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Ministro Barroso, abre inquérito
para investigar Temer e Loures

Meirelles: governo não cogita dividir
temas da Previdência para votação
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BC indica corte menor de juros e
fim gradual do ciclo de reduções

Em cerimônia no Planalto,
Temer diz que realidade é

crescimento do país

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 13 de setembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,12
Venda:       3,12

Turismo
Compra:   3,00
Venda:       3,25

Compra:   3,73
Venda:       3,73

Compra: 120,65
Venda:     150,65

Não tem jeito melhor para
comemorar um novo patrocí-
nio. O jovem Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Pilotech/HT
Pro Nutrition/Mega Kart/Al-
pie/No Fire) venceu a Copa
dos Amigos Garage Kart, rea-
lizada no Feriado de 7 de se-
tembro, apenas uma hora após
garantir o apoio da No Fire

Alberto Cesar Otazú
vence a Copa dos

Amigos Garage Kart
Services – Sistemas de Segu-
rança Ltda, que é uma empre-
sa de Engenharia de Sistemas
de Proteção e Combate a In-
cêndios. O piloto largou da
terceira posição e depois de
muita disputa, estabeleceu a
volta mais rápida e venceu o
evento disputado no kartódro-
mo de Interlagos.   Página 8

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

15º C

Quarta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

Etapa de Campo Grande
terá estreia de novas duplas
e campeão olímpico da quadra

A abertura da temporada
2017/2018 do Circuito Brasilei-
ro Open de vôlei de praia terá di-
versas atrações para a torcida em
Campo Grande (MS). A compe-
tição começa na próxima quarta-
feira (13) e a formação de novas
duplas, além da presença de um
estrangeiro campeão olímpico no
vôlei de quadra, são algumas das
novidades. Os jogos acontecem
até domingo (17) e contam com
entrada franca à torcida no Par-
que das Nações Indígenas.

Os jogos da quadra central
contam com transmissão ao
vivo no Facebook da Confede-
ração Brasileira de Voleibol
(CBV).                       Página 8

Reid Priddy, campeão olímpico na quadra, atuará na etapa de
Campo Grande
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WSL South America
promove três QS

femininos em outubro

Anali Gomez (PER)

A WSL South Amer ica
confirmou mais duas novas
etapas e vai promover o mai-
or calendário do WSL Quali-
fying Series feminino da his-
tória na América do Sul esse
ano. Já aconteceram duas e
outras três serão realizadas
em outubro, em três países di-
ferentes para definir a campeã
sul-americana profissional de
2017.                              Página 8F
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Equipe alemã
contrata Sette Câmara

para o GP de
Macau de F-3

Sérgio Sette Câmara

Na segunda-feira (11) a equi-
pe alemã Motopark Academy
anunciou a contratação do pilo-
to brasileiro Sérgio Sette Câma-
ra para disputar as provas do 64ª
GP de Macau de F3. Desde 2016

contando com o status de Copa
do Mundo FIA a competição
terá vez no tradicional Circui-
to da Guia, pista montada nas
ruas da cidade, entre os dias 17
e 19 de novembro.    Página 8
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Chefe da ONU
elogia decisão

do Conselho de
Segurança

sobre Coreia
do Norte

O secretário geral das Na-
ções Unidas, António Guterres,
elogiou o que chamou de “ação
firme” do Conselho de Seguran-
ça da ONU. após a aprovação de
novas sanções contra a Coreia do
Norte. Em nota, emitida na terça-
feira (12) pelo seu porta-voz, Gu-
terres disse que a unidade do Con-
selho é fundamental para comba-
ter os desafios de insegurança na
Península Coreana e mais além.
A informação é da ONU News.

Na noite de segunda-feira
(11), o Conselho adotou, por
unanimidade, a resolução 2375
que impõe duras sanções ao
regime de Pyongyang.  A reso-
lução, considerada a mais dura
até agora, estabelece limites para
as exportações de petróleo, car-
vão, frutos do mar e chumbo e a
importação de têxteis da Coreia
do Norte.                     Página 3

Grandes
parques e

aeroportos da
Flórida voltam
a operar após
passagem do

furacão
Os parques temáticos da Dis-

ney e da Universal, na Flórida, que
fecharam durante o final de se-
mana por conta da passagem do
furacão Irma, reabriram na terça-
feira (12) suas portas, após a rea-
lização de tarefas de limpeza e
comprovação de que não houve
danos relevantes. A informação é
da agência EFE.           Página 3

O Comitê de Polí t ica
Monetária (Copom) do Ban-
co Central (BC) deve redu-
zir o ritmo de cortes na taxa
básica, a Selic, e já antevê
o fim do ciclo de redução
dos juros. A indicação consta
da ata da última reunião do
Copom, divulgada  na ter-
ça-feira (12).

No último dia 6, o Copom
reduziu a Selic pela oitava vez
seguida. Por unanimidade, o
comitê fez mais um corte de 1
ponto percentual, de 9,25% ao
ano para 8,25% ao ano.

“O Copom ressalta que as
condições econômicas permi-
tiram a manutenção do ritmo
de flexibilização monetária
nesta reunião. Para a próxi-
ma reunião, caso o cenário bá-
sico evolua conforme o espe-
rado, e em razão do estágio
do ciclo de flexibilização, o
comitê vê, neste momento,
como adequada uma redução
moderada na magnitude de
flexibilização monetária”, diz
o Copom. Acrescenta que
“antevê encerramento gradual
do ciclo”.                 Página 3

Presidente Michel Temer fala durante reunião com representantes do setor da indústria e
centrais sindicais
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Ao discursar na terça-feira
(12) em cerimônia com sindica-
listas, empresários e ministros, no
Palácio do Planalto, o presidente

Michel Temer disse que o povo
brasileiro é maior que toda e qual-
quer crise. “O povo brasileiro é
capaz de encarar os problemas,

muitas vezes, artificialmente cria-
dos, e dizer não vou no artifício,
vou na realidade, e a realidade é o
crescimento do país.”    Página 4

O prefeito de São Paulo, João
Doria, anunciou  na terça-fei-
ra(12) que não revisará a Planta
Genérica de Valores (PGV), que
serve como referência para cal-
cular o valor do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU). Com

IPTU de 70% dos imóveis
 de São Paulo deve ser
corrigido pela inflação

isso, o IPTU de imóveis da cida-
de de São Paulo deve ser corri-
gido apenas pela inflação de cer-
ca de 3%. As alíquotas atuais se-
rão mantidas, assim como as tra-
vas de correção anual e as faixas
de isenção.                  Página 2

Investigação que levou 31
bombeiros à prisão no Rio

começou em 2015

Página 3

Safra brasileira deve fechar o
ano com crescimento de

30,4%, estima IBGE

Em operação realizada na
manhã de terça-feira (12), foram
presos no Rio 31 bombeiros acu-

sados de cobrar propina de em-
presários. Também foram presos
três empresários.        Página 4



IPTU de 70% dos imóveis de São
Paulo deve ser corrigido pela inflação

Página 2 São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 13 de setembro de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )  

‘Janela da infidelidade’ [até final de março ... começo de abril
2018] pode mudar bastante o perfil partidário no maior e mais
importante parlamento municipal brasileiro e sul-americano. O
DEM e do presidente Leite e o PSB, do vice-governador França,
podem ser os mais inflados.   

P R E F E I T U R A  ( S P )

Futuro prefeito [ainda vice] Bruno Covas (PSDB) demonstra
que não grita nem ameaça pra ser temido por contrabandistas e
criminosos em geral. Visibilidade do fechamento e futuro empa-
redamento do grande Shopping 25 de Março sinaliza que não vai
ter pra ninguém.   

A S S E M B L E I A 

Aplicador [na vida real] da filosofia cristã, o deputado Pedro
‘Kaká’ (Podemos / ex-PTN) antecipa pra dia 15 de setembro a
comemoração do meio Milênio das Reformas Protestantes  [rom-
pendo com a igreja católica], que mudaram a cara do mundo Oci-
dental através de Lutero, ... 

 P A U L I S T A 

... Calvino e Zuínglio [não só religiosamente, mas cultural,
econômica e politicamente]. Pedro terá a honra de valorizar o
evento, através do médico Dr. Kim, que tá trazendo a igreja Pres-
biteriana do Brasil e a Universidade Mackenzie. Pedro e Kim são
exemplos de crença e humildade.      

C O N G R E S S O 

Era o ‘tempero’ que faltava pra dar um sabor ainda mais amar-
go pra carnes fracas e fortes. Senadores e deputados federais vão
controlar o ‘carvão da queima’ da JBS [JIS] de acordo com o que
os irmãos Joesley ‘gravador’ e Wesley ‘safadão’. Quem vão ven-
der na ’sobremesa’ ?

J U S T I Ç A S 

Ex-presidente Lula [ainda dono do PT] sabe que será conde-
nado também no processo ao qual responderá hoje ao juiz
federal Moro, em Curitiba. Por isso, tá sabendo que não deve fa-
zer provocações, como tem feito em sua turnê pelo Brasil. Had-
dad já tá escalado pra 2018.    

