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Governo Federal libera
R$ 9,8 bilhões para gastos

Presidente da CCJ afirma que não tem
plano B para relatoria de denúncia
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Fachin nega pedido de Aécio para
suspender afastamento do cargo

Empresas do Vale do Rio
Doce terão crédito para

recuperar negócios

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 4 de outubro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,14
Venda:       3,14

Turismo
Compra:   3,13
Venda:       3,32

Compra:   3,68
Venda:       3,68

Compra: 119,32
Venda:     148,92
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

14º C

Quarta: Muitas
nuvens o dia todo,
com aberturas de
sol.

Previsão do Tempo

Dono de diversos recordes
na história da Stock Car, Feli-
pe Fraga consolidou com sua
vitória ontem na Argentina
como o maior vencedor desta
temporada, postulante ao títu-
lo de bicampeão e como o pi-
loto a ser batido em pistas no-
vas. Após sua vitória neste do-
mingo em Buenos Aires, o pi-

Vitória na Argentina
consolida Fraga como maior

vencedor em 2017 e
imbatível em pistas novas

loto da Cimed Racing atingiu
12 vitórias na carreira, sen-
do oito desses triunfos em
pistas onde ele era estrean-
te: Interlagos e Goiânia em
2014, Campo Grande em
2015, Londrina e Curvelo em
2016, e Velo Citta, Curvelo
(novo traçado) e Buenos Ai-
res em 2017.             Página 6

Circuito TRIDAY Series:
etapa carioca receberá

inscrições até dia 5
O IRONMAN 70.3 Rio de

Janeiro nem bem acabou e o
Recreio do Bandeirantes, no
Rio de Janeiro, já se prepara
para mais uma importante pro-
va do calendário nacional. Tra-
ta-se da quinta etapa do Circui-
to TRIDAY Series, competição
criada pela Unlimited Sports
para dar mais opções para atle-
tas novatos e experientes, mo-
vimentando o segmento. A dis-
puta terá duas distâncias, Sprint
- 750m de natação, 20km de
ciclismo e 5km de corrida - e
Olímpico - 1,5km/40km/
10km, e acontecerá na Praia da
Macumba.                    Página 6
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Circuito TRIDAY Series 2017

Competição começa com
presença de 14 estrangeiros

A Superliga 17/18 promete
grandes jogos e muita emoção
para os apaixonados por volei-
bol. Mais uma vez, a competi-
ção contará com a presença de
estrelas do vôlei mundial. Além
de 25 dos 28 selecionáveis da
última convocação das sele-
ções brasileiras adultas em
2017, a competição contará até
o momento com 14 estrangei-
ros. Entre as novidades nomes
conhecidos dos torcedores
como o central argentino Solé,
no EMS Taubaté Funvic (SP), e
a oposta norte-americana Nico-
le Fawcett, no Dentil/Praia
Clube (MG).                  Página 6
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Nicole Fawcett em ação durante amistoso

Di Grassi contente com
progresso no segundo dia

de testes da Fórmula E

Lucas di Grassi

Lucas di Grassi tem se mos-
trado contente com o progresso
obtido até agora na evolução do
Audi e-tron FE04, carro com o
qual defenderá o título na tempo-
rada 2017-2018 da Fórmula E, que
começa no dia 2 de dezembro em
Hong Kong. Atual campeão da ca-

tegoria, o brasileiro da Audi
Sport Abt Schaeffler foi um dos
poucos a melhorar o tempo em
relação à sessão da manhã na ter-
ça-feira (3) em Valência e ficou
com a segunda melhor marca da
tarde, fechando o dia em sexto
no geral.                       Página 6
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EUA
expulsam 15
funcionários
da embaixada

cubana em
Washington

Os Estados Unidos ordena-
ram na terça-feira (3) a saída
de 15 funcionários da embai-
xada cubana em Washington,
em resposta aos supostos “ata-
ques acústicos” sofridos por
pelo menos 22 dos diplomatas
americanos em Cuba, e que le-
varam o Departamento de Esta-
do dos EUA a reduzir seus fun-
cionários na ilha caribenha. A
informação é da EFE. Página 3

TV saudita
exibe uma

apresentação
musical pela
primeira vez
em 38 anos
Um canal público da Arábia

Saudita exibiu, pela primeira
vez desde 1979, uma apresen-
tação de música, quebrando as
regras do país ultraconserva-
dor que até agora proibia can-
ções não religiosas. A trans-
missão aconteceu  na segun-
da-feira à noite no canal Tha-
qafiya TV, que pertence ao
Ministério de Cultura, com
um recital da cantora egípcia
Umm Kulthum, que morreu
em 1975 e é considerada a
diva da música árabe.

Essa exibição faz parte da
uma série de medidas de aber-
tura recentemente tomadas
pelo regime saudita,  com es-
pecial foco nos direitos das
mulheres.                   Página 3

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson
Fachin negou  na terça-feira
recurso para suspender a deci-
são que determinou o afasta-
mento do senador Aécio Ne-
ves (PSDB-MG) das ativida-
des legislativas, determinado
pela Primeira Turma da Corte
na semana passada, quando foi
imposto também o recolhimen-
to domiciliar noturno contra o
parlamentar.

No mandado de seguran-

ça protocolado  na segunda-
feira (2), o advogado de
Aécio, Alberto Toron, pediu
que o afastamento fosse
suspenso ao menos até que
seja julgada a ação direta de
inconstitucionalidade (ADI)
sobre a necessidade ou não
de aval do Legislativo para
que o Judiciário possa apli-
car medidas cautelares con-
tra parlamentares. A ADI
deve ser julgada no dia 11 de
outubro.                 Página 4
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Rompimento da barragem em Mariana MG

Duramente prejudicados pelo
rompimento da barragem da Sa-
marco, na maior tragédia ambien-
tal do país, os empresários dos
municípios situados ao longo da
bacia do Rio Doce terão, agora,
quase dois anos após o acidente,
uma linha de crédito no valor de

R$ 40 milhões para auxiliar a re-
cuperação dos seus negócios.

O fundo, lançado  na terça-fei-
ra(3) em Mariana (MG), é uma
parceria entre a Fundação Reno-
va, o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG) e o Ban-
co de Desenvolvimento do Espírito

Santo (Bandes). Denominado De-
senvolve Rio Doce, a iniciativa vai
oferecer aos empresários mineiros
e do Espírito Santo das regiões afe-
tadas pelo rompimento da barragem
condições especiais de prazo e taxa
de juros abaixo do mercado.

“Sem dúvida, é um alento
para a nossa atual situação. Mas
é lógico que há uma necessidade
de ser mais agressivo nesse tra-
balho, no suporte aos comerci-
antes locais que estão um tanto
prejudicados. É óbvio que esses
suportes são interessantes, aque-
cem um pouco e vão dar uma
certa tranquilidade para o comer-
ciante que está estrangulado. Vai
aliviar um pouco”, disse à Agên-
cia Brasil Rubens de Souza Nu-
nes, gestor administrativo da As-
sociação dos Comerciantes de
Mariana.                         Página 5

Agricultura aprova plano
para acabar com vacinação

contra aftosa até 2026

Coutinho diz que negócios
entre BNDES e JBS foram
lucrativos para o banco

Foram realizadas na terça-fei-
ra (3) a apresentação e o batismo
de um novo Barco Dragão, em-
barcação oficial para competi-
ções de remo. O barco será des-
tinado a pacientes que fizeram tra-

Barco chinês amplia
programa de reabilitação

 do câncer de mama
tamento contra o câncer de mama
no Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo (Icesp), unidade do
Hospital das Clínicas, ligado à
Secretária da Saúde e à Faculda-
de de Medicina da USP. Página 2

O ex-presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimento
Social e Econômica (BNDES)
Luciano Coutinho disse na ter-
ça-feira (3) que o resultado eco-
nômico da BNDES Participa-
ções com o grupo JBS “foi posi-

tivo” e que as decisões do ban-
co, relativas à disponibilização de
créditos para empresas, são feitas
de forma colegiada, seguindo cri-
térios de avaliação supervisiona-
dos em várias etapas por técnicos
do quadro do banco.      Página 4



Barco chinês amplia programa de
reabilitação do câncer de mama
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cesar.neto@mais.com

  C Â M A R A  ( S P )

  Vereador-presidente [possivelmente reeleito em dezembro]
Milton Leite deve empenhar-se ainda mais na modelagem
do orçamento 2018, cuja aprovação vai balizar como será o 1º
ano do vice Bruno Covas como prefeito, vai ‘pro colo’ de ML na
medida que reelegendo-se presidente será vice-prefeito.   

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

  O que muitos, que ‘se acham’ mas ‘não serão achados’ [ditos
cristãos aos quais Jesus dirá que apesar de falarem em Seu Nome
Ele não os conhece], não compreendem é que com João Doria
[ainda no PSDB]
que ainda é de Alckmin] as coisas só rolam quando é pra ganhar
como foi na eleição de 2016.   

