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São Paulo: puxado por energia
elétrica, custo de vida sobe em julho
Casas apostam em
“Presentinhos Gourmet”
para o Dia dos Pais

Grão São Paulo - A mega padaria Grão São Paulo, que completou 1
ano de vida em janeiro, abre destaque para a sua linha de sobremesas finas
para prestigiar ou presentear no Dia dos Pais. Na linha de monoporções,
destaque para a seleção de Éclairs, que variam os sabores avelã, pistache,
chocolate, creme ou café, a unidade. Já as Mousses mais elaboradas,
destacam-se as versões chocolate branco, meio amargo ao leite trufado
ou tricolor, que leva três tipos de mousse, R$ 9,90, a unidade. Há também versões ditet da monoporções, aonde se destacam variados tipos
de mousses, éclairs, pudins e charlotes. A linha de bolos também é uma
boa pedida para finalizar o almoço de Dia das Mães ou presentear. Destaque para o Pralinê (pão de ló branco recheado com creme paulista,
crocante e amêndoas laminadas), Saint Honoré (massa folhada recheada
com creme de baunilha, cobertura de chantilly e caramelo), Profiteroles
(pão de ló de chocolate, recheado com mousse de chocolate e coberto
com creme zabaione ao rum ou a clássica Torta Holandesa,(sorvete
de creme, chocolate branco, cobertura de chocolate com bolachas
calypso) R$ 68,90, Kg. Na ocasião a casa irá oferecer pronta entrega
de mais de 25 versões de bolos, além de monoporções diet.
Madame Brigadeiro – a charmosa Madame Brigadeiro, que oferece diversos doces, bolos e tortas, além de mais de 45 versões do
brigadeiro gourmet, elaborados com chocolate suíço da marca Lindt,
traz uma novidade para o Dia dos Pais. Para a ocasião, a Chef e proprietária desse negócio de sucesso, Renata Meirelles, criou uma sugestão
personalizada para presentear na data. Trata-se de um charmoso estojo
confeccionado em madeira, forrado com papel de parede, que sugere
duas versões na cor nude, aonde acomoda seis brigadeiros que fazem
dueto com seis macarons recheados no mesmos sabores. Destacamse as versões: frutas silvestres, laranja, limão siciliano, pistache, nutella e o clássico, elaborado com chocolate lindt. O charme desse presente fica por conta das iniciais do nome e sobrenome ou apelido que
podem escolhidas para personalizar o estojo, R$ 79,00 (estojo com
seis brigadeiros e seis macarons e duas letras). Para manter o frescor
dos produtos, apenas sob encomendas (3 dias de antecedência).

(-0,42%), vestuário (-0,31%),
recreação (-0,63%), e despesas
pessoais (-0,04%).
De acordo com o Dieese, a
alta na habitação foi causada
principalmente pelo reajuste de
17,92% na energia elétrica no
município de São Paulo, seguida pela elevação da mão de obra
da construção civil (4,42%).
O grupo saúde teve aumento
de 1,18%, impactado pela elevação do subgrupo assistência
médica (1,43%). No grupo educação e leitura (0,43%), foram
verificados aumentos na educa-

ção (0,45%), por causa do aumento de 0,74% nos preços dos
cursos formais e de 0,21% no
material de papelaria. No
subgrupo leitura, a variação foi
de 0,12% em julho.
A alta de 0,25% no transporte resultou tanto do aumento no
preço do transporte coletivo
(0,44%), e da alta na tarifa do
ônibus interestadual (4,70%),
quanto no transporte individual
(0,16%). Já a queda nos preços
da alimentação (-0,15%) foi
impulsionada pela diminuição
dos preços das raízes e tubércu-

los (-9,54%), legumes (-3,43%)
e hortaliças (-2,65%).
Em 2014, a inflação acumulada em São Paulo é 4,84%, impulsionada principalmente pelos
grupos educação e leitura
(8,96%), despesas pessoais
(8,30%), despesas diversas
(5,99%), alimentação (5,59%) e
habitação (5,38%). Variações
menores foram observadas nos
grupos saúde (4,04%), transporte (1,76%), recreação (0,43%),
equipamento
doméstico
(0,22%) e vestuário (-0,25%).
(Agência Brasil)