B R A S I  L E I R A S 

Enquanto não ‘serve’ novos ‘cardápios’ das suas carnes po-
dres e de seus ‘parsas’ em crimes que lesaram bilhões dos con-
tribuintes  E do Estado brasileiro, via gravações ainda não entre-
gues, o gravador Joesley (JBS) vai comendo quentinha [com fran-
go e peixe} e chupando laranja.    

P A R T I D O S 

FHC como ‘novo’ interlocutor do PSDB pra decidir quem será
o candidato. Parece piada, porque por incrível que possa parecer
o cara se orgulha de ser o único tucano a vencer a disputa [2 vitó-
rias em 1º turno contra Lula - PT]. Vaidoso, nunca quis dividir
esta honra com ninguém.     

P O L Í T I C O S 

Como assim novos ? O PMDB, quer vender
um renovado MDB, mantendo o Presidente Temer, atuais e ex-
ministros, senadores e o agora preso Geddel [da mala dos 51 bi-
lhões], além de deputados que votaram no agora preso Cunha pra
presidir a Câmara Federal.   

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diá-
ria] de política desde 1992. Via Internet, foi uma das pioneiras,
desde 1996. Ela foi se tornando referência das liberdades possí-
veis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política
[São Paulo - Brasil], fundada em 1947.

CESAR
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O prefeito de São Paulo,
João Doria, anunciou  na terça-
feira(12) que não revisará a Plan-
ta Genérica de Valores (PGV), que
serve como referência para calcu-
lar o valor do Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano (IPTU). Com isso,
o IPTU de imóveis da cidade de
São Paulo deve ser corrigido ape-
nas pela inflação de cerca de 3%.
As alíquotas atuais serão manti-
das, assim como as travas de cor-
reção anual e as faixas de isenção. 

Segundo o prefeito, dos 3,4
milhões de imóveis da capital,
30% devem ter aumentos supe-
riores influenciados pelos rea-
justes referentes à revisão da
PGV feita em 2013. Devido a
essa revisão, alguns dos imóveis
tiveram o imposto reajustado
em 100%, mas foram criadas
travas que distribuíram esse au-

mento para os outros anos, como
10% anuais para pessoas físicas
e 15% para pessoa jurídica.

“Temos ainda um momento
de transição da economia brasi-
leira, uma transição boa, com
perspectiva de terminarmos o
ano um pouco melhor e para
2018 de crescimento em torno
de 2,5%. Ainda assim, muito
pouco para justificar aumento de
impostos na maior cidade brasi-
leira”, disse Doria.

De acordo com a lei em vi-
gor, a prefeitura deve rever a
planta genérica a cada quatro
anos para evitar defasagens com
relação às mudanças do merca-
do imobiliário.

Segundo o secretário muni-
cipal da Fazenda, Caio Megale,
com o mercado imobiliário ain-
da em transição depois de uma

fase de recessão profunda, os
parâmetros ainda estão disfunci-
onais para que uma revisão mais
ampla fosse feita neste ambien-
te. “Mais para frente, com o
mercado mais estabilizado, po-
deremos ter uma noção mais
exata dos preços, mas por hoje
nossa avaliação é que os parâme-
tros ainda são muito fluidos”.

Megale ressaltou ainda que a
gestão atual não acredita em ajus-
te fiscal vindo da receita e que para
ser sustentável o ajuste deve sair
da despesa. “Eventuais mudanças
na planta genérica deveriam ser
compensadas por mudanças da alí-
quota, mas a decisão foi anterior
e pelos motivos já expostos”.

Economia
Megale ressaltou que, nos

primeiros oito meses de gestão

de João Doria, as despesas to-
tais da prefeitura estão quase
dois pontos percentuais abaixo
da inflação. “No primeiro ano de
governo a economia deve ser de
R$ 700 milhões. Vamos além,
porque ainda há ineficiências a
serem combatidas e é possível
fazer muito mais com os recur-
sos que dispendemos hoje”.

O prefeito João Doria refor-
çou que a economia tem sido
possível graças a medidas como
o Programa de Parcelamento
Incentivado (PPI) para o paga-
mento de dívidas dos munícipes.
Ele citou ainda a economia da
Câmara Municipal, que chegou
a R$ 60 milhões e a devolução
de recursos não utilizados pelo
Tribunal de Contas do Municí-
pio, na ordem de R$ 40 milhões.
(Agencia Brasil)

Hikvision oficializa doação de 1.000
câmeras e um drone à Prefeitura de SP

A empresa Hikvision forma-
lizou na terça-feira (12) a doa-
ção de 1.000 câmeras, com va-
lor estimado em R$ 333.600, e
um drone à Prefeitura de São
Paulo. O acordo foi acertado
durante a visita do prefeito João
Doria às instalações da empresa
na China, no mês de julho, e pre-
vê a integração desses equipa-
mentos no sistema de monito-
ramento da cidade por meio do
projeto City Câmeras. Atual-
mente, o projeto conta com 540
câmeras instaladas em várias re-
giões.

“Até o final deste ano São
Paulo será a metrópole mais
bem vigiada eletronicamente do
país. Vamos avançar neste pro-
grama não apenas com as câme-
ras próprias, todas elas doadas,
como também estaremos inte-
grando câmeras que pertencem
a instituições como lojas de va-
rejo, postos de gasolina e uni-
dades bancárias”, disse o prefei-
to João Doria.

Todas as câmeras possuem
resolução HD, infravermelho
para imagens noturnas para até
30m, alimentação POE, prote-
ção para ambientes externos-
IP67, análises de vídeo para de-
tecção de movimentos e detec-
ção de obstrução, função de
aprimoramentos de imagens
como BLC, WDR, 3D DNR, e
já estão à disposição da Secre-

taria Municipal de Segurança
Urbana, sem custos para o mu-
nicípio. Os equipamentos serão
instaladas em serviços públicos
de Saúde e Educação. 

O drone será entregue até
fim do ano após a homologação
da Agência Nacional de Teleco-
municações (ANATEL). O pre-
feito ressalta a importância para
a capital de parcerias com as
empresas e se coloca à disposi-
ção de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.

“A Hikvision está muito sa-
tisfeita por fazer parte do pro-
grama City Câmeras da Prefei-
tura de forma que poderá con-
tribuir com a maior segurança
dos cidadãos paulistanos. A em-
presa abriu operação no Brasil
com o objetivo de consolidar sua
presença no país levando tecno-
logia de segurança eletrônica de
primeira linha a governos e
empresas privadas em todo do
território nacional. Estamos
investindo no país, gerando
emprego localmente e fomen-
tando a inovação tecnológica”,
disse o diretor de desenvolvi-
mento de negócios da Hikvisi-
on, Álvaro de Souza.

Lançado em março pela Pre-
feitura, o City Câmeras é uma
ferramenta que permite que
qualquer cidadão ou empresa
possa disponibilizar sua câmera

para ser integrada ao sistema de
monitoramento de segurança da
cidade. Diversos bairros já con-
tam com a adesão de câmeras
instaladas, como: Brás, Mooca,
Belém, Ipiranga, Heliópolis,
Lapa, Santana, Mandaqui, Vila
Maria, Parque Edu Chaves, Par-
que Novo Mundo, Vila Carrão,
Itaquera, Parque do Carmo, São
Mateus, Jabaquara, Planalto Pau-
lista, Moema, Brooklin, Santo
Amaro, Capela do Socorro, Pe-
rus, Pirituba, Brasilândia, além
da Avenida Indianópolis e o Par-
que Ibirapuera.

O
site www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br reúne
imagens de todas as câmeras
conectadas ao sistema e elas po-
dem ser acessadas diretamente
pelos distritos policiais, bata-
lhões da Polícia Militar e Guar-
da Civil Metropolitana (GCM),
garantindo mais agilidade nas
ações de prevenção e combate
ao crime e contribuindo nas in-
vestigações.

Sobre a Hikvision
A empresa é líder mundial no

fornecimento de soluções e pro-
dutos de segurança eletrônica.
Com a força de trabalho de P&D
mais sólida da indústria, a Hikvi-
sion avança nas principais tecno-
logias de codificação de áudio e
vídeo, processamento de ima-
gem de vídeo e armazenagem de

dados, além de tecnologias de
vanguarda como computação em
nuvem, big data e deep learning.
A Hikvision é uma empresa glo-
bal com atuação em mais 150
países. Para obter mais informa-
ções, basta acessar o
site www.hikvision.com.br .

Como participar do City
Câmeras

Para aderir ao projeto é pre-
ciso estar atento se as câmeras
atendem a certos requisitos téc-
nicos que garantam qualidade das
imagens, capacidade de envio e
compartilhamento na rede de
monitoramento da Guarda Civil
Metropolitana. Também é neces-
sário um link de acesso à inter-
net.

Câmera com resolução 720p
- 1 Mega Pixel - 12 fps

É necessário o uso de câme-
ras com tecnologia HD e trans-
missão mínima de 12 fps (fra-
mes/fotos por segundo).

Protocolo RTSP
RTSP é o protocolo de co-

municação utilizado nas câme-
ras e gravadores.