  A S S E M B L E I A  ( S P )

  Haverá, assim como tá fazendo a bancada [cristãos-evangélicos]
paulistana dos vereadores, alguma manifestação da bancada
[cristã-evangélica] de deputados em repúdio ao que rolou no
Museu de Arte Moderna [São Paulo] ? Ou é natural uma criança
ser levada pra tocar partes de corpo masculino nú ?   

  G O V E R N O  ( S P ) 

  Visivelmente poupando o Presidente Michel Temer (PMDB),
Alckmin vai [mais mineiramente que os mineiros] ‘comendo
pelas beiradas o mingau geladíssimo como convém aos que
se vingam de todos os que o traíram em 2006 [Presidência], 2008
[prefeitura paulistana] e agora [de novo Presidência].    

  C O N G R E S S O 
 
  Agora que tá mantido [via Supremo] o afastamento do cargo
do senador (PSDB - MG) Aécio, com ’prisão domiciliar
noturna’, em tese os senadores tão livres pra votar pela
ficada, alegando que um dos Poderes não pode interferir
diretamente no outro [no caso o Senado] sem o aceite
[votação] do próprio.   

  P A R T I D O S 

 No PR, muito comemorada a eleição do deputado federal
Paulinho Freire a  uma das vice-presidências [estava
vaga] da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no
Estado de São Paulo [Confradesp]. No PROS, do vereador
paulistano e presidente paulista Ricardo Teixeira, a ex-deputada
federal e ex- ...   

  P O L Í T I C O S

  ... tucana Zulaiê não só filiou-se como já é candidata ao governo
(SP). No PMDB, só quem não conhece a liderança empresarial
e agora política do vereador paulistano Ricardo Nunes pode achar
que ele precise fazer trocas de votos com indicações políticas.
Não sabem nada [inocentes]. No PSD, do ex- ...       

  E M
 
  ... prefeito paulistano Kassab, o dono nacional tá cada vez mais
perto de Doria [ainda PSDB] pra tentar ser dele o que foi do
senador Serra (PSDB) pra prefeitura paulistana em 2008: vice.
Por tabela, aliás conforme antecipado aqui, o vereador [ex-
presidente da Câmara paulistana] Police Netinho ...    

  S Ã O   P A U L O  

  ... tenta viabilizar sua candidatura ao Senado, preparando assim
o terreno pra ser candidato de Kassab à prefeitura paulistana em
2020. No PT, perguntinha sutil pros candidatos à eleição e
reeleição [Congresso e Assembleias estaduais]: haverá repasses
das ‘intenções de votos’ no ex-Presidente Lula ???   

  E D I T O R

  Jornalista desde 1990, CESAR NETO vem publicando esta
coluna [diária] desde 1992. Ela foi se tornando referência na
política e uma via das liberdades possíveis. Na Internet, é uma
das pioneiras no Brasil [desde 1996]. Ele está dirigente na
Associação dos Cronistas  de Política de São Paulo [Brasil].
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O barco será destinado a pacientes que fizeram tratamento
contra o câncer de mama no Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo (Icesp)

Foram realizadas na terça-
feira (3) a apresentação e o ba-
tismo de um novo Barco Dragão,
embarcação oficial para compe-
tições de remo. O barco será des-
tinado a pacientes que fizeram
tratamento contra o câncer de
mama no Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo (Icesp), uni-
dade do Hospital das Clínicas, li-
gado à Secretária da Saúde e à
Faculdade de Medicina da USP.

“O remo melhora a muscu-
latura da perna, do abdômen, pei-
toral e braço. Tem um efeito ex-
traordinário. Promove saúde,
melhora o aspecto imunológico,
é um aliado extraordinário para
a recuperação e combate ao cân-
cer”, declarou o governador
Geraldo Alckmin, que partici-
pou do evento na Raia Olímpi-
ca da USP, no início das ações
do Outubro Rosa do movimen-
to #ÉPraFrenteQueSeRema. O
movimento levanta a bandeira
da atividade física na prevenção
do câncer de mama.

“O câncer é uma doença cu-
rável, desde que diagnosticada
e tratada adequadamente. E o
Outubro Rosa é dedicado à pre-
venção e tratamento do câncer
de mama, que é o que mais pre-
ocupa nas mulheres”, comentou
Alckmin.

A aquisição do Barco Dra-
gão, que veio diretamente da
China, foi patrocinada pela As-
sociação para a Educação, Es-
porte, Cultura e Profissionaliza-
ção da Divisão de Reabilitação
do Hospital das Clínicas (AE-
DREHC). Com ele, haverá o au-
mento no número de vagas den-
tro do programa, que tem o remo
como aliado na reabilitação de
mulheres que passaram pelo tra-
tamento oncológico.

O programa “Remama”, rea-
lizado pelo Icesp e a Rede de
Reabilitação Lucy Montoro, li-
gada à Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e, tam-

bém, em parceria com o Centro
de Práticas Esportivas da USP
(Cepeusp), foi lançado em
2013, inspirado em um movi-
mento mundial de superação da
doença através do esporte.

A iniciativa busca minimizar
a reincidência da doença em vir-
tude do aumento da resistência
física e melhora do sistema imu-
nológico. Para completar, resga-
ta a qualidade de vida dessas
mulheres, estimulando a intera-
ção social e elevando a autoes-
tima delas.

As pacientes de mama que
passaram por cirurgia ou ses-
sões de quimioterapia podem

fazer parte do programa, que ofe-
rece treinamento com exercíci-
os de remada, dentro do Centro
de Reabilitação do hospital e,
em seguida, a prática do espor-
te, ao ar livre, na Raia Olímpica
de Remo da USP, sempre moni-
toradas por profissionais de Edu-
cação Física.

Com a prática do esporte, a
reincidência da doença é mini-
mizada em virtude do aumento
da resistência física, que influ-
encia na melhora do sistema
imunológico para trabalhar no
combate ao desenvolvimento
de doenças. A prática de exer-
cícios pode auxiliar tanto na
prevenção do câncer, quanto na
reabilitação da doença, expli-
ca Dra. Dra. Christina May
Moran de Brito, Coordenadora
Médica do Serviço de Reabili-
tação do Icesp.

A equipe de remadoras, que
foi batizada pelas próprias paci-
entes como “Remama Dragão
Rosa”, em breve, participará de
duas competições importantes.
Além de ser uma das duas equi-
pes brasileiras inscritas no IB-
CPC (International Breast Can-
cer Padlers Commission), em
outubro, integrará a segunda edi-
ção do Kaora, festival realizado
em Dragon Boats.
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Trabalho exemplar de inteligência
evita roubo bilionário em SP

Na noite de segunda-feira
(2), a Polícia Civil de São Paulo
impediu o maior roubo a bancos
da história e prendeu 16 crimi-
nosos envolvidos na ação. O cri-
me poderia resultar em um rou-
bo de R$ 1 bilhão e um túnel de
600 metros já havia sido esca-
vado, com destino ao cofre da
base de distribuição do Banco
do Brasil, localizado na Zona
Sul de São Paulo.

Na manhã desta terça-feira,
em coletiva organizada para ex-
plicar toda ação, o governador
Geraldo Alckmin esteve pre-
sente e elogiou o trabalho rea-
lizado pela polícia. “Venho tra-
zer nossa palavra de cumpri-
mentos à Secretaria de Seguran-

ça Pública, nossa Polícia Civil,
ao DEIC (Departamento Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais) e toda a equipe que se de-
dicou a esse trabalho de inteli-
gência”, agradeceu Alckmin.

“Foi um trabalho exemplar
de inteligência, tecnologia, an-
tecipando a ação criminosa. De-
zesseis presos! Fruto de três
meses de trabalho, de análise
cuidadosa, bem feita e em si-
gilo. E a prisão dessa quadri-
lha, com indícios de envol-
vimento de outros grandes
crimes no Brasil. É um qua-
drilha altamente especializa-
da… Inclusive a construção de
túneis, com quase quatro mi-
lhões investidos nessa ação”,

detalhou o governador.
Em seguida, o delegado Fá-

bio Pinheiro Lopes, da Delega-
cia de Roubo a Bancos do Deic,
explicou que a investigação teve
início há cerca de três meses.
“Começou um burburinho de
uma ação bilionária em São Pau-
lo. Passamos a determinação
para procurar o que iria aconte-
cer e levantamos quadrilha há
três meses. Começamos a mo-
nitorar e há um mês identifica-
mos o QG da quadrilha, na Zona
Norte. E em 15 dias consegui-
mos identificar onde seria o tú-
nel”, disse o delegado, explican-
do que somente o cofre da base
de distribuição do Banco do Bra-
sil, em Santo Amaro, armazena

essa quantia em São Paulo.
Depois, a Polícia Civil espe-

rou um momento em que os lí-
deres estariam reunidos para
efetuar a prisão, que ocorreu
sem qualquer disparo de arma
de fogo e sem ferido. O dele-
gado Lopes detalhou que o tú-
nel já estava pronto e impres-
sionou todo o trabalho de en-
genharia envolvido na ação.
 Havia serralheria, equipamen-
tos de última geração e toda a
infraestrutura de trabalho para
a realização da obra, que esta-
va perto do fim, tanto que já
haviam trilhos e dez carrinhos
que seriam usados na retirada
do dinheiro. Seriam, não fosse
a ação da Pol ícia Civil!