Plano Estadual de Resíduos Sólidos
é debatido na Assembleia
Após mais de 20 anos de discussão sobre a destinação dos
resíduos sólidos, a Secretaria do
Meio Ambiente (SMA) do Estado de São Paulo apresentou, em
audiência realizada na Assembleia Legislativa, no último dia
dia 5, a versão preliminar do plano, composta por dois volumes,
que pode ser acessada no site da
secretaria. Resultado dessas discussões, o plano é um instrumento previsto nas políticas nacional e estadual de resíduos
sólidos, que visa provocar uma
gradual mudança de atitude, hábitos e consumo na sociedade.
A coordenadora de Planejamento Ambiental da SMA, Zuleica Maria Perez, fez uma breve apresentação sobre os volumes de resíduos sólidos produzidos, seja domesticamente,
pela construção civil, pela saúde, pela agricultura e de como a
secretaria vem buscando solu-

ções para, de maneira integrada
com a sociedade, aumentar a
abrangência da coleta e destinação desses resíduos. Zuleica disse que há poucos municípios no
Estado em situação inadequada,
mas que há alguns, poucos, que
reciclam 100% dos resíduos
sólidos produzidos.
Em recente pesquisa, feita
junto a prefeitos dos municípios do Estado, a regionalização e
os arranjos intermunicipais foram bem vistos pela maioria, que
apontou o aterro regional como
a principal prioridade a ser atendida. A SMA já apresentou sugestão de 25 propostas de arranjos intermunicipais, que deverão ser estudados pelos gestores dos municípios incluídos
nas propostas.
Zuleica citou também como
fundamental para a política dos
resíduos sólidos, a logística reversa, que atribui responsabili-
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O custo de vida na cidade de
São Paulo aumentou 0,68% em
julho na comparação com o mês
anterior, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 7,
pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Os preços do grupo habitação registraram aumento de
2,32% e o de saúde, 1,18%.
Também houve aumento nos grupos educação e leitura (0,43%)
e transporte (0,25%). Já os preços da alimentação caíram
0,15%, equipamento doméstico

Plano Estadual de Resíduos Sólidos é debatido na Assembleia
dades após o consumo. Segundo a coordenadora, os acordos
que foram assinados com empresas que assumiram essa responsabilidade, estão passando para
uma outra fase, que vai verificar
o que foi feito e o que pode ser

incrementado na reciclagem
desses resíduos.
Compuseram a mesa da audiência o secretário executivo do
Consema, Germano Seara Filho
e os conselheiros Flávio de Miranda e Andrés Vernet Vives.

São Paulo terá 400 quilômetros
de ciclovias até o final de 2015
Moscatel Doceria & Bar de Açúcar - A Moscatel Doceria & Bar de Açúcar, aberta desde janeiro, preparou duas linhas especiais para presentear no Dia dos Pais. A primeira
delas traz uma impecável linha de brownies em formato de
charmosos “bigodinhos”, nas versões: gotas de chocolate
branco, doce de leite, café e o tradicional com nozes. A
base para a elaboração da linha leva chocolate belga meio
amargo e a caixa com 12 unidades sai por R$ 45,00. Outro
destaque para contemplar a ocasião é uma delicada linha
de mini bombons, elaborados com chocolate belga meio
amargo. Essa linha é composta por sete sabores: cocadinha, morango, maracujá, brigadeiro, amendoim, trufa ao rum
e trufa branca. A caixa com 49 unidades sai por R$ 80,00,
enquanto cada unidade pode ser degustada por R$ 2,00, no
balcão. As duas linhas estarão disponíveis pronta entrega de
1 a 10 de agosto. Para quantidades maiores, recomenda-se
encomendar com 2 dias de antecedência!
Villa Grano - Com duas unidades bem instaladas na capital, uma delas na agitada rua Wizard na Vila Madalena (08 anos)
e a outra na Rua Borges Lagoa, na Vila Clementino, unidade
que completou 1 ano em março desse ano, a Villa Grano, presenteia o Dia dos Pais com cestas de café da manhã personalizadas com pães levain. Há dois tipos de cestas a Cesta Luxo,
que será composta por 5 tipos de pães, entre eles com fermentação levain (elaborados à base de cana, abacaxi e maçã),
além de frutas, frios, manteiga, geléia, cappuccino, biscuit,
entre outras guloseimas. Ainda agregam duas charmosas xícaras de porcelana, R$ 220,00. A Cesta Especial se destaca
com os mesmos produtos, porém, numa quantidade menor,
R$ 170,00. As duas unidades da Villa Grano irão oferecer
pronta entrega de ambas as cestas na semana que antecede o
Dia das Mães até o domingo!
Grão São Paulo - Local: Av. Sargento Lourival Alves de
Souza, 07 – Jardim Marara - Tel: (11) 5694 0900
Madame Brigadeiro - Local: Rua Bartira, 427 - Perdizes - Tel: (11) 3804 4722
Moscatel Bar & Açúcar - Local: Rua 13 de Maio, 655 Bixiga - Tel: (11) 3853 0954
Villa Grano (loja II) - Local: R: Borges Lagoa nº 371
– Vila Clementino - Tel: (11) 5083 5215
Vila Madalena: Villa Grano (loja I) - Local: Rua Wizard, 500 – Vila Madalena - Tel: (11) 3031 6636