Cadastro da câmera na pla-
taforma 

É necessária a contratação
de uma plataforma de gravação
em nuvem do mercado (com gra-
vação mínima de 7 dias).

Mil funcionários são nomeados para
fortalecer Sistema Penitenciário

O governador Geraldo Alck-
min assinou na segunda-feira
(11) a nomeação de mil novos
funcionários para a Secretaria de
Administração Penitenciária.

“Acabamos de assinar a no-
meação de mil funcionários para
a Secretaria da Administração
Penitenciária: 900 agentes peni-
tenciários, homens e mulheres;
e 100 agentes de vigilância e
escolta”, disse o governador.

As nomeações já foram pu-
blicadas no Diário Oficial desta
terça (12) com as vagas distri-

buídas da seguinte maneira:
800 candidatos para o cargo de
Agente de Segurança Peniten-
ciária (ASP) masculino e 100
candidatas para o mesmo car-
go; além de 100 candidatos
para o cargo de Agente de Es-
colta e Vigilância Penitenciá-
ria (AEVP) masculino.

O Agente de Segurança Pe-
nitenciária (ASP) é responsá-
vel pela segurança interna dos
presídios, enquanto o Agente
de Escolta e Vigilância Peni-
tenciária (AEVP) faz a segu-

rança externa das muralhas e a
escolta dos presos em remo-
ções para outras unidades, hos-
pitais e audiências.

Após o curso de formação,
os novos agentes estarão capa-
citados para atuar em todo o
Sistema Penitenciário Paulis-
ta, que contém atualmente 168
unidades prisionais. Também
poderão trabalhar nas novas
unidades que serão inauguradas
dentro do Plano de Expansão
de Unidades Prisionais.

“Estamos ampliando com

mais oito novas unidades prisi-
onais no Estado de São Paulo.
Segurança Pública tem que ter
um bom Sistema Penitenciário”,
declarou Geraldo Alckmin.

A posse de cada nomeado
está condicionada a aptidão no
exame médico de ingresso rea-
lizado pelo Departamento Perí-
cias Médicas do Estado –
DPME, devendo ser concluída
no prazo de 30 dias (podendo ser
prorrogada por igual período) a
contar da publicação do decreto
nomeação.

A Secretaria Municipal de
Educação (SME) acaba de con-
vocar 1.343 novos professo-
res para atuar na rede muni-
cipal paulistana. Foi publica-
da no Diário Oficial da Cida-
de (DOC) na terça-fe i ra ,
(12), a convocação de candi-
datos aprovados no concurso
público para Professor de
Educação Infantil e Ensino
Fundamental I.     

Os candidatos devem se
apresentar para escolha de vagas
entre os dias 26 e 29 de setem-
bro, no auditório da SME/CO-
GEP (Avenida Angélica, 2606 –
Consolação), de acordo com

Secretaria Municipal de
Educação convoca 1.343
professores de Educação

Infantil e Ensino Fundamental I
cronograma disponível
no portal.

Concurso
Desde o início desta gestão,

em janeiro, já foram chamados
4.277 professores de Educação
Infantil (PEI), Educação Infantil
e Ensino Fundamental I (PEIF)
e Ensino Fundamental II e Mé-
dio. Além dos educadores, a rede
passará a contar com mais 357
Auxiliares Técnicos de Educa-
ção (ATEs), 17 diretores de es-
cola, 2 supervisores e 10 Ana-
listas de Informações, Cultura
e Desporto – disciplina Bibli-
oteconomia.

Estão abertas as inscrições 
para os cursos de educação a dis-
tância de Ética e Cidadania Fis-
cal; ITCMD – Procedimentos e
Disseminadores de Educação
Fiscal da Escola Fazendária do
Estado de São Paulo (Fazesp). 
As aulas serão durante o mês de
setembro e o conteúdo ficará
disponível no site da Fazesp.

O curso de Ética e Cidada-
nia Fiscal é destinado ao público
em geral. Durante as aulas, o con-
tribuinte compreenderá sobre tri-
butação; responsabilidades do
Estado e exercício da cidadania,
aperfeiçoando a sua percepção
sobre gestão pública e a prática
de responsabilidade fiscal.

Com duração de 10 horas, o
curso de ITCMD – Procedimen-
tos é indicado para advogados,
oficiais de cartórios, estudantes

Fazesp abre inscrições
para cursos de educação

a distância gratuitos
e cidadãos em geral que desejam
aprofundar os seus conhecimen-
tos nos aspectos práticos da apu-
ração do Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos.
Com isso, o aluno consegue cal-
cular o valor corretor do impos-
to e os procedimentos para rea-
lização do pagamento.

Para os profissionais da área
da educação, a Escola Superior
de Administração Fazendária
(ESAF), em parceria com o Gru-
po de Educação Fiscal Estadual
– GEFE/SP oferece o curso de
Disseminadores de Educação
Fiscal – DEF. As aulas são divi-
didas em quatro módulos e du-
rante três meses os participan-
tes terão acesso aos principais
conceitos do Programa Nacio-
nal de Educação Fiscal (PNEF).
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Chefe da ONU elogia
decisão do Conselho
de Segurança sobre

Coreia do Norte
O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, elo-

giou o que chamou de “ação firme” do Conselho de Segurança da
ONU. após a aprovação de novas sanções contra a Coreia do
Norte.

Em nota, emitida na terça-feira (12) pelo seu porta-voz, Gu-
terres disse que a unidade do Conselho é fundamental para com-
bater os desafios de insegurança na Península Coreana e mais
além. A informação é da ONU News.

Na noite de segunda-feira (11), o Conselho adotou, por una-
nimidade, a resolução 2375 que impõe duras sanções ao regime
de Pyongyang.  A resolução, considerada a mais dura até agora,
estabelece limites para as exportações de petróleo, carvão, fru-
tos do mar e chumbo e a importação de têxteis da Coreia do Norte.

Além disso, os países-membros da ONU não poderão conce-
der visto de trabalho para cidadãos norte-coreanos, com exce-
ção daqueles que servem em causas humanitárias e de desnucle-
arização.

As medidas são uma resposta à realização do sexto teste nu-
clear pela Coreia do Norte em 3 de setembro com uma bomba de
hidrogênio.

Para o chefe das Nações Unidas, o Conselho de Segurança
enviou uma mensagem clara de que o país asiático tem que cum-
prir inteiramente com suas obrigações internacionais. Ele tam-
bém pediu à Coreia do Norte que crie as condições para a reto-
mada do diálogo e pediu aos países-membros da ONU que garan-
tam a implementação das resoluções do Conselho.

Guterres também reafirmou o compromisso de cooperar com
todas as partes para fortalecer os canais de comunicação que le-
vem a uma solução. (Agencia Brasil)

Grandes parques e
aeroportos da Flórida
voltam a operar após
passagem do furacão

Os parques temáticos da Disney e da Universal, na Flórida,
que fecharam durante o final de semana por conta da passagem
do furacão Irma, reabriram na terça-feira (12) suas portas, após a
realização de tarefas de limpeza e comprovação de que não hou-
ve danos relevantes. A informação é da agência EFE.

Além dos parques, os principais aeroportos da Flórida rea-
briram para o tráfego aéreo e retomam paulatinamente a norma-
lidade após o fechamento de suas instalações no final de semana.

A passagem do Irma, que atravessou o sudoeste de Orlando
com ventos de até 98 quilômetros por hora, com muita chuva,
afetou alguns parques, como Disney World, Universal Orlando e
Seaworld Orlando. A Disney decidiu fechar na sexta-feira os par-
ques Magic Kingdom, Disney Springs, Epcot, Animal Kingdom
e Disney’s Hollywood Studios por causa da queda de numerosas
árvores e inundações em alguns deles.

Inusitado
O fechamento do Magic Kingdom é um fato excepcional e

só ocorreu seis vezes na história desde a abertura do comple-
xo em 1971.

A Walt Disney World comunicou através das redes sociais
que embora os seus parques aquáticos permaneçam fechados, os
demais parques retomaram na terça-feira sua atividade, já que
segundo um porta-voz da companhia não foram constatados “da-
nos significativos” nos mesmos.

Da mesma maneira, a Universal Orlando confirmou na se-
gunda-feira através de Twitter que reabriu suas portas apesar de
algumas atrações continuarem fechadas, já que sofreram danos
pelo impacto do Irma.

O Legoland permanece fechado enquanto prosseguem os tra-
balhos para avaliar os danos em suas instalações, ainda que os
responsáveis pelo parque tenham dito nas redes sociais que o
mesmo voltará a abrir “assim que for seguro”.

A SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando e Busch Gardens, em
Tampa, também continuam inoperantes e seguem com as tarefas
de limpeza pelo rastro deixado por Irma, e segundo um comuni-
cado enviado pelas companhias, esperam reabrir na quarta-feira.
(Agencia Brasil)

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central
(BC) deve reduzir o ritmo de
cortes na taxa básica, a Selic, e
já antevê o fim do ciclo de redu-
ção dos juros. A indicação cons-
ta da ata da última reunião do
Copom, divulgada  na terça-fei-
ra (12).

