes mesmo do relatório, ao
ser escalado na semana passada
para relatar a indicação, Rocha
já havia adiantado que seria
favorável à aprovação. Raquel
foi a segunda na lista tríplice levada pela Associação Nacional
de Procuradores da República
(ANPR) ao presidente Michel
Temer. No Ministério Público,
ela é considerada opositora ao
atual procurador-geral, Rodrigo Janot.
Em seu parecer, porém, ele
ressalva que o voto é secreto.
“Por fim, como não podemos
registrar nosso voto, em virtude

Cotação: R$ 3,3275 Variação:
+0,2% - Euro (17h30) Compra:
US$ 1,1347 Venda: US$ 1,1347
Variação: -0,11% - Euro comercial
Compra: R$ 3,7520 Venda: R$
3,7540 Variação: -0,03% - Euro
turismo Compra: R$ 3,6770 Venda: R$ 3,9130 Variação: -0,1%.

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo

Alexandre Carvalho/A2img

Programas como o Jovem Aprendiz podem ajudar empresas, independente do seu tamanho, a
reduzirem uma de suas principais queixas: a falta de mão de obra jovem qualificada.

Divulgação

jovens teve um desempenho
positivo no Caged. De janeiro
a maio, o grupo de trabalhadores de até 24 anos teve saldo
positivo de 320,55 mil vagas
formais de trabalho. O saldo
entre admitidos e demitidos de
todas as faixas etárias nesses
cinco meses chegou a 25,23 mil
vagas, ou seja, 12 vezes menor.
No acumulado dos últimos 12
meses, quando o saldo geral
foi negativo em 887,62 mil
vagas, a criação de vagas para
os mesmos trabalhadores de
até 24 anos apresentou saldo
positivo de 545, 91 mil vagas.
“Embora as faixas etárias
mais elevadas ainda não
tenham apresentado saldos

Ag.Senado

O

mercado de trabalho
para os jovens está
reaquecendo e novas
oportunidades de emprego
estão surgindo, segundo o
Ministério do Trabalho. De
acordo com dados do Caged,
de 1,24 milhão de contratações em maio, 611,42 mil
foram de trabalhadores com
até 29 anos. Como resultado,
a diferença entre admissões
e desligamentos gerou um
saldo positivo de 73,29 mil
novas vagas somente para
essa faixa etária.
Segundo o Ministério do
Trabalho, esta não foi a primeira vez que a criação de
empregos para trabalhadores

Subprocuradora-geral da
República, Raquel Dodge.

do caráter secreto do processo
de votação, concluímos que há
elementos suficientes para que
esta Comissão manifeste-se sobre a indicação de Raquel Elias
Ferreira Dodge para ocupar o
cargo de Procuradora-Geral da
República.”
A subprocuradora já marcou
encontros com outros senadores para tratar da votação de
sua indicação, marcada para
o próximo dia 12. A oposição,
no entanto, tenta adiar para
depois do recesso parlamentar.
O argumento é de que o mandato de Janot vai até setembro
e não há pressa em aprovar a
indicação de Raquel tão rapidamente (AE).
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