Jornal

O DIA

Diretor
Augusto de Oliveira
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548
Periodicidade: Diária
Administração e Redação
Rua: Vergueiro, 218
CEP: 01504 –000
Fone: 3207-3301
Fax: 3207 –5237

S. Paulo

Publicidade Legal
Balanços, Atas e Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 115 Lapa
Telefone: 3832-4488
Exemplar do dia: R$ 2,50
Assinatura
Anual: R$ 480,00
Semestral: R$ 240,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

A Prefeitura de São Paulo vai
implementar 400 quilômetros
de ciclovias até o final de 2015.
Esta é aMeta 97, do Programa
de Metas, que será realizada a
partir do projeto SP 400km.
Este ano, a capital já ganhou 11,6
quilômetros; a meta é fechar
2014 com 200 quilômetros implementados.
Atualmente, a cidade conta
com 82,41 quilômetros de vias
segregadas exclusivamente para
o deslocamento de ciclistas.
Nesta semana, a região do Tatuapé, Zona Leste, recebeu o primeiro trecho de ciclovia. Em
julho deste ano, a cidade ganhou
mais 10 quilômetros na avenida
Cruzeiro do Sul e no centro da
cidade. Mais uma medida da
gestão de incentivo à bicicleta
como transporte prioritário foi
a inauguração do bicicletário
público no Largo da Batata, no
último dia 2.
Para estimular o uso da bici-

cleta como meio de transporte na
cidade, o projeto SP 400km realizará as intervenções com um
custo reduzido, articulado com o
transporte público e também visandoreduzir acidentes em vias
de circulação de ciclistas.
Acompanhamento
O projeto de construção dos
400 quilômetros de ciclovias
está articulado com a estrutura
de transporte público da cidade.
A extensão pretendida se somará aos 150 quilômetros de ciclovias previstas para serem implantadas junto aos futuros corredores de ônibus.
Os novos percursos deverão
ser espalhados pela capital conectados com outros modais de
transporte, como terminais de
ônibus, equipamentos públicos,
escolas, praças, parques e locais
de trabalho. Nos projetos concebidos pela área de planejamento cicloviário da CET, o cus-

Deficiente terá direito a
acompanhante em espetáculos
Acompanhantes de pessoas
com deficiência terão reserva
de assento em teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos. É o que preconiza a Lei
estadual 15.532, de 24/7/
2014, oriunda do Projeto de
Lei 587/2012, aprovado na
Assembleia Legislativa.
Para a lei, o deficiente que
necessita de acompanhante são
os visuais e aqueles que, em virtude de sua deficiência, necessitam de acompanhamento para
sua locomoção. O assento reservado deverá, obrigatoriamente,
ser contíguo ao do deficiente
acompanhado.
Em caso de descumprimento da lei, o estabelecimento será
notificado e advertido. O projeto previa que houvesse mais
duas penalidades, que foram,
porém, vetadas pelo Executivo:
multa, no valor de 200 Ufesps e
a interdição, se não sanada a irregularidade no prazo de 30 dias
após a notificação.
A nova lei pretende garantir
aos portadores de deficiência
que necessitam de acompanhante o direito de acesso seguro a
espaços culturais. Insere-se nos
ditames da Lei Federal 7.853/
1989, que dispõe sobre o apoio
às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social,
por meio da Política Nacional de

Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência.
Em seu artigo 2º, a Lei Federal 7.853/1989 diz que cabe
ao Poder Público “assegurar às
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de
seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à
saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo
à infância e à maternidade, e
de outros que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico”.
Os acompanhantes de deficientes, desde que devidamente
registrados junto à entidade ou
órgão prestador do serviço já
têm garantida, pela Lei complementar 11.250/1992, a extensão
da gratuidade em tarifas de transporte coletivo urbano de responsabilidade do Estado.
Na cidade de São Paulo, a
Lei 11.250/1992, além de isentar os deficientes do pagamento
de tarifa, nas linhas urbanas de
ônibus e trólebus, incluindo sistema executivo e micro-ônibus,
nos casos de deficientes mentais, deverá ser apresentado um
laudo médico do instituto comprovadamente especializado na
doença, atestando a necessidade
de acompanhante, que terá também a gratuidade da tarifa.

to por quilômetro está estimado em R$ 200 mil. No total, o

investimento será por volta de
R$ 80 milhões.
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NETO
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PREFEITURA
Via Controladoria Geral, o
prefeito Haddad (PT) segue se
dividindo entre administrar
corrupções (caso do vazamento do ‘resultado de vencedores’
pra prestar serviços ...

PAULISTA
... pelo PT - acusado de participar de reunião com membros do PCC - o deputado Luiz
Moura apela pra executiva nacional e segue legalmente em
campanha.

PAULISTANA
... à Secretaria de Educação)
e - ao lado da ex-prefeita Marta - participar da campanha de
Padilha, candidato do ex-presidente Lula ao cargo de governador do Estado.

CONGRESSO
A CPI pra apurar culpa dos
governos tucanos paulistas
(Covas, Serra e Alckmin) nas
corrupções via multinacionais
no Metrô e Companhia Paulista de Trens, coloca um ...

GOVERNO
Com o vice Afif (PSD do
ex-prefeito Kassab) virtualmente cassado do cargo, por ter se
tornado secretário (com status
de Ministério) de Dilma (PT),
o governador Alckmin ...

NACIONAL
... tempero indigesto na
campanha de Serra ao Senado.
É que um dos acusados de se
beneficiar é o deputado federal Zé Aníbal (PSDB), 1º suplente na chapa tucana.

PAULISTA
... (PSDB) já dá ao PSB cujo vice na chapa pela reeleição é o deputado federal e presidente estadual França - os
espaços que Afif ocuparia até
o final deste mandato.

PARTIDOS
Anote aí as atuais 32 “pessoas
jurídicas de direito privado” por
antiguidade: PMDB, PTB, PDT,
PT, DEM, PC do B, PSB, PSDB,
PTC, PSC, PMN, PRP, PPS, PV,
PT do B, PP (ex- ...

CÂMARA
Entre os vereadores candidatos à Assembleia, destaque
pro favoritismo do jornalista
Zé Américo (PT), presidente
reeleito da Mesa Diretora. As
primeiras pesquisas ...

POLÍTICOS
...ARENA), PCB, PRTB, PHS,
PSDC, PCO, PTN, PSL, PRB,
PSOL, PR (ex-PL), PSD, PPL,
PEN, PPL, PROS e SD. Marina,
candidata a vice-presidência, tá no
PSB até registrar a sua Rede.

PAULISTANA
... apontam Zé Américo
como um dos mais bem votados pelo PT. Ronaldo Ximenes
divide a direção do futebol
(Corinthians) com a direção
operacional da campanha.

CULTURA
Enquanto no Superior Tribunal Federal quem comanda a
eleição nacional é o ministro
(Supremo) Dias Toffoli, ex-advogado do PT, no Estado de São
Paulo quem comanda ...

ASSEMBLEIA
Deputado-presidente Samuel Moreira (PSDB) tá na
mesma condição do vereador
Zé Américo (PT), só que como
candidato à Câmara dos Deputados. E embora expulso ...