No último dia 6, o Copom
reduziu a Selic pela oitava vez
seguida. Por unanimidade, o co-
mitê fez mais um corte de 1 pon-
to percentual, de 9,25% ao ano
para 8,25% ao ano.

“O Copom ressalta que as
condições econômicas permi-
tiram a manutenção do ritmo
de flexibilização monetária
nesta reunião. Para a próxima

reunião, caso o cenário básico
evolua conforme o esperado, e
em razão do estágio do ciclo
de flexibilização, o comitê vê,
neste momento, como adequa-
da uma redução moderada na
magnitude de flexibilização
monetária”, diz o Copom.
Acrescenta que “antevê encer-
ramento gradual do ciclo”.

Expectativas para a infla-
ção

Na ata, o comitê avalia que a
queda nos preços de alimentos
e da inflação de bens industriais
pode  produzir uma trajetória de
inflação abaixo do esperado.  Por
outro lado, acrescenta o Co-
pom,  uma frustração das expec-

tativas sobre a continuidade das
reformas e dos ajustes necessá-
rios na economia brasileira
pode elevar a trajetória.

O comitê lembra que a pro-
jeção do mercado para a infla-
ção está em 3,4% este ano e em
4,2%, em 2018.

Reformas
“Todos os membros do co-

mitê voltaram a enfatizar que a
aprovação e implementação das
reformas, notadamente as de
natureza fiscal, e de ajustes na
economia brasileira são fun-
damentais para a sustentabi-
lidade do ambiente com infla-
ção baixa e estável, para o
funcionamento pleno da polí-

tica monetária [decisões so-
bre a Selic] e para a redução
da taxa de juros estrutural da
economia, com amplos bene-
fícios para a sociedade”, diz
o documento.

O comitê destacou ainda  os
recentes anúncios de privatiza-
ção e concessões  e investimen-
tos em infraestrutura que visam
ao aumento de produtividade,
ganhos de eficiência, maior fle-
xibilidade da economia e me-
lhoria do ambiente de negóci-
os. “Esses esforços são funda-
mentais para a retomada da ati-
vidade econômica e da trajetó-
ria de desenvolvimento da eco-
nomia brasileira”, enfatizou.
(Agencia Brasil)

CNC eleva previsão de crescimento
nas vendas do varejo em 2017

A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) revisou a proje-
ção das vendas do varejo ampli-
ado em 2017 de 1,8% para 2,2%.
A mudança ocorre após a divul-
gação, na terça-feira  (12), pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), da Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC). Para
a CNC, “a inflação baixa e as taxas
de juros em queda são fundamen-
tos econômicos importantes para
as condições de consumo e de-
vem permanecer com este com-
portamento, contribuindo de for-
ma positiva para a reação das
vendas no curto prazo”.

A entidade apontou ainda
como fundamental a recupera-
ção do mercado de trabalho a

partir da segunda metade do ano
e a reativação dos investimentos
como condição necessária para
a sustentabilidade do desempe-
nho do comércio.

A Pesquisa Mensal de Co-
mércio mostrou que o varejo
ampliado, que além do comér-
cio varejista inclui as atividades
de veículos, motos, partes e pe-
ças e de material de construção
teve variação positiva de 0,2%
no volume de vendas em julho
na comparação ao mês anterior,
já descontados os efeitos sazo-
nais. Conforme o IBGE, o resul-
tado foi influenciado pela com-
binação da redução de 0,8% das
vendas em veículos e motos, par-
tes e peças e do avanço de 0,9%
em material de construção em

julho de 2017, se comparado ao
mês anterior.

A CNC destacou que o quin-
to crescimento mensal das ven-
das no ano, e o segundo conse-
cutivo, indicam um lento, mas
claro processo de recuperação
do volume de vendas em 2017.

Segundo o economista-che-
fe da CNC, Fábio Bentes, as ven-
das que foram favorecidas pelo
dinheiro que entrou na economia
com o pagamento das contas ina-
tivas do FGTS deixarão de ter
esta influência e vão precisar se
sustentar na retomada de inves-
timentos e geração de emprego.
“Com o fim do efeito dos saques
das contas inativas do FGTS so-
bre as vendas, a continuidade da
tendência de crescimento do

setor nos próximos meses de-
penderá da aceleração na gera-
ção de postos de trabalho e da
retomada dos investimentos,
que acusaram 14 quedas nos úl-
timos 15 trimestres”, apontou.

A pesquisa do IBGE mostrou
ainda que em julho de 2017, 16
das 27 unidades da federação
registraram crescimento nas
vendas do varejo na comparação
com junho deste ano na série ajus-
tada sazonalmente. Os percentu-
ais mais elevados foram no Ama-
zonas (3,0%), Santa Catariana
(2,4%) e Roraima (2,2%). A que
teve maior recuo foi Tocantins (-
5,3%). Com relação a julho de
2016, Santa Catarina ficou na
frente (14,2%) seguido de Ala-
goas (10,3%). (Agencia Brasil)

Meirelles: governo não cogita dividir
temas da Previdência para votação

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse  na terça-
feira(12) que o governo não pre-
tende dividir os temas da pro-
posta da reforma da Previdência
para votação.

Segundo o ministro, a in-
tenção é votar o texto como
foi aprovado na comissão es-
pecial da Câmara dos Depu-
tados. “A princípio, nossa
ideia é trabalhar pela aprova-
ção do jeito que [o texto] foi
aprovado pela comissão espe-
cial no relatório do deputado
Arthur Maia [PPS-BA]”, dis-
se Meirelles a jornalistas,
após participar de cerimônia
no Palácio do Planalto.

O relatório da reforma da
Previdência foi aprovado em

comissão especial da Câmara e
aguarda votação em plenário.
Diante da dificuldade do gover-
no para obter os votos necessá-
rios à aprovação da reforma, al-
gumas lideranças da base chega-
ram a sugerir que os temas mais
polêmicos fossem votados pos-
teriormente.

Meirelles disse que as
atenções do governo agora
devem estar voltadas para a
votação da reforma. “Temos
agora uma votação da maior
importância, que é a votação
da reforma da Previdência, e
todos devemos estar com a
atenção concentrada nisso,
porque será de fato importan-
tíssimo para a economia bra-
sileira neste e nos próximos

anos”, afirmou o ministro.

Refis
Sobre o Programa Especial

de Regularização Tributária
(Pert), conhecido como Refis,
Meirelles disse que as negoci-
ações em torno do tema “vão
andando bem”. “Esperamos
que, durante o correr do dia de
hoje, ou até amanhã, tenhamos
em mãos a proposta da comis-
são que está trabalhando nes-
se assunto, visando chegar a
uma alternativa equilibrada para
o Refis.”

Por meio de nova medida
provisória, o governo estendeu
de 31 de agosto para 29 de se-
tembro o prazo para adesão ao
programa. O Palácio do Planal-

to tem negociado um texto al-
ternativo com menos benefíci-
os aos devedores.

Segundo o projeto de lei de
conversão do deputado Newton
Cardoso Jr (PMDB-MG), os
descontos, que no texto origi-
nal enviado pelo governo gira-
vam em torno de 25% a 90%,
passam a ser de 85% a 99%
quanto a multas, juros de mora,
encargos legais e honorários
advocatícios.

O relatório de Newton Car-
doso já foi aprovado na comis-
são especial mista que analisou
o texto enviado pelo governo.
No entanto, a proposta ainda pre-
cisa ser votado pelo plenário da
Câmara e também pelo Senado.
(Agencia Brasil)

O preço médio da gasolina
para o consumidor brasileiro
atingiu na semana passada o va-
lor recorde no ano de R$ 3,850
por litro. Os dados são do Le-
vantamento de Preços e de Mar-
gens de Comercialização de
Combustíveis (LPMCC) da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), feito entre os dias 3 e 9
deste mês e divulgado  na terça-
feira(12).

A pesquisa analisou 3.160
postos e encontrou preço míni-
mo de venda da gasolina de R$
3,149 e máximo de R$ 4,950.

Preço médio da gasolina
sobe e atinge recorde de

R$ 3,85 para o consumidor
Para as distribuidoras, o preço
médio da gasolina por litro al-
cançou R$ 3,410.

Em relação ao etanol, o pre-
ço médio por litro vendido para
consumo foi de R$ 2,612 na se-
mana pesquisada, atingindo valor
de R$ 2,265 na distribuidora. Já
o litro de diesel chegou ao con-
sumidor pelo preço médio de
R$ 3,150 e à distribuidora por
R$ 2,759.

O Levantamento de Preços e
Margens de Comercialização de
Combustíveis abrange preços
pesquisados em 459 localidades
brasileiras. (Agencia Brasil)

Safra brasileira deve fechar o ano com
crescimento de 30,4%, estima IBGE
A safra brasileira de cereais,

leguminosas e oleaginosas deve
fechar 2017 com um crescimen-
to de 30,4% em relação ao ano
passado. Segundo a estimativa de
agosto deste ano, do Levanta-
mento Sistemático da Produção
Agrícola, divulgado  na terça-fei-
ra (12) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), o ano deve ser encerra-
do com uma safra de grãos de
240,9 milhões de toneladas.

