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EDIÇÃO DE 23H30

Viagem

Caderno2

Descubra Curitiba
Monte seu roteiro de visita
para curtir a capital do
Paraná. PÁG. D1

Humor e crítica
Matheus Nachtergaele
retorna à comédia na série
Filhos da Pátria. PÁG. C1

GABRIEL LORDELLO / ESTADÃO

Terça-feira

JULIO MESQUITA
(1862 - 1927)

CESAR BRUSTOLIN/SMCS

Inflação de saúde e educação
é pelo menos o dobro do IPCA
Enquanto o índice geral, no ano, foi de 2,5%, gastos com serviços educacionais subiram 7,5% e os de saúde, 5,2%
A inflação vem caindo mês a mês no
País, mas os serviços de educação e saúde continuam sendo reajustados acima do índice geral de preços. Em agosto, a inflação oficial acumulada em 12
meses, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 2,5%. É a menor marca em mais
de 18 anos. Enquanto isso, os gastos

com serviços de educação subiram o
triplo (7,5%). No mesmo período, os
de saúde subiram o dobro (5,2%). Entre as explicações para essa resistência
está o fato de que o consumidor, nesses casos, não abre mão da qualidade e
da confiança dos serviços privados. Os
preços de educação e saúde têm subido acima da inflação geral ao longo dos

anos. Na última década, enquanto o
IPCA acumulado foi de 80,5%, os preços dos serviços de saúde cresceram
113,8% e os de educação, 110,7%. Os
cálculos da LCA Consultores não consideram os planos de saúde, cujos preços são monitorados pelo governo,
mas também subiram acima da inflação. ECONOMIA / PÁGS. B1 e B3

l

Engenharia financeira

“Consegui renegociar o seguro
do carro, mas não consegui
baixar a mensalidade do plano
de saúde nem a do colégio.”
Valéria Brauer,
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO

Mensagem

MEIRELLES
E A ORAÇÃO
DA ECONOMIA

A

pontado como possível candidato à Presidência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), gravou vídeo destinado a pastores evangélicos em
que afirmou que “nunca houve
uma recessão como essa” que o
País atravessa e pediu: “Preciso
da oração de todos”. A mensagem, enviada sábado, circulou pelas redes sociais e chegou a grupos de políticos. POLÍTICA / PÁG. A9

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Raquel defende
harmonia
entre Poderes

Ponte
aérea
BrasíliaNova
York

A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, disse no discurso de
posse em substituição a Rodrigo Janot que a “harmonia entre os Poderes é um requisito para a estabilidade”. Ela afirmou que o Ministério Público deve defender a democracia e
“garantir que ninguém esteja acima
da lei”. Segundo Raquel, o povo mantém a esperança de um futuro melhor e “não tolera a corrupção”. Ela
não mencionou a Lava Jato. A solenidade teve a presença do presidente
Michel Temer, da ministra Cármen
Lúcia, do STF, e dos presidentes da
Câmara e do Senado. POLÍTICA / PÁG. A4

Pela manhã,
o presidente
Michel Temer
foi à posse da
procuradorageral da
República,
Raquel Dodge,
em Brasília; à
noite, jantou em
Nova York com
Donald Trump.
Sobre
Venezuela,
Temer disse
que houve
‘concordância
absoluta’ a
respeito de
ajuda
humanitária e
da retomada da
democracia,
mas ‘sem
intervenção
externa’.

l Mandamentos da
nova procuradora-geral

“O País passa por um momento
de depuração.”
“O corrupto está tão fechado e
satisfeito em alimentar a sua
autossuficiência que não se deixa
questionar por ninguém.”

POLÍTICA / PÁG. A4
e INTERNACIONAL /
PÁG. A10

“A corrupção faz perder o pudor
que protege a verdade.”
“Peço a Deus para que, nos
momentos em que eu for
colocada à prova, não hesite em
proteger as liberdades.”
KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Bernard Appy

Prefeitura vai
fiscalizar velocidade
média dos veículos
A Prefeitura de SP vai implantar nas
Avenidas 23 de Maio, dos Bandeirantes
e na pista expressa da Marginal do Tietê (sentido Ayrton Senna) o sistema de
fiscalização da velocidade média. A
CET enviará notificações aos motoristas que excedem os limites de velocidade, mas pisam no freio perto do radar.
Não haverá multa porque não há autorização do Contran. METRÓPOLE / PÁG. A12

Planalto teme que Geddel
feche acordo de delação
POLÍTICA / PÁG. A8

O sistema de tributação do Brasil não é
simples, não é neutro, não é transparente nem isonômico. ECONOMIA / PÁG. B2

Humberto Werneck
Inauguração da sede do Instituto Moreira Salles confirma a Paulista como
polo de cultura e arte. CADERNO2 / PÁG. C6

São muitas as razões
para ser cliente SafraPay.
E as mais diversas empresas
já perceberam isso.

NOTAS & INFORMAÇÕES

SafraPay.
Agora você tem opção.

Taxas imbatíveis
0% de taxa e aluguel grátis
por 60 dias* e taxas de
0,98% para débito e
1,48% para crédito à vista
por 120 dias**.

Sob nova direção
Consulte condições no site
WWW.SAFRAPAY.COM.BR

Central de Relacionamento:

0300 100 2100
(24 horas por dia,
7 dias por semana)

• Atendimento diferenciado

Jungmann pede explicações
sobre declaração de general
POLÍTICA / PÁG. A8

Após gol de Jô, Brasileiro
terá árbitro de vídeo
ESPORTES / PÁG. A15

A

s palavras de Raquel Dodge dão a esperança de que
a PGR deixe de ser a fonte
de instabilidade e de violação de
direitos básicos que tanto mal fez
ao País nos últimos tempos, sob a
chefia de Rodrigo Janot. PÁG. A3

• Acesso ao portfólio Safra
• Informações transparentes

Isenção na investigação
A Lava Jato investiga políticos,
mas isso não deve ser uma cruzada
contra a atividade política. PÁG. A3
Tempo em SP

30° Máx. 17° Mín.

*Isenção total do aluguel de máquina e taxa de transação (MDR) de 0% para os primeiros R$ 100 mil vendidos a cada 30 dias, por 60 dias. **Para vendas acumuladas em até R$ 2 milhões a cada 30 dias,
por 120 dias. Após os 120 dias, taxas aplicadas conforme contratação. Condições válidas a partir da primeira transação a ocorrer até 31/10/17. A aceitação do credenciamento está condicionada à análise cadastral
segundo as políticas de admissibilidade do Safra. SAC: 0800 772 5755 (24 horas por dia, 7 dias por semana). Ouvidoria: 0800 770 1236 (dias úteis, das 9h às 18h).
Esta publicação é impressa em papel certificado FSC® garantia
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