Melhorar gestão é chave para
universalizar o saneamento

O governador Geraldo Alck-
min ofereceu uma palestra mag-
na de abertura do Congresso
ABES Fenasan 2017. O evento,
cujo tema é a “Universalização
dos serviços de Água e Esgoto
do Estado de São Paulo”, ocor-
re até 6 de outubro na São Paulo
Expo, na Vila Água Funda, na ca-
pital paulista.

Alckmin comentou sobre as
ações do Governo do Estado de
São Paulo e analisou o cenário
para universalizar o saneamento
no Brasil. “Para universalizar o
saneamento, precisamos melho-
rar a gestão, pois a maior difi-
culdade é o financiamento”, co-

mentou o governador, lembran-
do que há um estudo do plano
nacional que indica a necessida-
de de investimento de R$ 500
bilhões para universalizar o sa-
neamento.

“Então. As empresas do se-
tor expandem suas atividades
para outras áreas, como, por
exemplo, resíduos sólidos, água
de reúso e para a indústria, a cus-
to mais barato, com juros me-
nores. Isso depende de redução
da carga tributária”, explicou
Alckmin.

Durante a palestra, o gover-
nador respondeu perguntas a um
público especializado. Também

aproveitou para visitar a feira e
passou pelo estande da Sabesp.
O governador elogiou o que viu
e ressaltou a importância de se
debater o saneamento.

“Esse congresso é o maior
da América Latina e, ao lado da
feira, reúne especialistas e o que
existe de mais avançado em ter-
mos de tecnologia. O binômio
saúde e saneamento é importan-
te”, destacou.

A atual edição da feira reúne
os três eventos mais tradicio-
nais do setor: o 29º Congresso
Brasileiro de Engenharia Sani-
tária e Ambiental, da ABES, o
28º Encontro Técnico AESa-

besp e a 28ª Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente
– FENASAN.

Com a união dos três even-
tos, a feira é apontada como a
maior realização de cunho téc-
nico e mercadológico, em sa-
neamento ambiental e meio
ambiente, já realizada no con-
tinente americano. O evento é
realizado pelas duas entidades
de maior representatividade
técnica em saneamento no
País: a ABES (Associação
Brasileira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental) e a AESA-
BESP (Associação dos Enge-
nheiros da Sabesp).

Imagine Brazil prorroga inscrições
e oferece mais um prêmio

A organização do festival in-
ternacional Imagine Brazil anun-
ciou a prorrogação das inscri-
ções até sexta-feira (6). A com-
petição, que chega à 3ª edição em
território nacional, é voltada
para jovens artistas e contempla
a todos os gêneros musicais.

Criado pela Jeunesses Musi-
cales International (JMI), maior
ONG de música para jovens do
mundo, o Imagine é realizado no
País pela Organização Social de
Cultura Amigos do Guri – ges-
tora da maioria dos polos do
Projeto Guri, maior programa
sociocultural brasileiro, manti-
do pela Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo. A versão
estrangeira do Imagine ocorre
em cerca de dez nações.

No Brasil, o concurso per-
mite a participação de solistas
ou grupos de até oito pessoas,
entre 13 e 21 anos, residentes
no Estado de São Paulo. Os in-
teressados devem preencher
um questionário pela internet.

Além de valorizar a mistura
de estilos, o festival incentiva o
contato com diversas culturas e

a troca de experiências. Os ven-
cedores do Imagine Brazil ga-
nham uma vaga na final interna-
cional e participam de workshop
preparatório que ajudará na dis-
puta de 2018, na Europa, com
todas as despesas pagas.

A pré-seleção faz parte da
primeira rodada da competição
e será feita por um comitê in-
terno da Amigos do Guri e
membros do Júri. Serão anali-
sados os formulários de inscri-
ção e a mídia MP3 enviados
pelos artistas. Até 40 projetos
serão contemplados para com-
petir ao vivo nas semifinais,
que ocorrerão entre outubro e
novembro, nas cidades de São
José do Rio Preto, Sertãozinho,
Marília e Indaiatuba.

Cada semifinal classificará
três finalistas. Nessas quatro fa-
ses eliminatórias, os participan-
tes serão avaliados nos seguin-
tes quesitos: qualidade musical
e interpretação; comunicação e
carisma; originalidade e reper-
tório; e preparação.

O corpo de jurados será com-
posto por quatro músicos pro-

fissionais brasileiros, um repre-
sentante da Amigos do Guri e um
membro da JMI (como presiden-
te e moderador). Os especialis-
tas escolherão doze finalistas
nas semifinais regionais, que
irão direto para a final, na cida-
de de São Paulo, em 2 de dezem-
bro, de onde sairá o grande vito-
rioso do Imagine Brazil.

Os doze escolhidos para a
grande final contarão com vivên-
cias inéditas, workshops e mas-
ter classes com profissionais da
cena musical brasileira de diver-
sas especialidades. Serão ativi-
dades voltadas ao desenvolvi-
mento artístico, entre elas, ge-
renciamento de carreira, perfor-
mance de palco, práticas coleti-
vas de música e produção.

Quem vencer o Imagine Bra-
zil 2017 receberá um prêmio de
R$ 2 mil para investir na carrei-
ra artística e participará da final
internacional do Imagine – com
todas as despesas pagas pelo
concurso –, concorrendo com
vencedores de vários países. Ven-
cedora da primeira edição bra-
sileira, em 2015, a banda de he-

avy metal Sephion competiu em
2016 com grupos de vários paí-
ses, na Croácia.

O trio Retrato Brasileiro ga-
nhou a segunda edição do con-
curso. Para eles, o Imagine abriu
as portas para uma carreira pro-
fissional. “Até a primeira fase da
competição, nós não tínhamos
nos apresentado em público. Era
tudo novo e ver a recepção da
plateia e do júri foi a melhor
coisa que podia ter acontecido.
A partir daquele momento, co-
meçamos a ver o nosso trabalho
de outra maneira, profissional e
musicalmente”, disse Gabriel
Peregrino, um dos integrantes
do trio que garantiu a vaga para a
final internacional, que ocorre-
rá em novembro, na Holanda.

Serviço
Inscrições para o Imagine

Brazil 2017
Data: prorrogadas até 06/10
Quem pode se inscrever: so-

listas ou grupos de até oito pes-
soas

Idade: entre 13 e 21 anos
http://br.imaginefestival.net/
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EUA expulsam 15
funcionários da embaixada

cubana em Washington
Os Estados Unidos ordenaram na terça-feira (3) a saída de 15

funcionários da embaixada cubana em Washington, em resposta
aos supostos “ataques acústicos” sofridos por pelo menos 22
dos diplomatas americanos em Cuba, e que levaram o Departa-
mento de Estado dos EUA a reduzir seus funcionários na ilha
caribenha. A informação é da EFE.

O Departamento de Estado americano deu ao governo cuba-
no uma lista de funcionários que devem sair do país em um prazo
de sete dias, explicou aos jornalistas um funcionário do órgão,
que informou que o número de americanos afetados pelos mis-
teriosos ataques subiu para 22. (Agencia Brasil)

TV saudita exibe uma
apresentação musical pela
primeira vez em 38 anos

Um canal público da Arábia Saudita exibiu, pela primeira vez
desde 1979, uma apresentação de música, quebrando as regras
do país ultraconservador que até agora proibia canções não reli-
giosas. A transmissão aconteceu  na segunda-feira à noite no ca-
nal Thaqafiya TV, que pertence ao Ministério de Cultura, com um
recital da cantora egípcia Umm Kulthum, que morreu em 1975 e
é considerada a diva da música árabe.

Essa exibição faz parte da uma série de medidas de abertura
recentemente tomadas pelo regime saudita,  com especial foco
nos direitos das mulheres. A principal anunciada até agora é a de
que elas poderão dirigir automóveis a partir do ano que vem.

Há pouco tempo, também foi informado que serão instituí-
das aulas de Educação Física para as meninas e passou a ser per-
mitida a presença de mulheres em estádios.

No reino ultraconservador regem normas de comportamento
muito rígidas, que obrigam as mulheres a andar completamente
cobertas e limitam muito a participação delas na vida social e em
público. As regras islâmicas vigentes no país também impõem a
separação por sexo nos espaços públicos e, na área de lazer, pro-
íbe as festas ou apresentações musicais não religiosas.