A estimativa de agosto é, no

entanto, 0,5% inferior ao levan-
tamento de julho, ou seja, 1,2
milhão de toneladas a menos do
que o IBGE previu na ocasião.

Com alta esperada de 19,6%
em relação a 2016, a produção
de soja deve ter safra recorde de
115 milhões de toneladas. Para
o milho, que deverá ter aumento
de 54,7% na produção, também
é esperado  resultado recorde,
de 98,4 milhões de toneladas.

É estimada ainda alta na pro-
dução do arroz (16,2%). Vinte

dos 26 produtos pesquisados
pelo IBGE devem ter cresci-
mento, entre eles o café ca-
nephora (33,3%), as três sa-
fras de feijão (40%, 26,9% e
7,2%, respectivamente), a la-
ranja (6,9%), o algodão her-
báceo (10,5%), a cebola (7,8%),
cana-de-açúcar (1,3%) e as três
safras de batata-inglesa (5,1%,
7,2% e 2,8%).

Entre os seis produtos com
queda estimada na produção apa-
recem o trigo (-18,8%), café

arábica (-13,1%) e a mandioca
(-12,6%).

Área colhida
O IBGE estima aumento de

7% na área colhida, em relação
a 2016. O total deve chegar a
61,1 milhões de hectares, área
0,05% inferior à estimativa de
julho. Entre as três principais
lavouras, são esperados acrésci-
mos na área colhida da soja, de
2,3%, do milho, de 18,1%, e do
arroz, de 4%. (Agencia Brasil)

Puxado pelas verduras, Índice de
preços Ceagesp cai 0,29% em agosto
Os preços dos produtos hor-

tifrutigranjeiros  comercializa-
dos no maior centro ataca-
dista do gênero da América
Latina, a Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais
de  São  Paulo  (Ceagesp) ,
apresentaram um recuo mé-
dio de 0,29% em agosto, acu-
mulando queda  de  5 ,38%
desde janeiro e de 6,66% nos
últimos 12 meses. Nos oito

primeiros meses do ano, o
volume de mercadorias vendidas
aumentou 3,85%.

O Índice de preços da Cea-
gesp mostra a variação registra-
da em 150 itens de alimentos
frescos entre frutas, legumes,
verduras, pescado e diversos. A
baixa ocorrida em agosto foi in-
fluenciada pelo setor de verdu-
ras (-17,02%). Também houve
redução de preço no setor de

diversos (-4,42%), com desta-
que para a cebola nacional (-
14,5%), o alho nacional (-9,3%)
e o coco seco (-7,4%).

Já as frutas apresentaram
elevação de 2,01% e os legu-
mes, alta de 0,08%. Ficaram
mais caros, na média, os pesca-
dos (0,97%, as principais corre-
ções foram registradas em rela-
ção ao peixe espada (1,6%), à
pescada goete (0,21%) e ao sal-

mão (0,15%).
O total de mercadorias ven-

didas nesse entreposto, em agos-
to, alcançou 271.206 toneladas,
volume 0,51% maior do que o
registrado no mesmo período do
ano passado. No acumulado do
ano, foram comercializados
3,85% mais produtos do que de
janeiro a agosto de 2016, o equi-
valente a 2.098.787 toneladas.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail:

j o r n a l o d i a s p @ t e r r a . c o m . b r



Em cerimônia no Planalto, Temer diz
que realidade é crescimento do país
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Ao discursar na terça-feira
(12) em cerimônia com sindica-
listas, empresários e ministros,
no Palácio do Planalto, o pre-
sidente Michel Temer disse
que o povo brasileiro é maior
que toda e qualquer crise. “O
povo brasileiro é capaz de en-
carar os problemas, muitas ve-
zes, artificialmente criados, e
dizer não vou no artifício, vou na
realidade, e a realidade é o cres-
cimento do país.”

Para Temer, no Brasil, “cada
um quer derrubar o outro” e que,

muitas vezes, problemas são
“artificia lmente  c r iados” .
“Diálogo é fundamental para
a democracia até porque ir-
mana e fraterniza as pessoas.
E é uma coisa muito impor-
tante no país, que cada um
quer derrubar o outro, cada
um quer derrotar  o outro,
cada um quer encontrar o ca-
minho para verificar como
atrapalha o outro. E não con-
segue. Não consegue porque
o Brasil não para.”

A declaração ocorre um dia

após a Polícia Federal concluir
em inquérito que há indícios
de crime por parte do presi-
dente Michel Temer e demais
integrantes do chamado “gru-
po do PMDB da Câmara” e
após a prisão do empresário
Joesley Batista.

Mais cedo, a Secretaria de
Comunicação da Presidência da
República divulgou uma nota em
que afirma que o Estado Demo-
crático de Direito existe para
preservar a integridade do cida-
dão, para coibir a barbárie da

punição sem provas e para evi-
tar toda forma de injustiça, mas
que nas últimas semanas o Bra-
sil vem assistindo exatamente ao
contrário.

A nota afirma que “garantias
individuais estão sendo violen-
tadas, diuturnamente” e registra
que “facínoras roubam do país a
verdade” e “bandidos constroem
versões ‘por ouvir dizer’ a lhes
assegurar a impunidade ou al-
cançar um perdão, mesmo que
parcial, por seus inúmeros cri-
mes”. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís Ro-
berto Barroso decidiu na ter-
ça-feira (12) abrir inquérito
para investigar o presidente
Michel Temer e o ex-deputado
federal Rodrigo Rocha Loures,
além de mais dois empresári-
os, por suspeitas de crimes de
corrupção ativa, passiva e lava-
gem de dinheiro.

O pedido de abertura de in-
vestigação foi feito pelo pro-
curador-geral da República,
Rodrigo Janot, para apurar
suspeitas de recebimento de
vantagens indevidas dos en-
volvidos pelo suposto favore-
cimento da empresa Rodrimar
S/A por meio da edição do
Decreto dos Portos (Decreto
9.048/2017).

O pedido de abertura do in-
quérito chegou ao Supremo em
junho e foi remetido ao minis-

Ministro Barroso, do
STF, abre inquérito

para investigar
Temer e Loures

tro Edson Fachin. Ao receber
o processo, o ministro en-
tendeu que o caso deveria
ser redistribuído a outro in-
tegrante da Corte por não ter
conexão com o inquérito que
envolve Temer a partir das
delações da JBS.

Nesta semana, a presiden-
te da Corte, ministra Cármen
Lúcia, determinou uma nova
distribuição e Barroso foi
escolhido o novo relator.

Para Janot, a edição do
decreto “contemplou, ao me-
nos em parte, as demandas”
de Rocha Loures em favor da
Rodrimar.

Com a decisão do minis-
tro Barroso, também serão
investigados os empresários
Ricardo Conrado Mesquita e
Antônio Celso Grecco, am-
bos l igados à empresa.
(Agencia Brasil)

Juiz mantém decisão que rejeitou ação
de Temer contra Joesley por calúnia

O juiz federal Marcos Viní-
cius Reis Bastos, da 12ª Vara
Federal em Brasília, decidiu
manter a decisão que rejeitou
ação protocolada pela defesa do
presidente Michel Temer contra
o empresário Joesley Batista,
dono da JBS.

Na ação, Temer pedia que o
empresário fosse condenado
pelos crimes de calúnia, difa-
mação e injúria. A ação foi mo-
vida após entrevista do empre-

sário à revista Época, em ju-
nho, em que Joesley diz que
Temer é “o chefe da quadrilha
mais perigosa do Brasil”.

Na decisão, assinada no dia
5 de setembro, o magistrado
entendeu que não há motivos
para rever sua decisão. A partir
de agora, o caso será julgado
pela segunda instância da Jus-
tiça Federal.

Ao analisar o processo, o juiz
entendeu que o empresário não

cometeu os crimes ao citar o
presidente na entrevista. No en-
tendimento do magistrado, Joes-
ley relatou os fatos no contexto
de seus depoimentos de delação
premiada.

Segundo a defesa de Temer,
a entrevista foi “desrespeitosa e
leviana”, além de ofensiva. Para
os advogados, as declarações de
Joesley levam a sociedade a
questionar a honradez de Temer.

“Na verdade, todos sabem o

real objetivo do querelado [Jo-
esley] em mentir e acusar o que-
relante [Temer], atual presiden-
te da República: obter perdão
dos inúmeros crimes que co-
meteu, por meio de um gene-
roso acordo de delação premi-
ada que o mantenha livre de
qualquer acusação, vivendo
fora do país com um substan-
cial (e suspeito) patrimônio”,
diz trecho da petição inicial do
processo. (Agencia Brasil)

Em operação realizada na
manhã de terça-feira (12), foram
presos no Rio 31 bombeiros
acusados de cobrar propina de
empresários. Também foram
presos três empresários.

Coordenada pela Corregedo-
ria Geral Unificada (CGU) da
Secretaria de Segurança Públi-
ca em conjunto com o Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco),
do Ministério Público do Rio de
Janeiro, a Operação Ingenium
cumpre 38 mandados de prisão,
67 ordens de busca e apreensão
nas casas dos suspeitos, em quar-
téis do Corpo de Bombeiros e
na sede de empresas.