POLÍTICA
... é o desembargador (Tribunal de Justiça) Mathias Coltro, enquanto a Procuradoria
Eleitoral de São Paulo (Ministério Público) tá nas mãos
do Procurador André Ramos.

cesar.neto@mais.com
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Conab: produção de grãos deve ser
2,6% superior à da safra passada
A produção de grãos no Brasil deve chegar a 193,47 milhões
de toneladas, volume aproximadamente 2,6% superior à safra passada. De acordo com o 11º levantamento de grãos da safra 2013/
2014, divulgado nesta quinta-feira, 7, pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), a estimativa é um pouco menor que a do
levantamento divulgado em julho
(193,87 milhões de toneladas).
A soja apresentou incremento de 5,1% na produção, o equivalente a 4,16 milhões de toneladas. O trigo teve aumento de
35,7%, o que representa cerca
de 2 milhões de toneladas. O
crescimento dessa cultura se
deve ao aumento de 20,7% na
área plantada e às melhores condições climáticas, principalmen-

te no Paraná, segundo a Conab.
O feijão registrou aumento
de 635,9 mil toneladas, cerca de
22,7%. O milho total (primeira e
segunda safras) sofreu queda de
3,6% (cerca de 3 milhões de toneladas), devendo chegar a 78,55
milhões de toneladas. A redução
é reflexo da diminuição da primeira safra, uma vez que o plantio da
segunda safra se manteve estável.
Segundo o presidente da Conab, Rubens Rodrigues, problemas climáticos foram um dos
fatores que levaram à redução de
2,9 milhões de toneladas na colheita de milho, entre o quarto
levantamento e o atual. Outro
fator foi a opção dos produtores de produzir soja no lugar do
milho. “A cada ano, a produção
do milho primeira safra tem ca-

ído”, disse Rodrigues.
O total de área destinada ao
plantio de grãos deve chegar a
56,85 milhões de hectares, o que
significa alta de 6,1%, se comparado à área de 53,6 milhões de
hectares da safra passada.
A Conab fez a pesquisa entre
os dias 20 e 26 de julho. A companhia também divulgou levantamento da safra da cana-de-açúcar que, em 2014/15, deverá chegar a 659 milhões de toneladas,
volume semelhante ao do período anterior. Houve elevação da
área de corte, que passou de 8,8
para 9,1 milhões de hectares.
De acordo com a companhia,
as condições climáticas desfavoráveis contribuíram de maneira negativa na produtividade dos
canaviais, sobretudo da Região

Centro-Sul.
A maior parte da produção de
cana deverá ser destinada à produção de etanol, representando
54,2%. A produção do etanol hidratado, utilizado nos veículos
flex-fuel, apresenta queda de
6,54% e sai da marca de 16,1
bilhões para 15 bilhões de litros.
Enquanto isso, o anidro, destinado à mistura com a gasolina,
será elevado em 6,11%, passando de 11,8 bilhões para 12,5 bilhões de litros. A produção de
etanol total deverá passar de
27,9 para 27,6 bilhões de litros.
Já a produção de açúcar está estimada em 38,2 milhões de toneladas, com crescimento de
1% em relação aos 37,9 milhões de toneladas produzidas na
safra passada. (Agência Brasil)
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Dilma Rousseff sanciona Lei que
altera o Simples Nacional

O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa,
Guilherme Afif Domingos, durante sanção do novo Simples
A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quintafeira, 7, sem vetos, a lei complementar que estabelece o
Simples Nacional, mais conhecido como Supersimples –
sistema de tributação diferenciado para as micro e pequenas empresas que unifica oito
impostos em um único boleto
e reduz a carga tributária. Com
a atualização da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa,
cerca de 450 mil empresas
com faturamento anual de até
R$ 3,6 milhões poderão ser
beneficiadas. Além disso, o
Supersimples permite o ingresso de 142 atividades da
área de serviços em um novo
regime de tributação.
O Supersimples estabelece como critério de adesão o
porte e o faturamento da empresa, em vez da atividade
exercida. Antes, não podiam
participar empresas prestadoras de serviços decorrentes de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, entre outras.
Agora, profissionais como
médicos, advogados, jornalistas e várias atividades do
setor de serviços passarão a
ser contemplados.
Com a aprovação do Simples há, ainda, garantia de entrada única e processo integrado para simplificar a abertura e o fechamento de empre-