Dentro dos planos de abertura, o governo anunciou a elabora-
ção de um projeto turístico na costa do Mar Vermelho e no qual
serão aplicadas “as melhores práticas mundiais” para os viajan-
tes estrangeiros. Nenhuma autoridade saudita, no entanto, se
manifestou sobre se isto representa leis especiais para permitir
o uso de trajes de banho, compartilhamento de lugares públicos
por mulheres e homens ou a autorização para o consumo de ál-
cool. (Agencia Brasil)

Comissão Europeia quer
finalizar acordo com o Mercosul

o mais rápido possível
O vice-presidente da Comissão Europeia (CE) para o Fomento

do Emprego, Jyrki Katainen, afirmou na terça-feira (3) que a
União Europeia (UE) quer finalizar em breve tempo as negocia-
ções sobre o acordo comercial com o Mercosul. A informação é
da agência EFE.

“Encontraremos soluções com os Estados-membros sobre
as questões pendentes, faremos a nossa proposta e trataremos de
finalizar as negociações o mais rápido possível”, assegurou o
politico finlandês em coletiva de imprensa.

Questionado sobre a falta de acordo entre alguns membros
da UE sobre a proposta da carne bovina apresentada ao bloco sul-
americano, Katainen explicou que os comissários europeus abor-
daram a situação de forma geral, porque “às vezes é fácil perder-
se nos detalhes”. Ele reconheceu a importância do tema nas ne-
gociações e admitiu que estão sendo levadas em conta as preo-
cupações de alguns países.

Além disso, ele se referiu ao que o bloco pode conseguir se
chegar a um acordo político “antes do fim do ano” e destacou os
setores beneficiados, como os produtores de automóveis, comi-
da processada e químicos.

Dimensão política
“Além do acordo comercial ser muito positivo para criar pos-

tos de trabalho, para a competitividade e para o crescimento eco-
nômico, o mesmo também tem uma dimensão política”, acres-
centou o representante da UE, sem citar de forma explícita o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se mostrou
contra os acordos de livre-comércio em diversas ocasiões.

Diante das dificuldades para avançar nas negociações sobre o
pacto comercial com Washington, Bruxelas se concentrou du-
rante os últimos meses em desenvolver um tratado comercial
com o Japão; colocar em andamento, de forma provisória o acordo
firmado com o Canadá; e acelerar as conversas com o Mercosul.

“O mundo mudou, o comércio se transformou em uma ques-
tão mais política e queremos reforçar uma ordem mundial base-
ada em normas”, declarou o ex-primeiro-ministro da Finlândia,
ao ressaltar que a própria União Europeia é uma organização de
livre-comércio.

Nova rodada
Negociadores da UE e do Mercosul iniciaram na segunda-

feira(2), em Brasília, uma nova rodada de discussões em torno
do acordo comercial que ambos os blocos buscam há quase duas
décadas e pretendem concretizar antes do fim deste ano.

Nesta etapa da negociação deverão ser abordadas as sérias
diferenças que existem com relação ao setor agrícola, ao qual
tanto o Mercosul como a UE atribuem boa parte das dificuldades
para chegar a um acordo definitivo.

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai exigem do bloco europeu
uma maior abertura para os seus produtos agrícolas, mas um grupo
de países liderado por França, Irlanda e Bélgica preferiria deixar a
discussão desse espinhoso assunto para uma próxima reunião.

No entanto, outro grupo formado por Alemanha, Espanha,
Portugal e Itália, entre outros, defende a tese de que “chegou a
hora” de encarar a parte mais difícil da negociação, com o obje-
tivo de reduzir o caminho para o anúncio de, pelo menos, um
princípio de acordo antes do fim do ano.(Agencia BrasiL)

A venda de veículos novos
aumentou 24,5% em setembro
na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, in-
dicam dados divulgados na
terça-feira (3) pela Federa-
ção Nacional da Distribuição
d e  Veículos  Automotores
(Fenabrave). No mês passa-
do, foram vendidas 199.227
unidades, contra 159.953 de
um ano antes. No acumulado
do ano, o total é de 1,62 mi-
lhão de unidades vendidas,
ou 7,356% a mais do que de

janeiro a setembro de 2016.
O resultado global de setem-

bro foi 7,36% inferior ao de
agosto, quando foram comerci-
alizados 217 mil veículos. Con-
siderando que setembro teve
três dias úteis a menos, a média
diária do mês passado foi mai-
or. Por isso, a análise dos núme-
ros do ano revela um cenário de
recuperação consistente do se-
tor este ano.

Com 193,5 mil emplacamen-
tos, automóveis, furgões e pica-
pes foram os maiores responsá-

veis pela alta no setor, com cres-
cimento de 24,9% na compara-
ção anual e de 7,86% no acumu-
lado do ano diante de igual perí-
odo de 2016.

O aumento na comercializa-
ção de ônibus foi ainda maior. No
mês passado, foram vendidas
1.105 unidades, o que repre-
senta 33% a mais do que em
setembro de 2016. A venda de
caminhões também cresceu,
mas ainda em ritmo menor. A
venda de 5.647 unidades repre-
sentou alta de 9,3%.

A expansão na comercializa-
ção dos pesados, no entanto, ain-
da não é suficiente para compen-
sar os números ruins do início
do ano. No período de janeiro a
setembro deste ano, ainda há uma
redução de 7% sobre 2016.

O mercado de motocicletas
foi o único que apresentou re-
sultado negativo em setembro,
na comparação com um ano an-
tes. Foram vendidas no mês pas-
sado 66.237 motocicletas, 4,9%
a menos que em setembro de
2016. (Agencia Brasil)

Governo libera R$ 9,8 bilhões para gastos
O governo federal liberou

R$ 9,8 bilhões em gastos. Uma
portaria do Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e
Gestão, publicada  na terça-fei-
ra (3), no Diário Oficial da
União , libera os valores de
movimentação e empenho em
favor de diversos órgãos do
Poder Executivo.

 “Essa ampliação deve-se à
necessidade de atendimento de
diversas despesas administra-
tivas e finalísticas dos órgãos

envolvidos, inclusive progra-
mações que compõem o Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento – PAC”, informou o
ministério, em nota. No total,
o governo liberou R$ 3,93 mi-
lhões para o PAC.

O órgão com maior libera-
ção de recursos foi o Ministé-
rio da Defesa, com o total de R$
2,11 bilhões de descontigencia-
mento. Desse total, R$ 1,1 bi-
lhão vai para o PAC. O Ministé-
rio da Integração Nacional teve

a liberação de R$ 1,19 bilhão
(R$ 822,5 milhões para o PAC).

O desbloqueio de recursos
foi anunciado no último dia 22
pelo ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira. No total, o go-
verno liberou R$ 12,824 bilhões
das despesas discricionárias para
todos os Poderes da União, Mi-
nistério Público da União
(MPU) e Defensoria Pública da
União (DPU).

Esse desbloqueio de recur-
sos só ocorreu porque o gover-

no conseguiu aprovar no Con-
gresso Nacional o aumento da
meta de déficit primário (resul-
tado negativo das contas do
governo sem os juros da dívi-
da pública) de R$ 139 bilhões
para R$ 159 bilhões, deste
ano. O governo, no entanto,
não liberou integralmente os
R$ 20 bilhões por causa de
reduções na estimativa de re-
ceitas e aumento na previsão
com despesas obrigatórias.
(Agencia Brasil)

Tesouro anuncia captação de recursos
no exterior e recompra de títulos

O governo vai fazer nova cap-
tação de recursos no exterior. Na
terça-feira (3), a Secretaria do
Tesouro Nacional informou que
concedeu mandato para a emis-
são de títulos públicos, com ven-
cimento em 13 de janeiro de
2028. A secretaria também anun-
ciou a recompra de títulos pú-
blicos do mercado. Segundo a

secretaria, o “objetivo da opera-
ção é melhorar a eficiência da
curva denominada em dólares”.
A operação será liderada pelos
bancos Deutsche Bank, Itaú BBA
e Santander. O título será emiti-
do no mercado global e o resul-
tado será divulgado ao final do
dia de hoje.

A última vez que o Tesouro

anunciou a captação no exterior
foi em março deste ano, com a
reabertura de emissão do título
Global 2026 (título da dívida
externa) em dólares. O Tesouro
Nacional captou US$ 1 bilhão
com essa operação.

Os recursos captados no
exterior são incorporados às
reservas internacionais. De

acordo com o Tesouro Naci-
onal, as emissões de títulos
no exterior não têm como ob-
jetivo principal reforçar as
divisas do país, mas fornecer
referencial  para empresas
brasi leiras que pretendem
captar recursos no mercado
f inanceiro  in ternacional .
(Agencia Brasil)

CNI diz que recuperação da indústria
prossegue, mas com oscilações

Os Indicadores da Indústria
de agosto mostram que a recu-
peração do setor segue com os-
cilações, embora a tendência de
aquecimento apontada em julho
tenha se mantido, mesmo com
menos força, principalmente em
decorrência da queda do fatura-
mento. A avaliação é da Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI), que divulgou na terça-fei-
ra(3), no Rio de Janeiro, a Son-
dagem Industrial de agosto.