Os presos foram autuados na
Cidade da Polícia e os bombei-
ros militares, encaminhados ao
Grupamento Especial Prisional
(GEP) da corporação. Foram
apreendidos na operação um ve-
ículo, no valor de R$ 140 mil,
que teria sido pago à vista, e R$
300 mil em espécie. Acusados
de organização criminosa, cuja
pena vai de três a oito anos de
prisão, com acréscimo de um
sexto por serem funcionários
públicos.

Segundo o promotor Fábio
Corrêa, a investigação começou
com escutas telefônicas feitas
em 2015, referentes a uma in-
vestigação sobre agiotagem, na
qual um bombeiro estava envol-
vido.

O promotor disse que os di-
álogos eram cifrados e que gíri-
as eram usadas para se referir
aos valores. De acordo com
Corrêa, o grupo negociava a li-
beração de estabelecimentos
comerciais sem as exigências e
fiscalização necessárias no pro-
cesso legal, por meio do contro-
le dos serviços técnicos conhe-
cido como Setor de Engenharia.
Corrêa explicou que foram iden-
tificados três segmentos dentro
da organização criminosa.

Os líderes eram dois coro-
néis, assessores do Comando-
Geral, que buscavam colocar
oficiais em postos estratégicos
para o desempenho dessa ativi-
dade do grupo, informou o pro-
motor. “No segundo segmento,
nós temos oficiais lotados nos
grupamentos e no Setor de En-
genharia, responsáveis pela vis-
toria dos estabelecimentos e por
catalogar os documentos rece-
bidos. Eles valiam-se de visto-
rias inopinadas, com o intuito de

Investigação que
levou 31 bombeiros

à prisão no Rio
começou em 2015

observar irregularidades e quan-
tificar as exigências que, se não
fossem devidamente atendidas,
impediriam a atividade de funci-
onar.”

Também foram identificados
casos em que a empresa poderia
conseguir a documentação, mas
exigiam-se dela pagamentos
para a liberação, acrescentou
Corrêa. “No terceiro núcleo,
estão empresas de segurança e
prevenção de incêndio que fazi-
am a interface entre o Setor de
Engenharia e os empresários,
público-alvo do grupo.”

A superintendente operacio-
nal da CGU, Renata Araújo, ex-
plica que a investigação inicial,
deflagrada com a operação de
hoje, identificou a organização
criminosa e como ela operava.
Segundo Renata, o trabalho con-
tinua, e ainda será determinado
como atuou cada um dos envol-
vidos no processo.

Já foram identificadas pelo
menos 20 empresas que paga-
ram propina para sua liberação,
entre as quais padarias, super-
mercados e restaurantes. Segun-
do Renata, os pagamentos no
esquema variavam de R$ 750 a
R$ 30 mil, dependendo da natu-
reza do estabelecimento.

Fluminense
Na operação, identificou-se

também a falta de um documen-
to para liberação, no ano passa-
do, do Estádio Giulite Coutinho,
do America Football Club, em
Edson Passos, na cidade de Mes-
quita, na Baixada Fluminense. O
estádio seria usado pelo Flumi-
nense.

“Havia um esquema de cor-
rupção. Os documentos eram
emitidos, muitas vezes sem o
cumprimento das exigências. Os
empresários pagavam propina
para receber o documento e o
estabelecimento funcionar. De-
tectamos o Fluminense de fato
não cumpriu as exigências e fez
os jogos no estádio do América.
Renata afirmou que foram dis-
putados ali jogos que sem cum-
prisse a exigência de proteção
contra incêndio e explicou: “a
autorização não é por jogo, mas
sim para o clube funcionar por
um determinado tempo”.

O Fluminense foi procurado
para se posicionar sobre a acu-
sação, mas não se manifestou até
o fechamento da matéria. (Agen-
cia Brasil)

Carlos Marun é escolhido relator
da CPI da JBS no Congresso

O deputado Carlos Marun
(PMDB-MS) foi escolhido  na
terça-feira (12) para ser o relator
da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI) criada para
investigar irregularidades envol-
vendo o grupo JBS e a holding
J&F em operações com o Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

A comissão também deve
apurar as condições em que foi
firmado o acordo de delação
premiada entre os empresários
da companhia e o Ministério
Público Federal (MPF) no âm-
bito da Operação Lava Jato.

A delação resultou nas de-
núncias que envolveram o nome
do presidente Michel Temer em
participação de esquema de pa-
gamento de propina e troca de
favores entre os empresários e
o governo. Na semana passada,
as investigações sofreram uma
reviravolta após a divulgação de
um áudio de quatro horas em que
os executivos Joesley Batista e
Ricardo Saud, da holding, acer-
tam, de acordo com o MPF, a

omissão de informações aos in-
vestigadores. Os executivos fo-
ram presos preventivamente de-
vido aos fatos.

Marun é um dos principais
aliados do governo de Michel
Temer e em sua campanha rece-
beu recursos de outros candida-
tos que foram financiados pela
JBS. O deputado nega que se sin-
ta impedido para ser relator e
que pautará o trabalho da comis-
são pela “busca da verdade”.

“Eu me sentiria impedido se
eu tivesse relação estreita com
a JBS, coisa que eu não tenho.
Então, me sinto completamente
à vontade e tranquilo para o exer-
cício dessa relatoria. Tenho uma
relação estreita com o governo.
Mas eu vou atuar em cima da
verdade”, declarou Marun.

Expectativas
O deputado disse ainda que

espera que a CPI não se trans-
forme em “espetacularização” e
palanque eleitoral. “Eu desejo
que essa CPI apresente à popu-
lação brasileira as respostas que

a sociedade quer saber. Por que
A JBS teve tantas facilidades jun-
to ao BNDES? Qual o resultado
de tudo isso? Afinal, deu prejuí-
zo pro banco ou não deu? Se
suas dívidas previdenciárias têm
algum tipo de justificativa e, em
terceiro lugar, as circunstâncias
que envolvem este acordo de
delação, que hoje está aí sofren-
do todos os tipos de contesta-
ção”, disse.

O deputado não será o único
relator da investigação. Segun-
do o presidente da CPMI, sena-
dor Ataídes Oliveira (PSDB-
TO), o deputado Fernando Fran-
cischini (SD-PR) vai ficar com
a primeira subrelatoria para tra-
tar dos contratos com o BNDES,
dos financiamentos e da delação.
Já a segunda relatoria, nas áreas
fiscal, previdenciária e agrope-
cuária, ficará a cargo do deputa-
do Hugo Leal (PSB-RJ).

Ataídes justificou a escolha
de Marun por ele ser do maior
partido da Casa. “O PMDB é o
protagonista da escolha por ser
o maior partido na Câmara e é o

nome indicado do partido e,
como é costumeiramente aqui,
que a proporcionalidade fica com
a presidência ou relatoria, então
eles indicaram o nome de Carlos
Marun”, explicou Ataídes.

Reação
A escolha de Marun como

relator motivou a reação de ou-
tros parlamentares. O senador
Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
pediu afastamento da comissão
justificando que não quer parti-
cipar do que considera como
“revanchismo e troca-troca”.

Após a escolha dos membros
da CPI por suas respectivas ban-
cadas, esta é a primeira reunião
de trabalhos da comissão. Du-
rante a tarde, os parlamentares
devem apreciar os primeiros re-
querimentos para que sejam ou-
vidos os irmãos Joesley e Wes-
ley Batista, Ricardo Saud e o ex-
procurador Marcelo Miller, que
atuou como advogado da J&F
poucas semanas após deixar o
cargo de procurador no Minis-
tério Público. (Agencia Brasil)

Raquel Dodge convida
presidente do Supremo para

posse na PGR
A presidente do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, recebeu  na ter-
ça-feira (12) a futura procurado-
ra-geral da República, Raquel
Dodge. Na visita de cortesia,
Raquel convidou a ministra para
sua posse, marcada para a próxi-
ma segunda-feira (18). O encon-
tro foi no STF e durou cerca de
30 minutos.

Raquel Dodge vai substituir
Rodrigo Janot, que deixará o
cargo após quatro anos na che-
fia do Ministério Público Fe-
deral (MPF).

Ela foi indicada para o cargo

pelo presidente Michel Temer
após eleição interna da Associ-
ação Nacional dos Procuradores
da República, que deu origem à
lista tríplice enviada ao presi-
dente para subsidiar sua escolha.
Em julho, Raquel foi aprovada
pelo plenário do Senado por 74
votos a 1 e uma abstenção.

Mestre em direito pela Uni-
versidade de Harvard e integran-
te do Ministério Público Fede-
ral há 30 anos, Raquel Dodge é
subprocuradora-geral da Repú-
blica e atuou em matéria crimi-
nal no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). (Agencia Brasil)

Bretas concede prisão
domiciliar a ex-subsecretário
do Rio preso na Lava Jato

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª
Vara Federal Criminal, respon-
sável pelos processos da Opera-
ção Lava Jato e seus desdobra-
mentos no Rio de Janeiro, con-
cedeu prisão domiciliar a Luiz
Carlos Veloso, ex-subsecretá-
rio estadual de Turismo do go-
verno Luiz Fernando Pezão.
Ele estava preso desde março,
acusado de envolvimento em
esquema de recebimento de
propina de construtoras da Linha
4 do metrô.

