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ROCK IN RIO
FABIO MOTTA/ESTADÃO

Pai de Wesley e
Joesley assume
presidência do
Grupo JBS
O patriarca José Batista Sobrinho, fundador do Grupo JBS, irá substituir
Wesley Batista na presidência da companhia. A família estava decidida a indicar Wesley Filho para o cargo, mas, em
reunião anteontem, o conselho de administração aprovou por unanimidade o nome de Zé Mineiro, como é conhecido, sob o argumento de que ele
trará estabilidade. Wesley e o irmão
Joesley estão presos. ECONOMIA / PÁG. B1

Entrevistas
Carlos Eduardo Sobral
PRESIDENTE DA ADPF

‘MP ERROU AO NÃO
PERICIAR ÁUDIOS’
DIRETO DA FONTE / PÁG. C2

Samantha Dobrowolski
PROCURADORA DA REPÚBLICA

Tributo
e protesto

Ao final da primeira rodada do Rock in Rio, o público vibrou com Frejat homenageando Cássia Eller e Luiz Melodia, além de protestar contra a destruição da Amazônia, tema que reapareceu com Alicia Keys. A polêmica da afirmação de gêneros marcou o
show de Johnny Hooker e Liniker. Já na madrugada de hoje, o astro Justin Timberlake lacrou a festa. CADERNO2 / PÁGS. C1 e C3

Inadimplência sobe R$ 10 bi
em 1 ano nos bancos públicos
Índice de calote passou de 2,8% para 3,5%, movimento oposto ao registrado nas instituições privadas
Em 12 meses, os bancos públicos tiveram um aumento de R$ 10,4 bilhões
nas taxas de inadimplência – atrasos
superiores a 90 dias nos pagamentos
de financiamentos. Os índices de calote nas instituições, como Banco do Brasil, Caixa e BNDES, saltaram de 2,8%
para 3,5%. O movimento é oposto ao

registrado pelos bancos privados,
que viram a inadimplência em sua carteira de crédito registrar uma queda
de R$ 6,1 bilhões, passando de 5,1%
para 4,6%. Para especialistas, a piora
na situação tem como causa principalmente os empréstimos a grandes empresas e setores que sucumbiram à

crise ou ao envolvimento na Lava Jato. Os bancos públicos reconhecem
que a recessão e problemas corporativos estão por trás do aumento do calote, mas notam, porém, que os números têm melhorado nos últimos meses. Para os bancos estatais, o pior já
ficou para trás. ECONOMIA / PÁG. B3

R$ 6,1 bilhões

foi quanto caiu a inadimplência na carteira de crédito dos bancos privados,
que historicamente sempre tiveram
taxas superiores às dos públicos

‘DELAÇÃO CAUSA
DESCONFORTO’
POLÍTICA / PÁG. A6

Temer vai pedir
harmonia entre
Poderes na
posse da PGR
O presidente Michel Temer vai defender a independência e a maior harmonia entre os Poderes no discurso que
fará na posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Na cerimônia marcada para hoje às 8 horas,
o presidente deverá destacar o fato de
Dodge ser a primeira mulher a assumir
a Procuradoria-Geral da República. A
expectativa é de que Temer não faça
menção a Rodrigo Janot, que deixa o
cargo. POLÍTICA / PÁG. A4

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Cida Damasco
Bomba fiscal está armada e
soluções terão de ficar claras na
campanha de 2018. ECONOMIA / PÁG. B4

Lúcia Guimarães
Nunca foi tão difícil a separação
entre documentar campanha e
fazer campanha. CADERNO2 / PÁG. C8

Caderno2
Homenagem.
Sai o primeiro box da
coleção que reavalia
a obra de Nelson
Pereira. PÁG. C8

Hamas aceita
deixar poder na
Faixa de Gaza

NOTAS & INFORMAÇÕES

Democracia é
liberdade

A

irresponsável tentativa de
criminalização da política
ameaça a democracia e a
liberdade, uma vez que nada substitui a política no papel de mediar os
conflitos de interesse. PÁG. A3

Após dez anos no controle da Faixa
de Gaza, o Hamas anunciou ontem
que entregará o território à Autoridade Palestina, presidida por Mahmoud Abbas, de seu rival político
Fatah. O acordo, que foi recebido
com cautela em Israel e na Cisjordânia, pode acabar com as disputas e
abrir caminho para a reunificação
palestina. INTERNACIONAL / PÁG. A9

O ‘decoro’ do PT
Palocci é uma exceção que pode,
finalmente, fazer Lula da Silva
responder pelo que fez. PÁG. A3
Tempo em SP

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Começa júri da maior
chacina de São Paulo

Moving ganha novo
sócio e mais serviços

METRÓPOLE/ PÁG. A12

ECONOMIA / PÁG. B5

Casarões
renovados

Herdeiros recuperam casarões antigos no centro de
São Paulo, como a Casa Don’Anna, de 1912, que terá
espaço para eventos, jardim e café. METRÓPOLE / PÁG. A14
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