A publicação indica que a in-
dústria dá sequência aos bons
resultados de julho e afasta pre-

ocupações sugeridas pela última
edição da pesquisa. “O índice de
evolução da produção superou
50 pontos pelo segundo mês
consecutivo, o que não aconte-
cia desde outubro de 2013. O
índice de evolução do número de
empregados mostra que o em-
prego industrial está pratica-
mente estável e o setor não vive
a expectativa de novas demis-
sões” diz a publicação.

Massa salarial tem aumen-
to de 0,2%

Os números indicam, ainda,

que a massa salarial real teve
aumento de 0,2%, as horas tra-
balhadas na produção também
subiram 0,2%, o rendimento
médio real foi 1,2% maior do
que o de julho e a utilização da
capacidade instalada ficou 0,3
ponto percentual acima de julho.

O único indicador a cair foi
o faturamento real da indústria,
com retração de 1% em agosto
frente a julho. Quando compa-
rado com agosto do ano passa-
do, há expansão de 4,5%, embo-
ra no resultado acumulado nos
primeiros oito meses de  2017

ainda esteja negativo em 3,5%.
“A perda de intensidade no

processo de recuperação é de-
corrência, principalmente, da
queda do faturamento industri-
al, que manteve a trajetória re-
cente de variações positivas e
negativas”, ressaltou a CNI.

Apesar do emprego  indus-
trial ter permanecido estável na
passagem de julho para agosto,
o indicador mostra que, nos pri-
meiros oito meses do ano, hou-
ve queda de 3,6% na compara-
ção com o período de janeiro a
agosto de 2016.(Agencia Brasil)

Indústria fecha primeiros oito meses do ano
com crescimento de 1,5%, diz IBGE

A produção industrial brasi-
leira encerrou o mês de agosto
com queda de 0,8%, frente a ju-
lho, na série com ajuste sazonal,
mas fechou os primeiros oito
meses do ano (janeiro-agosto)
com crescimento de 1,5%. A que-
da de julho para agosto frente ao
mês imediatamente anterior in-
terrompe quatro meses consecu-
tivos de expansão na produção,
período em que a indústria acu-
mulou crescimento de 3,3%.

Os dados relativos à Pesqui-
sa Industrial Mensal Produção
Física – Brasil foram divulgados
na terça-feira (3) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e indicam que na sé-
rie sem ajuste sazonal, confronto
com igual mês do ano anterior, a
indústria cresceu 4% em agosto
deste ano, após também registrar
taxas positivas em maio (4,5%),
junho (0,9%) e julho (2,9%).

A taxa acumulada nos últimos
12 meses, no entanto, contínua
negativa e fechou agosto em -
0,1%, prosseguindo com a redu-
ção no ritmo de queda iniciada
em junho de 2016, quando o se-
tor fechou com queda de -9,7%.

Queda após quatro meses
de alta

A queda de 0,8% na produção
industrial do país de julho para
agosto deste ano teve como prin-
cipal contribuição o setor de pro-
dutos alimentícios que chegou a
retrair 5,5% e , depois de três
meses consecutivos de cresci-
mento, foi o que mais contribuiu
para a queda do índice, seguido
por máquinas e equipamentos
(3,8%); coque, produtos deriva-
dos do petróleo e biocombustí-
veis (1,6%) e indústrias extrati-
vas (1,1%).

A produção de açúcar foi de-
terminante para a retração do se-
tor alimentício em agosto, como
explicou o gerente da pesquisa,
André Macedo. Para ele, o pro-
duto foi determinante tanto para
as altas para as altas registradas
anteriormente na indústria de ali-
mentos quanto para a queda de
agosto.

Abaixo do nível recorde
O gerente da Pesquisa Indus-

trial Mensal do IBGE, André
Macedo, ressalta o fato de que
mesmo com o crescimento acu-
mulado de 1,5% nos primeiros
oito meses do ano, a indústria
brasileira ainda encontra-se mui-
to abaixo do nível recorde do par-
que fabril do país, que foi 17,8%,
registrado em junho de 2013.

Os dados divulgados pelo
IBGE indicam que a queda da ati-
vidade industrial na passagem de
julho para agosto alcançou duas
das quatro grandes categorias
econômicas e oito dos 24 ramos
pesquisados.

Entre as grandes categorias
econômicas, as quedas foram ve-
rificadas em bens intermediári-
os, que ao retrair (1%), interrom-
peu quatro meses consecutivos
de crescimento na produção, pe-
ríodo em que acumulou expansão
de 3,6%; e em bens de consumo
semi e não-duráveis, que com a
retração de 0,6% voltou a recuar
após mostrar ganho de 3,2% en-
tre os meses de maio e julho.

A expansão mais significa foi
4,1% registrada pelo segmento de
bens de consumo duráveis, que in-
tensificou o crescimento de 2,9%
verificado no mês anterior. O se-
tor produtor de bens de capital, ao
crescer 0,5%, também registrou
resultado positivo em agosto e

apontou o quinto mês seguido de
crescimento na produção, com
ganho acumulado de 10,2%.

Pelo lado dos ramos de ativi-
dade, além da queda expressiva
registrada pelo segmento alimen-
tício - que ao retrair 5,5% de ju-
lho para agosto interrompeu três
meses consecutivos de expansão
na produção, período em que acu-
mulou ganho de 9,3% - também
deram contribuições importantes
para a retração da indústria em
agosto o segmento de máquinas
e equipamentos (3,8%), coque,
produtos derivados do petróleo e
biocombustíveis (1,6%) e de in-
dústrias extrativas (1,1%).

Com exceção da última ativi-
dade, que recuou pelo segundo
mês consecutivo e acumulou per-
da de 2,4% nesse período, as de-
mais apontaram taxas positivas
em julho último: 0,3% e 1,8%,
respectivamente.

Entre os 16 ramos que ampli-
aram a produção nesse mês, os de-
sempenhos de maior relevância
foram veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (6,2%) e perfu-
maria, sabões, produtos de limpe-
za e de higiene pessoal (5,5%).

Veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias eliminou a
queda de 3,7% acumulada nos
meses de junho e julho, e perfu-
maria, sabões, produtos de lim-
peza e de higiene pessoal voltou
a crescer após recuar 1,5% no
mês anterior. Outros impactos
positivos importantes foram ob-
servados nos setores de metalur-
gia (1,9%), de produtos do fumo
(15,2%) e de produtos farmoquí-
micos e farmacêuticos (2,1%).

Crescimento da indústria
em 2017

Na análise do comportamen-

to da indústria em 2017, o cres-
cimento de 1,5% verificado até
agosto, frente a igual período do
ano anterior, mostrou resultados
positivos em três das quatro gran-
des categorias econômicas, 15
dos 26 ramos, 45 dos 79 grupos
e 52,4% dos 805 produtos pes-
quisados.

Entre as atividades, veículos
automotores, reboques e carro-
cerias (13,9%) e indústrias extra-
tivas (6,6%) exerceram as maio-
res influências positivas na for-
mação da média da indústria. Ou-
tras contribuições positivas rele-
vantes vieram de equipamentos
de informática, produtos eletrô-
nicos e ópticos (20,7%), de pro-
dutos do fumo (22,4%), de me-
talurgia (2,4%), de máquinas e
equipamentos (2,7%) e de con-
fecção de artigos do vestuário e
acessórios (4,9%).

Entre as 11 atividades que
apontaram redução na produção, a
de coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis (6,6%)
assinalou a maior contribuição ne-
gativa. Vale destacar também os
resultados negativos vindos de ou-
tros equipamentos de transporte
(12,3%), de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos (6,6%).

Entre as grandes categorias
econômicas, o perfil dos resul-
tados para os oito primeiros me-
ses de 2017 mostrou maior di-
namismo para bens de consumo
duráveis (11,1%), impulsionadas,
em grande parte, pela ampliação
na fabricação de automóveis
(18,2%) e eletrodomésticos
(10,1%); e para bens de capital
(4,4%), neste caso impulsionado
por equipamentos de transporte
(4,1%), de uso misto (16,9%), de
construção (30%) e agrícola
(13,5%). (Agencia Brasil)
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin negou  na terça-feira recur-
so para suspender a decisão que
determinou o afastamento do
senador Aécio Neves (PSDB-
MG) das atividades legislativas,
determinado pela Primeira Tur-
ma da Corte na semana passada,
quando foi imposto também o

recolhimento domiciliar notur-
no contra o parlamentar.

No mandado de segurança pro-
tocolado  na segunda-feira (2), o
advogado de Aécio, Alberto Toron,
pediu que o afastamento fosse sus-
penso ao menos até que seja jul-
gada a ação direta de inconstituci-
onalidade (ADI) sobre a necessi-
dade ou não de aval do Legislati-

vo para que o Judiciário possa
aplicar medidas cautelares contra
parlamentares. A ADI deve ser jul-
gada no dia 11 de outubro.