Em sua decisão, Bretas con-
siderou que Veloso estava cola-
borando com a Justiça e que não

havia mais necessidade de sua
prisão provisória. No entanto, o
juiz não aceitou o pedido da de-
fesa de revogação da prisão pre-
ventiva, e decidiu pelo regime de
prisão domiciliar.

Veloso admitiu que por qua-
tro vezes recebeu altas somas de
dinheiro das construtoras Ode-
brecht e Carioca Engenharia, em
valores superiores a R$ 300 mil,
mas disse que ficou com apenas
parte deste total, entre R$ 80 mil
e R$ 100 mil. O ex-subsecretá-
rio admitiu que tinha ciência de
que se tratava de dinheiro ilíci-
to. (Agencia Brasil)

Ex-procurador acusado de ligação com a
 JBS pede que Janot seja ouvido pelo STF

O ex-procurador Marcello
Miller disse na terça-feira (12)
que seu destino foi “previamen-
te decidido” pelo procurador-
geral da República, Rodrigo Ja-
not. O comentário de Miller
está em uma petição enviada ao
Supremo Tribunal Federal
(STF) na qual pede que Janot
seja ouvido no processo que
investiga se ele atuou como
“agente duplo” em favor da JBS
durante o período em que tra-
balhava no Ministério Público
Federal (MPF). Miller pediu
demissão em abril.

Segundo o ex-procurador, o
depoimento de Janot poderá es-
clarecer que nunca houve pedi-
do para favorecer a JBS. Na pe-
tição, o ex-procurador também
colocou seus sigilos fiscal e
bancário à disposição do minis-
tro Edson Fachin, relator do caso
no Supremo, e voltou a afirmar
que não favoreceu a empresa e
não participou da força tarefa das
investigações que envolveram o
grupo J&F, controlador da JBS.

Miller também criticou o
pedido de prisão assinado por
Rodrigo Janot, que foi rejeitado

pelo ministro Fachin. O pedido
foi feito enquanto o ex-procura-
dor prestava depoimento à Pro-
curadoria da República no Rio de
Janeiro, na última sexta-feira (8).

“A heterodoxia no procedi-
mento adotado pelo eminente
procurador-geral da República
foi, ao que parece, fruto de aço-
damento e precipitação, obvia-
mente, não levou em conta os
esclarecimentos realizados pelo
requerente durante seu depoi-
mento, o que sugere, para dizer
o mínimo, que o requerimento
de decretação de cautelares já

estava pronto anteriormente”,
diz a petição.

Na segunda-feira (11), após
a retirada do sigilo do pedido de
prisão que foi rejeitado por Fa-
chin, veio a público que Janot
tem provas de que Marcello Mi-
ller atuou em favor do grupo JBS
durante o período em que traba-
lhou no MPF. Janot indicou que
e-mails de um escritório de ad-
vocacia que contratou o ex-pro-
curador mostram que Miller au-
xiliou a empresa no acordo de
leniência com o órgão. (Agen-
cia Brasil)1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Campo Grande terá estreia de novas
duplas e campeão olímpico da quadra
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Sprint OLÍMPICA
NATAÇÃO 750 m

CICLISMO 20 km

CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km

CICLISMO 40 km

CORRIDA 10 km INSCREV
A-SE

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

24 DE SET
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS RIO E JANEIRO - RJ

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES

ETAPA 1

08 DE OUT
2017

SÃO PAULO - SP

USP
ETAPA 2

15 DE NOV
2017

A WSL South America con-
firmou mais duas novas etapas
e vai promover o maior calen-
dário do WSL Qualifying Se-
ries feminino da história na
América do Sul esse ano. Já
aconteceram duas e outras três
serão realizadas em outubro,
em três países diferentes
para definir a campeã sul-
americana profissional de
2017. A série começa com o
já tradicional Maui and Sons
Pichilemu Women´s Pro nas
ondas desafiadoras de Punta
de Lobos, nos dias 6 a 8 no
Chile. Depois, tem a estreia
do Neutrox Weekend tam-
bém com status QS 1500 no
Brasil, de 20 a 22 de outubro
na Barra da Tijuca, Rio de Ja-
neiro. E na semana seguinte,
dias 28 e 29, o segundo QS
1000 do ano no Peru, o Reef
& Paris Women´s Pro em San
Bartolo.

Além dos importantes pon-
tos no ranking qualificatório
na reta final da disputa pelas
seis vagas na elite das top-17,
que disputa o título mundial no
World Surf League Champi-
onship Tour , as três provas
também vão decidir o título
sul-americano da WSL South
America. A equatoriana Domi-
nic Barona largou na frente
desta briga, vencendo o QS
1000 Rip Curl Pro Argentina
em Mar del Plata. Mas, a pe-
ruana Anali Gomez assumiu a
liderança com a vitória no QS
1000 Jeep Pro San Bartolo no
Peru, batendo a própria Domi-
nic Barona na bateria final.

As duas são as principais
concorrentes para levar o tro-
féu de campeã da WSL South
America, que no ano passado
foi conquistado pela brasilei-
ra Nathalie Martins. O título
sul-americano ganhou impor-
tância depois que a World Surf
League estabeleceu uma nova
regra, de premiar as campeãs
regionais com a garantia de par-
ticipação nas etapas mais im-
portantes do WSL Qualifying
Series do ano seguinte, com
status QS 6000 e QS 10000,
que são decisivas na batalha pe-
las seis vagas para o CT.

A primeira parada dessa
nova “perna sul-americana” do

WSL South America
promove três QS

femininos em outubro
O Maui and Sons Pichilemu Pro no Chile, o Neutrox
Weekend no Brasil e o Reef & Paris Women´s Pro no
Peru, vão decidir o título sul-americano feminino da
temporada 2017
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Dominic Barona (EQU)

QS feminino será no Chile. O
QS 1500 Maui and Sons Pi-
chilemu Women´s Pro é rea-
lizado desde 2014 e vinha de-
finindo a campeã regional da
WSL South America nos últi-
mos anos. Em 2016, a vence-
dora do desafio nas ondas de
Punta de Lobos, em Pichile-
mu, foi a experiente campeã
mundial Sofia Mulanovich, do
Peru. A bateria final foi con-
tra a costa-ricense Leilani
McGonagle e o resultado con-
firmou o primeiro título sul-
americano da paranaense Na-
thalie Martins.

Depois do Maui and Sons
Pichilemu Pro nos dias 6 a 8
de outubro no Chile, as meni-
nas terão uma semana de in-
tervalo até a nova etapa do
Brasil, o Neutrox Weekend,
que vai estrear nos dias 20 a
22 na Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro. A última vez que a
capital carioca recebeu uma
etapa do QS feminino foi em
2009 na Praia do Arpoador e
a expectativa é grande pelas
muitas atrações extracompe-
tição que estão sendo progra-
madas pelos organizadores do
evento.

No fim de semana seguin-
te, dias 28 e 29, o QS 1000
Reef & Paris Women´s Pro
fecha o ranking regional da
WSL South America no mai-
or palco de eventos do Circui-
to Mundial no Peru. O mes-
mo balneário de San Bartolo
já sediou uma nova etapa fe-
minina do QS esse ano, o Jeep
Pro San Bartolo, que foi ven-
cido pela peruana Anali Go-
mez. A bateria final foi entre
quatro surfistas e ela só assu-
miu a liderança do ranking sul-
americano porque a equatori-
ana Dominic Barona terminou
em quarto lugar. A vice-cam-
peã foi a havaiana Bailey Nagy
e outra peruana ficou em ter-
ceiro, Vania Torres.    

As inscrições para as três
competições já estão abertas
e deverão ser feitas no siste-
ma online da World Surf Lea-
gue pelo
www.wslsouthamerica.com e
os três eventos serão transmi-
tidos ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com

Circuito Brasileiro

George (dir) estreará parceria com o atleta olímpico Pedro Solberg

A abertura da temporada
2017/2018 do Circuito Brasilei-
ro Open de vôlei de praia terá di-
versas atrações para a torcida em
Campo Grande (MS). A competi-
ção começa na próxima quarta-
feira (13) e a formação de novas
duplas, além da presença de um
estrangeiro campeão olímpico no
vôlei de quadra, são algumas das
novidades. Os jogos acontecem
até domingo (17) e contam com
entrada franca à torcida no Par-
que das Nações Indígenas.

E uma das novidades está re-
lacionada justamente ao baiano
Ricardo. Ele atuará em Campo
Grande ao lado do norte-ameri-
cano Reid Pridd, jogador do vô-
lei de quadra campeão olímpico
em 2008, nos Jogos de Pequim,
na China. A dupla atuou em qua-
tro torneios na AVP, circuito dis-
putado nos EUA, conquistando
duas medalhas de bronze e fican-
do na nona posição outras duas
vezes. Agora o time será atração
aos fãs no Circuito Brasileiro.