sas. O governo pretende ainda, com a criação de um Cadastro Único Nacional, diminuir processos burocráticos aos quais os empresários brasileiros tinham de se
submeter.
Além disso, será possível
dar mais eficiência e velocidade ao processo de abertura
e fechamento de empresas e,
por meio de um sistema informatizado, será possível
garantir a execução de processo único de registro e legalização. Dessa forma, empresas de qualquer porte poderão conseguir, em prazo reduzido, a legalização completa do negócio.
“Chamo esse projeto de
universalização do Simples”,
resumiu a presidenta Dilma
Rousseff. “Fica claro que sancionamos o projeto com a incorporação de todas as categorias ao Simples. Agora profissionais como advogados,
corretores e fisioterapeutas
estão abarcados pela lei, não
havendo veto [ao projeto].”
Dilma disse que a questão
da micro e pequena empresa
sempre foi uma das principais
preocupações de seu governo,
por se tratar de um segmento
da economia “que é responsável pela realização de um sonho para as pessoas: ter um negócio e ser o próprio patrão”,
disse. “Nossos microempre-

País seguirá defendendo
comércio de concorrência
predatória, diz secretário
O governo vai continuar fazendo “defesa comercial legítima” para coibir a concorrência predatória aos produtos
brasileiros, disse nesta quinta-feira, 7, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Daniel Godinho, ao
participar do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio de Janeiro.
“Quando há caso de alguma
prática desleal ou ilegal de comércio, o governo usa ferramentas para atuar”. Segundo ele,
o Brasil é um dos países que mais
aplicam defesa comercial no
mundo, “porque se preparou para
isso. E ainda é um mercado mui-

to aquecido”.
Godinho destaca que o Brasil tem um mercado muito visado, devido ao crescimento da
classe C emergente e do consumo. “Portanto, nós temos que ter
muita serenidade ao analisar esse
tipo de comportamento [predatório] e, quando verificada alguma prática ilegal, aí sim, agir
com energia”.
O secretário informou que
os setores em que há maior número de aplicação de medidas
de defesa comercial são os químico, metalúrgico e siderúrgico. Na área têxtil, ele lembrou
que há políticas governamentais
domésticas e de conquista de
novos mercados para auxiliar o
setor. (Agência Brasil)

endedores trarão efeitos muito positivos sobre a sociedade e sobre a economia, nos
ajudando a criar o país que todos almejamos, que é o de sermos um país de classe média”,
disse a presidenta.
“Quando há vontade e uma
adequada definição de rumos,
boas mudanças acontecem.
Isso exige estratégia e prática
do diálogo visando à construção de consensos. Foi a única
aprovação dessa legislatura
por unanimidade. Por isso, podemos dizer que a lei assinada hoje é fruto de um entendimento sobre o que é melhor
para o Brasil”, acrescentou.
De acordo com o ministro
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme
Afif Domingos, o novo Simples “é o embrião da reforma
tributária”. Durante a cerimônia de sanção no Palácio do
Planalto, Afif lembrou da forma consensual como a matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional, o que, segundo
ele, demonstra a relevância e
a aceitação do tema no país.
Afif argumenta que o novo
Simples apenas colocou “o
óbvio” em prática. “Mas é fundamental dar sequência a essa
prática do óbvio”, disse ao
lembrar que em 90 dias estarão prontos os estudos que
pretendem rever as tabelas do
Simples. O documento final
desse estudo será um Projeto
de Lei de autoria do Executivo, que será apresentado ao
Congresso Nacional. “Vamos
montar a proposta de lei a quatro mãos para aperfeiçoar ainda mais o sistema”, disse Afif.
“O Brasil dos brasileiros
está melhor do que o Brasil
dos economistas. É exatamente esse subterrâneo que está
trabalhando na geração de renda. A micro e pequena empresa responde pelo aumento de
renda e emprego, e facilitou a
vida. Já já seremos 9 milhões
de unidades de negócios. Se
cada um puder gerar um em-