Na decisão, Fachin entendeu
que é incabível um mandando de
segurança para questionar a de-
liberação de um órgão da Corte.

No processo, Toron justifi-
ca que Aécio “não pode, para fins

processuais penais, ser tratado
como um funcionário público
qualquer”, entre outros argumen-
tos. “É que a Constituição Fede-
ral o desequipara, dotando-o de
prerrogativas especiais. Se ele
não pode ser preso, é de se per-
guntar: a medida, que é alternati-
va à prisão, pode lhe ser impos-
ta?”, indagou. (Agencia Brasil)

O presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Rodrigo Pacheco
(PMDB-MG), disse  na terça-
feira(3) que não tem plano B
sobre a relatoria da denúncia
contra o presidente Michel Te-
mer e dois ministros de seu go-
verno.

Na última semana, Pacheco
designou o deputado Bonifácio
de Andrada (PSDB-MG) para
assumir a missão de elaborar
um parecer sobre o processo
que traz as acusações de obs-
trução da Justiça e organização
criminosa imputadas contra
Temer, Eliseu Padilha (Casa
Civil) e Moreira Franco ( Se-
cretaria Geral).

A escolha, no entanto, vem
enfrentando resistências na
bancada do PSDB, que reúne
um número significativo de de-
putados que pretendem votar
pela autorização da denúncia e
se opõem a Andrada. O relator
votou pelo arquivamento da pri-

Presidente da CCJ
afirma que não tem

plano B para
relatoria de denúncia

meira denúncia contra Temer
por corrupção passiva e já si-
nalizou que pode seguir essa
tendência na segunda acusação.
A bancada tucana se reuniu na
tarde de terça-feira (3) para tra-
tar do assunto.

Pacheco reafirmou que
não pretende trocar o relator. 
Questionado se teria um nome
alternativo de relator caso o
PSDB tire Bonifácio da co-
missão, Pacheco se limitou a
dizer que “não tem outro nome
e não há plano B”.

O deputado considerou la-
mentável o movimento de par-
te da base governista de trocar
membros da comissão a fim de
aumentar o número de votos
favoráveis aos acusados. Pa-
checo explicou que, apesar de
ser contra, não há como im-
pedir a manobra, pois os lide-
res das bancadas têm a prer-
rogativa de alterar seus repre-
sentantes nas comissões.
(Agencia Brasil)

O ex-presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimen-
to Social e Econômica (BN-
DES) Luciano Coutinho disse
na terça-feira (3) que o resul-
tado econômico da BNDES
Participações com o grupo
JBS “foi positivo” e que as
decisões do banco, relativas à
disponibilização de créditos
para empresas, são feitas de
forma colegiada, seguindo cri-
térios de avaliação supervisi-
onados em várias etapas por
técnicos do quadro do banco.

O executivo foi ouvido
pela Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) da
JBS, criada para investigar os
contratos da empresa com o
BNDES no período entre
2007 e 2016, quando Couti-
nho era o presidente da insti-
tuição; além do acordo da de-
lação premiada firmado pelos
executivos da companhia com
o Ministério Público.

De acordo com o executi-
vo, entre os elementos que
justificaram a liberação de
crédito para a JBS fazer aqui-
sições no exterior estava a cri-
se pela qual passavam os Es-
tados Unidos, o que resultou
em oportunidades de aquisi-
ções de empresas do setor de
proteínas “a preços bastante
vantajosos”.

A BNDESPar é uma socie-
dade por ações com registro
de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM). Por meio dela,
o banco atua na compra e na
venda de ações no mercado fi-
nanceiro.

“O resultado econômico
da BNDESPar com a JBS foi
positivo. Dos R$ 8,1 bilhões
investidos pelo banco [dos
quais R$ 5,6 bilhões foram na
JBS e R$ 2,5 bilhões nos fri-
goríficos Bertin], o BNDES
recebeu R$1 bilhão em co-
missões e prêmios; e R$ 4 bi-
lhões em venda de ações com

Coutinho diz que
negócios entre

BNDES e JBS foram
lucrativos para o banco

lucro”, disse Coutinho ao ini-
ciar sua fala.

“Em dezembro do ano pas-
sado o lucro já era de R$ 3,5
bilhões. Isso mostra que te-
mos acumulado resultado po-
sitivo dos investimentos fei-
tos pelo BNDES na empresa”,
acrescentou ele.

Coutinho disse ter sido ne-
cessário “mais de um ano ape-
nas com tratativas” antes de o
negócio com a JBS ser forma-
lizado. “O processo decisório
[da BNDESPar] é colegiado,
replicando o processo de con-
cessão de crédito no BNDES.
Não é um processo menos ri-
goroso. Quando em 2007 a
JBS se apresenta ao BNDES
solicitando participação no
aumento de capital para a com-
pra da Swift argentina, a JBS
já havia feito a aquisição de
mais de 30 frigoríficos sem
receber um centavo do BN-
DES”, contextualizou Luciano
Coutinho.

“O apoio do BNDES foi
dirigido fundamentalmente à
internacionalização da JBS.
Primeiro, para a aquisição
da Swift e depois para outras
empresas.  Os alvos foram
primordialmente no exteri-
or, para a aquisição de em-
presas em um período mui-
to especial, com a economia
dos EUA em crise e com seu
setor de proteína represen-
tando potenciais de aquisi-
ção a preços muito vantajo-
sos .  Essas  opor tun idades
são fugazes e conjunturais”,
completou o ex-presidente do
banco.

Já a aquisição do grupo fri-
gorífico Bertin pela JBS não
foi, segundo Coutinho, por ra-
zões de dificuldades enfrenta-
das pelo grupo, “Nesse caso
foi uma maneira de evitarmos
que um grande grupo entrasse
em dificuldades, o que amea-
çaria milhares de empregos”.
(Agencia Brasil)

Supremo manda soltar dois
empresários presos na Lava Jato

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) deci-
diu na terça-feira(3) soltar os
empresários Eduardo Aparecido
de Meira e Flávio Henrique Ma-
cedo, presos em maio do ano
passado durante uma das fases da
Operação Lava Jato sob a suspei-
ta de participarem de desvios na
Petrobras por meio de contratos

de fornecimento de tubos para a
estatal.

O julgamento foi motivado
por um pedido de liberdade fei-
to pela defesa dos empresários,
que foram beneficiados por um
empate na votação. De acordo
com as regras internas da Corte,
a falta de maioria de votos sem-
pre favorece o investigado.

O relator do caso, Edson Fa-
chin, e Celso de Mello, votaram
pela manutenção das prisões. Já
os ministros Gilmar Mendes e
Ricardo Lewandowski manifes-
taram-se pela concessão da li-
berdade por entenderam que há
excesso de prazo na prisão pre-
ventiva dos investigados. O quin-
to integrante da Corte, ministro

Dias Toffoli, não participou da
sessão.

De acordo com as investiga-
ções, Meira e Macedo são sóci-
os da Credencial Construtora
Empreendimentos e Representa-
ções, empresa que figura nas in-
vestigações como construtora de
fachada para o suposto repasse
de propina. (Agencia Brasil)

TSE enviará ao Supremo estudo contra
autorização para candidato sem partido

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro
Gilmar Mendes, informou que
deve encaminhar ao Supremo
Tribunal Federal (STF) um estu-
do da área técnica da corte elei-
toral para demonstrar uma série
de problemas que ocorreriam se
fossem permitidas candidaturas
avulsas, aquelas em que os can-
didatos não são filiados a ne-
nhum partido.

O Supremo pode analisar o
tema em plenário  nesta quarta-
feira (4), dia em que está pauta-
da a análise de um recurso rela-
tado pelo ministro Luís Rober-
to Barroso, contra decisão do
TSE. Na ação, os recorrentes
pedem uma modificação da ju-
risprudência da Justiça Eleitoral,
que até o momento tem negado
todas as candidaturas avulsas.

Para Gilmar Mendes, caso
tais candidaturas sejam permiti-
das, diversos problemas seriam

ocasionados, “inclusive no que
diz respeito a toda a legislação,
incluindo na divisão do Fundo
Partidário”, disse.

O recurso foi aberto no STF
por Rodrigo Mezzomo e Rodri-
go Rocha, que tiveram negados
seus registros para disputar os
cargos de prefeito e vice-prefei-
to do Rio de Janeiro nas elei-
ções de 2016. Os recorrentes
suscitam normas internacionais
que se sobreporiam o que diz a
Constituição brasileira, que in-
clui a filiação partidária como
condição de elegibilidade.

Em parecer enviado na se-
gunda-feira (2) ao STF, a procu-
radora-geral da República, Ra-
quel Dodge, posicionou-se a fa-
vor da candidatura avulsa.

Na peça, redigida pelo sub-
procurador da República Odim
Brandão Ferreira e aprovada por
ela, considera-se que um dos in-
cisos do Pacto de São José, do

qual o Brasil é signatário, pode-
ria, em tese, se sobrepor à regra
constitucional e permitir as can-
didaturas avulsas. 