Outra novidade é a estreia de
novas formações para a tempo-
rada, como do atleta olímpico
Pedro Solberg, que passa a atuar
ao lado do paraibano George,
campeão mundial Sub-19 e Sub-
21. Já Guto, que atuava com Pe-
dro Solberg, passa a jogar com
Vitor Felipe.

Outras novidades da tempo-
rada na lista de inscritos do tor-
neio masculino são o retorno do

time Oscar/Thiago (RJ/SC) e as
estreias de Moisés/Bruno (BA/
AM), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/
PR) e Jeremy/Harley (RJ/DF). Já
entre as mulheres a maior novi-
dade é a junção da paraibana An-
dressa com a carioca atleta olím-
pica Renata.

A competição passou de 16
para 24 times na fase de grupos,
em ambos os gêneros. A defini-
ção das duplas acontece de duas
maneiras. Os primeiros 16 times
mais bem colocados no ranking
nacional entram direto na fase
principal, enquanto as outras oito
duplas saem do classificatório,
que ocorre na quarta (feminino)
e quinta-feira (masculino).

O classificatório conta com
até 32 times que disputam parti-

das eliminatórias diretas, com os
últimos oito ‘sobreviventes’ finais
avançando para a fase de grupos.

As 24 duplas disputam a fase
de grupos em seis grupos de qua-
tro times. Os primeiros e segun-
dos colocados de cada chave,
além dos quatro melhores tercei-
ros colocados vão para as oitavas
de final. Desta etapa em diante o
torneio segue em formato elimi-
natório direto até a decisão. A fi-
nal feminina acontece na noite de
sábado (16), enquanto a disputa do
ouro no torneio masculino fica
para a manhã de domingo (17).

No torneio masculino, as 16
duplas já garantidas pelo ranking
são Álvaro Filho/Saymon (PB/
MS), Alison/Bruno Schmidt (ES/
DF), Evandro/André Stein (RJ/

ES), Pedro Solberg/George (RJ/
PB), Vitor Felipe/Guto (PB/RJ),
Oscar/Thiago (RJ/SC), Hevaldo/
Arthur Lanci (CE/PR), Léo Go-
mes/Ferramenta (RJ), Gilmário/
Bernardo Lima (PB/CE), Moi-
sés/Bruno (BA/AM), Benjamin/
Averaldo (MS/TO), Jô/Léo Viei-
ra (PB/DF), Anderson Melo/Pe-
dro Marins (RJ), Pedro Henri-
que/Felipe Cavazin (PB/PR), Je-
remy/Harley (RJ/DF) e Allison/
Márcio Gaudie (RJ).

Já as 16 duplas femininas
classificadas pelo ranking são
Larissa/Talita (PA/AL), Ágatha/
Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Re-
becca (MG/CE), Elize Maia/Tai-
ana (ES/CE), Fernanda Berti/Bár-
bara Seixas (RJ), Josi/Lili (SC/
ES), Juliana/Carol Horta (CE),
Val/Ângela (DF/RJ), Victoria/
Tainá (MS/SE), Carol Solberg/
Maria Elisa (RJ/PE), Naiana/Ra-
chel (CE/RJ), Sandressa/Neide
(AL), Andrezza/Izabel (AM/PA),
Renata/Andressa (RJ/PB), Erica
Freitas/Rafaela (MG/PA) e Vito-
ria/Juliana Simões (RJ/PR).

O Circuito Brasileiro 2017/
2018 é composto por sete eta-
pas, três delas que ocorrem até
o final deste ano, enquanto ou-
tras quatro serão realizadas em
2018, com cidades e datas a de-
finir. Além de Campo Grande, o
tour nacional passará por Natal
(RN), de 18 a 22 de outubro, e
Itapema (SC), de 15 a 19 de no-
vembro.
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Equipe alemã contrata Sette Câmara
para o GP de Macau de F-3

Sérgio Sette Câmara

Na segunda-feira (11) a equi-
pe alemã Motopark Academy
anunciou a contratação do pilo-
to brasileiro Sérgio Sette Câma-
ra para disputar as provas do 64ª
GP de Macau de F3. Desde 2016
contando com o status de Copa
do Mundo FIA a competição terá
vez no tradicional Circuito da
Guia, pista montada nas ruas da
cidade, entre os dias 17 e 19 de
novembro.

O GP de Macau é a mais im-
portante competição da modalida-
de no planeta. A competição faz par-
te de uma intensa programação que
conta com provas de várias catego-
rias sendo a Copa do Mundo de F3
o evento principal. Anualmente as
atividades deste evento contam com
a presença de mais de 100 mil pes-
soas e, com isso, a prova se firmou
como uma das principais atividades

turísticas da cidade.
Vindo de uma temporada de

crescimento no Mundial de F2,
onde já conquista uma vitória e
uma segunda colocação neste
ano, Sette Câmara tem uma his-
tória de muito sucesso em Ma-
cau. Em 2015 o piloto estabele-
ceu o atual recorde do circuito,
competindo exatamente pela
equipe Motopark e, em 2016,
após liderar boa parte da corri-
da, chegou em terceiro represen-
tando um outro time.

A contratação de Sette Câma-
ra está sendo viabilizada por uma
cooperação comercial entre e
Motopark e a empresa
Vebet.com. Esta companhia atua
no segmento de apostas online
sendo a maior da atualidade no
continente asiático e conta com
mais de 5 milhões de apostado-

res ao redor do mundo.
Timo Rumpfkeil – Diretor da

equipe: “Nós estamos realmen-
te motivados com estas impor-
tantes parcerias para o GP de
Macau. Com o patrocínio da
Vebet.com conseguimos trazer o
Sette Câmara para nos ajudar na
busca por esta importante con-
quista. Ele esteve no pódio da
Copa do Mundo no ano passado
e, também, é o atual recordista
do circuito. Estou confiante que
ele deixará nosso time ainda mais
forte para as disputas deste ano”.

Sérgio Sette Câmara: “Macau
tem a minha pista preferida no
mundo. Trechos muito sinuosos
e travados são cortados pela
enorme reta onde os carros da F3
chegam a mais de 270 km/h. É
uma corrida extremamente exci-
tante e me traz excelentes me-

mórias. Fiquei muito feliz com
o convite da Motopark e da
Vebet.com. Farei máximo para
retribuir a confiança em meu  tra-
balho com o melhor resultado
possível na pista”.
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Kartismo

Alberto Cesar Otazú vence a
Copa dos Amigos Garage Kart

Não tem jeito melhor para
comemorar um novo patrocínio.
O jovem Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/HT Pro Nu-
trition/Mega Kart/Alpie/No
Fire) venceu a Copa dos Amigos
Garage Kart, realizada no Feria-
do de 7 de setembro, apenas uma
hora após garantir o apoio da No
Fire Services – Sistemas de Se-
gurança Ltda, que é uma empre-
sa de Engenharia de Sistemas de
Proteção e Combate a Incêndi-
os. O piloto largou da terceira
posição e depois de muita dispu-
ta, estabeleceu a volta mais rápi-
da e venceu o evento disputado
no kartódromo de Interlagos.

A pole position foi de Ariel,

seguido de Sidney Santiago, Ota-
zú, Jurandir Junior e Reple. Ain-
da na primeira volta Gustavo, Al-
berto e Nelson se destacaram
e determinaram o ritmo da
prova. A partir da quarta vol-
ta os dois primeiros começa-
ram uma disputa particular e
trocaram de posição diversas
voltas. Na nona passagem Al-
ber to  Cesar  es tabeleceu a
volta mais rápida, e aí a briga
ficou ainda mais acirrada. Al-
berto Otazú recebeu a bandei-
rada da vitória com apenas 0s112
de vantagem em cima de Gusta-
vo Ariel e 3s574 de diferença
sobre Nelson Reple. No entan-
to, como Ariel recebeu uma ban-

deira de advertência, ele caiu para
o terceiro posto.

“Foi uma bela disputa com o
Ariel. Ele é rápido e leal, além
de ser meu amigo. Espero repe-
tir este resultado no próximo
domingo (10/9), quando estare-
mos disputando a antepenúltima
etapa do Campeonato ClickSpe-
ed de Kart, para reassumir a li-
derança que ele me tirou na últi-
ma corrida que disputamos”,
lembra Alberto Cesar.

A 1ª Copa dos Amigos Gara-
ge Kart foi um sucesso, com a
participação de cerca de 40 kar-
tistas divididos em duas bateri-
as, conforme a experiência. 

Os seis primeiros na 1ª Copa

dos Amigos Garage Kart foram:
1) Alberto Cesar Otazú, 15 vol-
tas em 18min05s469; 2) Nelson
Reple, a 3s574; 3) Gustavo Ari-
el, a 10s112; 4) Jurandir Junior,
a 15s896; 5) Sheldon, a 37s281;
6) Sidney Santiago, a 41s107.

Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilote-
ch, Mega Kart e Alpie Escola de
Pilotagem, com apoio de HTPro
Nutrition, BraClean, Carnes del
Sur, No Fire Services, Click Pix
Kart, Studio 67 Design e LEAG.
O jovem apoia as ações da Asso-
ciação Cruz Verde e Direção
para a Vida. Acompanhe
w w w . f a c e b o o k . c o m /
albertocesar.otazu