prego, serão 9 milhões de
empregos. Isso impacta em
28% na taxa de emprego privado e no lucro familiar de
36 milhões de pessoas”, disse o ministro.
O ministro destacou que a
lei também prevê a criação do
cadastro único das pequenas
empresas que entrará em vigor
a partir do ano que vem. “[O
Supersimples] instituiu o nosso sonho, que é o Cadastro
Nacional Único que começa a
vigorar a partir de março de
2015 e acaba com a inscrição
estadual e municipal.”
A nova lei, observou o ministro, também irá possibilitar a redução do prazo para
abertura das pequenas empresas, dos atuais 107 dias, para
cinco dias. “Vamos ficar entre
os 30 melhores países que
descomplicam a vida dos seus
cidadãos”, disse Afif. “Se hoje
é difícil abrir uma empresa,
fechar é impossível. Temos
milhões de CNPJ inativos. Vamos baixar na hora [o CNPJ].
A lei nos dá esse poder. Desvincula débito fiscal de débito da empresa”, acrescentou.
Diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), Luiz Eduardo Barretto lembrou que essa é a
quinta reforma do sistema tributário que “melhora o país”.
“As micro e pequenas empresas são responsáveis por 27%
do PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro; por 52% de todos os empregos com carteira assinada; e por 40% da
massa salarial do país. Portanto não há desenvolvimento nesse país se não incluirmos as micro e pequenas empresas na agenda decisiva para
o Brasil, visando à competitividade”, argumentou.
Os micro e pequenos empresários interessados em
aderir ao Supersimples podem obter mais informações
no site do Sebrae. (Agência
Brasil)

IGP-DI cai 0,55%
em julho
O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI)
caiu 0,55%, em julho, a terceira
queda consecutiva do ano, informou nesta quinta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A
variação em junho foi - 0,63%
e em maio, - 0,45%. Em julho
de 2013, a taxa variou 0,14%.
No acumulado do ano a variação foi 1,54% e nos últimos 12
meses, 5,05%.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que representa
60% do IGP, caiu 1,01%, na comparação com junho (-1,21%).
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por
30% do índice, registrou variação

de 0,10%, em julho, ante 0,33%,
no mês anterior. Sete das oito
classes de despesa componentes
do subíndice apresentaram queda
na variação, sendo que a maior
contribuição veio do grupo alimentação (0,08% para -0,25%),
influenciada sobretudo pelo item
hortaliças e legumes que variou de
-8,82% para -12,95%.
O Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC), 10% do
IGP, variou 0,75% em julho, resultado superior ao mês anterior (de 0,66%). O índice relativo
a materiais, equipamentos e serviços aumentou 0,34% e o o
custo da mão de obra subiu
1,11%. (Agência Brasil)

Rússia renova asilo
a Edward Snowden
por mais três anos
O governo da Rússia autorizou o ex-analista de informações
da Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos,
Edward Snowden, a permanecer por mais três anos abrigado no
país. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 7, pelo advogado
de Snowden, Anatoli Kutcherena.
O norte-americano está asilado na Rússia desde agosto de
2013. No início daquele ano, o analista de informações revelou
a jornalistas que a NSA estava utilizando programas secretos de
espionagem em massa para monitorar mensagens eletrônicas e
conversas telefônicas de cidadãos e autoridades de vários países. Entre as pessoas que tiveram conversas interceptadas estão
a presidenta Dilma Rousseff e diretores da Petrobras.
A validade do novo asilo temporário entrou em vigor na última sexta-feira, 1º, e permite que Snowden deixe a Rússia e viaje
para o exterior. (Agência Brasil)