Por tal inciso, “percebe-se
que a filiação partidária não
consta dos motivos pelos quais
se pode restringir a participação
de candidatos em eleições ame-
ricanas”, diz o parecer da procu-
radoria.

Apesar disso, o órgão opina
pelo não conhecimento do re-
curso, por entender que tal ques-
tionamento deveria ser feito por
meio de outro tipo de processo,
o mandado de injunção, que se-
ria mais adequado para apontar
omissões em regras constituci-
onais. 

Brasil Livre
Nesta terça-feira, Barroso

negou um pedido do Movimento
Brasil Livre (MBL) para partici-
par do julgamento como amicus

curiae (amigo da Corte), con-
dição na qual poderia estar
apto a fazer sustentação oral
em plenário sobre a causa.

O ministro entendeu que o
MBL carece de representati-
vidade na sociedade brasilei-
ra que justifique sua participa-
ção no julgamento, apesar do
grupo alegar ser responsável
por organizar os maiores pro-
testos de rua, em especial em
prol do impeachment da então
presidente Dilma Rousseff,
desde o movimento das Dire-
tas, Já.

“O fato de ser afetado in-
diretamente pelo julgamento,
de ter interesse intelectual na
controvérsia ou intenção de
oferecer candidatura em elei-
ções futuras não torna os pos-
tulantes ‘representativos’ de
determinado segmento ou gru-
po”, escreveu Barroso. (Agencia
Brasil)

PF investiga criminosos que se passavam
por delegados, auditores e procuradores

A Polícia Federal (PF) defla-
grou  na terça-feira(3) a segun-
da fase da Operação Investidura,
que investiga criminosos que se
passavam por delegados fede-
rais, auditores fiscais e procu-
radores da República e pediam
doações de empresários para
publicações ligadas a essas ca-
tegorias. O golpe chegou a ren-
der R$ 1 milhão à quadrilha.

Para aplicar o golpe, os cri-
minosos usavam nomes como
Hélio Bitencourt, Humberto
Lacerda, Alberto Cury e Guilher-
me Araújo Hoffmann. Alguns em-
presários, vítimas do crime, con-
firmaram ter recebido insistentes
ligações telefônicas de um supos-
to delegado federal para que con-
tribuíssem com uma revista cha-
mada O Federal em Atividade.

A investigação originária,
deflagrada pela PF em 2015, já
havia identificado o golpe. O
principal articulador do esque-
ma, à época, foi preso, proces-
sado e condenado a oito anos de
prisão. No entanto, o grupo cri-
minoso se restruturou e conti-
nuou com o mesmo tipo de ação:
solicitação de valores para pu-
blicação de revistas vinculadas à

Receita Federal, ao MPF e à
Polícia Federal.

Os investigados tiveram to-
dos os bens bloqueados e vão
responder pelos crimes de este-
lionato, falsa identidade e uso
indevido de sinal público. Na ter-
ça-feira foram cumpridos um
mandado de condução coerciti-
va e um de busca e apreensão.
(Agencia Brasil)

Aplicativo para celular permite acompanhar
situação da seca no Nordeste

Voltado para acompanhar a
situação da seca no Nordeste por
meio do celular, o aplicativo
Monitor de Secas permite ao
usuário monitorar a evolução da
situação das chuvas e comparar
dois meses selecionados. Des-
de 2012, a Região Nordeste en-
frenta uma das mais severas se-
cas já registradas, o que impacta
diretamente na gestão dos recur-

sos hídricos.
Lançado  na terça-feira (3)

pela Agência Nacional de Águas
(ANA), o aplicativo está dispo-
nível para download gratuito tan-
to para aparelhos que rodam o
Android (https://goo.gl/
S4BYMJ) quanto o iOS (https:/
/goo.gl/AmKi4w).

O aplicativo permite ver as
regiões que tiveram aumento ou

diminuição da intensidade da
seca no período selecionado e
ver a intensidade de seca que
determinadas áreas do Nordes-
te estão passando: seca fraca,
moderada, grave, extrema, ex-
cepcional ou que não passam
por seca.

Os dados levam em conside-
ração o monitoramento hidro-
meteorológico e os mapas mos-

trados no aplicativo são valida-
dos por técnicos.

De acordo com a ANA, a
ferramenta também indica se
os possíveis impactos sobre
os diferentes setores econô-
micos são de curto ou longo
prazo, mostrando, inclusive,
os impactos no abastecimen-
to, agricultura e pecuária.
(Agencia Brasil)

Tropa de elite da PM faz operação
pelo quinto dia na Cidade de Deus

A Polícia Militar realizou
na terça-feira (3) pelo quinto
dia consecutivo operação con-
tra o tráfico de drogas na Ci-
dade de Deus, em Jacarepaguá,
zona oeste do Rio. A ação co-
meçou cedo, por volta das 6h,
com equipes do Batalhão de
Operações Especiais da PM
cercando as principais ruas da
comunidade.

Em nota, a corporação in-
formou que durante a incursão,
as equipes foram recebidas a
tiros e, após varredura, apreen-
deram um fuzil automático, um
carregador com 16 munições

para fuzil, dois rádios comuni-
cadores, 64 papelotes de cra-
ck, 254 pinos de cocaína e 600
trouxinhas da maconha. Nin-
guém foi preso durante a ação.

A Secretaria Municipal de
Educação informou que 5 mil
alunos de 19 unidades escola-
res ficaram sem aula, sendo 12
escolas, três creches e quatro
Espaços de Desenvolvimento
Infantil.

Rocinha
Após a saída das Forças Ar-

madas da Rocinha, zona sul do
Rio, na sexta-feira passada

(29), policiais da tropa de eli-
te da PM continuam realizan-
do ações na comunidade a
procura dos principais líde-
res do tráfico envolvidos na
guerra, com o confronto ar-
mado entre homens de Rogé-
rio Avelino da Silva, o Rogé-
rio 157 e Antonio Bonfim
Lopes, o Nem. Insatisfeito
com as ordens dadas por Ro-
gér io  157 na  comunidade
como cobrança de taxa de
comerciantes, Nem determi-
nou de dentro da penitenciá-
ria federal de Rondônia, onde
cumpre pena desde 2011, que

repassassem ordens  para
ocupação da comunidade com
a finalidade de expulsar seu ex-
comandado da Rocinha.

De acordo com o serviço
de inteligência da Secretaria de
Segurança, Rogério 157 soube
da intenção de Nem de retomar
o controle da comunidade e
matou três criminosos ligados
a Nem e expulsou da favela a
mulher dele, Danúbia de Sou-
za Rangel, de 33 anos. Essas
ações foram o estopim para os
conflitos iniciados no dia 17
de setembro entre as duas qua-
drilhas. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Foros Regionais Varas Cíveis I - Santana, Casa Verde, Vila Maria e Tucuruvi Varas Cíveis 2ª Vara Cível Foros Regionais I Santana Varas Cíveis  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006775-72.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Margarida Soares Pires Amorim, que Ensino Supletivo Aliado Ltda ajuizou ação de 
cumprimento de sentença de R$ 2.832,56 (atualizado até fevereiro/2016). Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15dias, a fluir do prazo supra, pague o débito,atualizado e acrescido das importâncias de 
direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida 
(art. 523, §1º do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente impugnação (art.525 do CPC), tudo nos termos do artigo 513, parágrafo 2º, IV, do CPC. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2017.       [3,4] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004135-58.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1004135-58.2016.8.26.0008. O Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível do Tatuapé/SP. Faz saber a Rodrigo Moraes de Paula CPF 286.626.328-66, que Fascinação Administração e 
Participação Ltda. ajuizou ação comum para cobrança de R$47.362,06 (março/2016), referente a débitos de locação do imóvel 
na Rua Arapoca 45,Vila Formosa.Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 28 de junho de 2017.        [3,4] 

VIII - Tatuapé Varas Cíveis 3ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006746-
81.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz saber a Thais Telezzi Ferrarias CPF 396.646.088-23 e José Ribamar 
Barbosa dos Santos CPF 697.469.313-34, que Jesse Antonio do Nascimento Filho ajuizou ação execução, objetivando 
R$10.800,00(jun/16), referente a débitos de locação do imóvel à rua Cabo Basílio Zequim Júnior 225, bl 2, apto 802, Pq. Novo 
Mundo. Estando os executados em lugar incerto, expedese edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de 
mandado de penhora e avaliação de bens, nomeandose curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2017.   [3,4] 

Duramente prejudicados
pelo rompimento da barragem da
Samarco, na maior tragédia am-
biental do país, os empresários
dos municípios situados ao lon-
go da bacia do Rio Doce terão,
agora, quase dois anos após o
acidente, uma linha de crédito no
valor de R$ 40 milhões para au-
xiliar a recuperação dos seus
negócios.