Anistia Internacional acusa
Israel de atacar hospitais
e médicos em Gaza
A Anistia Internacional informou nesta quinta-feira, 7, que
há cada vez mais indícios de que hospitais e profissionais de
saúde estão sendo alvo de ataques deliberados do Exército israelense na Faixa de Gaza. A nota divulgada no site da organização humanitária afirma que os relatos de médicos, enfermeiros e paramédicos compõem um “quadro preocupante”.
A Anistia Internacional atribui ao Ministério da Saúde palestino a informação de que, desde o dia 8 de julho, quando
Israel lançou a operação ofensiva contra a Faixa de Gaza, ao
menos seis profissionais que trabalhavam em ambulâncias e
outros 13 voluntários foram mortos enquanto resgatavam mortos e feridos. O número de profissionais de saúde feridos chega
a 49 e o de trabalhadores humanitários, chega a 33.
A organização também informa que, segundo o escritório
das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, dos cerca de 1,8 mil palestinos mortos 86% eram civis. O escritório da ONU estima ainda que cerca de 9,4 mil
pessoas ficaram feridas, muitas gravemente, e que em torno
de 485 mil pessoas foram deslocadas pelo conflito.
Muitos dos desalojados buscam refúgio em hospitais e escolas. Entre os depoimentos colhidos pela Anistia Internacional, há relatos de que soldados israelenses têm atirado contra ambulâncias identificadas e contra profissionais de saúde
vestindo coletes fluorescentes no exercício das suas funções.
A Anistia Internacional identifica ao menos cinco hospitais e
34 clínicas hospitalares que foram forçadas a interromper as
atividades devido aos danos causados pelo ataque israelense
ou pela hostilidade. Além disso, hospitais de toda a Faixa de
Gaza sofrem com a escassez de combustível e a falta de água,
medicamentos e energia elétrica - agravada depois que a única central elétrica da Faixa de Gaza parou de funcionar após
um bombardeio do Exército israelense.
“A Anistia Internacional tem apelado repetidamente a Israel que cesse imediatamente o bloqueio à Faixa de Gaza, que
está punindo coletivamente toda a população de Gaza, em violação das obrigações de Israel sob a Lei Internacional Humanitária e de Direitos Humanos”, declara a organização na nota,
antes de lembrar tratados internacionais que obrigam os países signatários a respeitar e proteger os feridos, permitindo a
movimentação de pessoal médico e a remoção de mortos e
feridos das áreas sitiadas.
“A obstrução deliberada de pessoal médico para evitar que
feridos recebam atenção médica pode constituir uma grave
violação da Quarta Convenção de Genebra [sobre a Proteção
das Pessoas Civis em Tempo de Guerra, de agosto 1949] e um
crime de guerra”, conclui a nota.
Desde o início dos confrontos, Israel alega que os militantes palestinos da Hamas adotam, como estratégia militar, a
prática de se esconder e armazenar armamentos em escolas e
hospitais, além de usar crianças e mulheres como ‘escudos
humanos’. Segundo autoridades israelenses, isso explicaria,
em parte, o número de civis mortos. (Agência Brasil)

Produção de petróleo
bate recorde em junho
A produção de petróleo no
Brasil atingiu recorde de 2,246
milhões de barris por dia em junho e superou o recorde anterior
de 2,231 milhões de barris registrado em janeiro de 2012, informou nesta quinta-feira, 7, a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Houve aumento de 2,6% na produção de petróleo em relação a
maio de 2014 e de 6,9% na comparação com junho de 2013.
A produção de gás natural chegou a 86,6 milhões de metros cúbicos e superou em 2,4% a do mês
anterior, de 84,5 milhões de metros cúbicos por dia, e em 8,2% a
de junho de 2013.
No total, a produção de petróleo e gás natural no Brasil em junho atingiu 2,79 milhões de barris
de óleo equivalente por dia, volume superior ao de maio, quando totalizou 2,721 milhões de barris.
A produção no pré-sal aumentou 6,2% em relação ao mês anterior e chegou a 583,2 mil barris
de óleo equivalente por dia, sendo 478 mil barris de petróleo e
16,7 milhões de metros cúbicos
de gás natural.
De acordo com a ANP, o apro-

veitamento do gás natural no mês
chegou a 95,1%. A queima de gás
natural em junho foi cerca de 4,3
milhões de metros cúbicos por
dia, uma redução de aproximadamente 9,9% em relação ao mês
anterior e aumento de 14,7% em
relação a junho de 2013.
Em torno de 90% da produção de petróleo e gás natural foram provenientes de campos
operados pela Petrobras.
Aproximadamente 92,4% da
produção de petróleo e 73,5%
da produção de gás natural do
Brasil foram extraídos de campos marítimos. O Campo de
Roncador, na Bacia de Campos,
foi o que registrou maior produção de petróleo, com média de
256,2 mil barris por dia. O maior produtor de gás natural foi o
Campo de Mexilhão, na Bacia de
Santos, com média diária de 6,6
milhões de metros cúbicos.
A ANP informou também
que, em junho, 303 concessões,
operadas por 24 empresas, foram responsáveis pela produção
nacional. Dessas, 82 são concessões marítimas e 221, terrestres. (Agência Brasil)