O fundo, lançado  na terça-
feira(3) em Mariana (MG), é
uma parceria entre a Fundação
Renova, o Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais
(BDMG) e o Banco de Desen-
volvimento do Espírito Santo
(Bandes). Denominado Desen-
volve Rio Doce, a iniciativa vai
oferecer aos empresários mi-
neiros e do Espírito Santo das
regiões afetadas pelo rompi-
mento da barragem condições
especiais de prazo e taxa de ju-
ros abaixo do mercado.

“Sem dúvida, é um alento
para a nossa atual situação. Mas
é lógico que há uma necessida-
de de ser mais agressivo nesse

trabalho, no suporte aos comer-
ciantes locais que estão um tan-
to prejudicados. É óbvio que es-
ses suportes são interessantes,
aquecem um pouco e vão dar
uma  certa tranquilidade para o
comerciante que está estrangu-
lado. Vai aliviar um pouco”, dis-
se à Agência Brasil Rubens de
Souza Nunes, gestor administra-
tivo da Associação dos Comer-
ciantes de Mariana.

Para Nunes, no entanto, as
taxas de juros poderiam ser ain-
da mais baixas. “Além disso, é
necessário também avançar no
cumprimento do TAC [termo de
transação de ajustamento de con-
duta] em relação à compra [de pro-
dutos] do comércio local. Que
seja mais efetiva a compra do co-
mércio local. Isso é um ciclo: ali-
menta, compra, contrata. Com
isso, o dinheiro circula, uma vez
que a Samarco não retomou sua
atividade”, acrescentou Nunes.

De acordo com a Fundação
Renova, em Minas, o banco de
desenvolvimento do estado fará
aporte inicial de R$ 30 milhões.

A estimativa é que cerca de 800
empresas sejam atendidas, com
financiamento médio de R$ 38
mil por empresa. Em dez anos,
período de vigência do fundo, o
número de operações pode che-
gar a 3,4 mil, movimentando cer-
ca de R$ 130 milhões em valo-
res nominais.

Já no Espírito Santo, o ban-
co de fomento estadual fará um
aporte inicial de R$ 10 milhões.
A expectativa a é de que 500
empresas nos municípios de Li-
nhares, Colatina, Marilândia e
Baixo Guandu sejam beneficia-
das com  financiamento médio
de R$ 20 mil.

“Nos dois estados, o retorno
dos recursos, resultante da quitação
das prestações, financiará novos
empréstimos”, diz nota divulgada
pela Fundação Renova. Ainda segun-
do a fundação, em Minas, as inscri-
ções podem ser feitas pelo site do
BDMG www.bdmg.mg.gov.br ou
por meio de correspondente ban-
cário.

No Espírito Santo, o fundo
será lançado no próximo dia 16

e as inscrições poderão ser fei-
tas com consultores do banco
presentes nos quatro municípi-
os atendidos. “Essa é uma inici-
ativa para reforçar a economia
local, com injeção de capital de
giro nas empresas. A porta de
entrada é o BDMG, que está
pronto para colocar o processo
em ação de imediato”, disse o
presidente da Fundação Renova,
Roberto Waack, em comunica-
do divulgado à imprensa.

O rompimento da barragem
de rejeitos de Fundão, perten-
cente à mineradora Samarco, no
dia 5 de novembro de 2015, cau-
sou 19 mortes, além de conta-
minar a Bacia Hidrográfica do
Rio Doce, destruir o distrito de
Bento Rodrigues e comprome-
ter o abastecimento de água e a
produção de alimentos em diver-
sos municípios da região. Os
danos ambientais causados pelo
desastre ainda estão sendo cal-
culados. Na tragédia foram libe-
rados no ambiente mais de 60
milhões de metros cúbicos de
rejeitos. (Agencia Brasil)

Com uma agenda de traba-
lho em que recebeu pelo me-
nos 44 deputados ao longo da
terça-feira (3), no Palácio do
Planalto, o presidente Michel
Temer disse que o diálogo
com os parlamentares da base
é uma rotina que sempre man-
teve e que é “fundamental
para a harmonia entre os po-
deres”. O presidente se ma-
nifestou em publicação na
rede social Twitter.

Temer recebe deputados
no momento em que a segun-
da denúncia apresentada con-
tra ele pela Procuradoria-Ge-
ral da República está na Câ-
mara dos Deputados. No
Twitter, disse que é preciso
lidar com “mais uma denún-
cia inepta e sem sentido, pro-
posta por uma associação cri-
minosa que quis parar o país”.

“O Brasil não será pautado
pela irresponsabilidade e falta
de compromisso de alguém
que se perdeu pelas próprias
ambições”, registrou o presi-

Temer diz que é
preciso enfrentar

denúncia sem sentido
feita por criminosos

dente, sem citar nomes.
A denúncia elaborada pela

Procuradoria-Geral da Repú-
blica contra Temer é por su-
postos crimes de organização
criminosa e obstrução da Jus-
tiça. A peça foi apresentada
pelo ex-procurador Rodrigo
Janot. A denúncia foi lida no
plenário da Câmara dos Depu-
tados no dia 26 de setembro.

Deputados de diversos par-
tidos e regiões do país se reu-
niram com o presidente na ter-
ça-feira. A primeira reunião foi
marcada para 10h e a última,
para às 21h20. Forão recebi-
dos parlamentares do partido
de Temer, o PMDB, além de
PSDB, PP, PSB, PSD, Pode,
Avante, SD, PR, PSC, PRP,
PRB, PHS, DEM, PTB e PSL.

Forão recebidos também
os ministros do Esporte, Leo-
nardo Picciani, da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, Gilberto Kassab, e o
presidente da Oi, Marco Schro-
eder. (Agencia Brasil)

STJ nega pedido da Anatel para excluir
dívida da recuperação judicial da Oi
O Superior Tribunal de Jus-

tiça (STJ) negou  na terça-feira
(3) pedido da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
de ter as dívidas excluídas do
processo de recuperação judicial
da Oi, em trâmite na Justiça do
Rio de Janeiro. A agência infor-
mou que vai recorrer.

A Anatel e a empresa travam
uma batalha judicial por causa
das dívidas. O centro da disputa
é a inserção do valor das multas,
conseguido na Justiça pela Oi, no
endividamento total da compa-
nhia. O montante é estimado em
mais de R$ 11 bilhões.

A Anatel e o governo, por
meio da Procuradoria-Geral Fe-
deral, órgão da Advocacia-Geral
da União (AGU), são contra a
contabilidade das multas no
montante por transformar a Ana-
tel em credora da operadora. Na

semana passada, a agência enca-
minhou o pedido para que o STJ
analisasse a retirada de seus cré-
ditos com a Oi do processo de
recuperação judicial.

A agência contestou a deci-
são do Tribunal de Justiça do Rio,
que a incluiu na Assembleia Ge-
ral de Credores da Oi, submeten-
do créditos das multas ao plano
de recuperação judicial da com-
panhia, com o argumento de que
a inclusão representa risco à or-
dem e à economia pública.

“Conforme destacado, a Ana-
tel é credora de aproximadamen-
te R$ 11 bilhões e está enqua-
drada, no Plano de Recuperação
Judicial apresentado, na Classe
III de credores (credores quiro-
grafários), a qual abrange apro-
ximadamente R$ 60 bilhões de
créditos. Isso significa que, se
os seus créditos se submeterem

à Assembleia Geral de Credores,
ela sequer conseguirá impedir a
aprovação do Plano pela Classe
de Credores na qual foi enqua-
drada, haja vista que o voto nes-
sa classe considera o montante
dos créditos e os demais credo-
res detêm aproximadamente R$
48 bilhões”, argumentou a agên-
cia o pedido encaminhado ao
STJ.

Na decisão de terça-feira, a
ministra Laurita Vaz, presidente
da corte, disse que a Anatel pro-
tocolou o tipo errado de pedi-
do. Segundo ela, o uso do ins-
trumento da via suspensiva para
conseguir a tutela negada antes
pela Justiça do Rio foi descabi-
do. “Portanto, o ato impugnado
– inclusão da Anatel como cre-
dora quirografária – não consti-
tui cautela judicial, mas ato ad-
ministrativo”, afirmou.

Suspensão da concessão
A Oi acumula dívidas de R$

65,4 bilhões em bônus, dívidas
bancárias e responsabilidades
operacionais. Na última quinta-
feira (28), a Anatel adiou reunião
para analisar a abertura de pro-
cesso para cassar as concessões
e autorizações da Oi para operar
os serviços de telefonia fixa,
celular, banda larga e TV por as-
sinatura.

A suspensão da reunião foi
comunicada por meio de nota, e
ocorreu após a Justiça autorizar
o adiamento da assembleia ge-
ral de credores, que vai avaliar o
plano de recuperação da compa-
nhia. A Justiça acatou o pedido
da Oi e postergou para o dia 23
de outubro a assembleia, inici-
almente marcada para o dia 9.
(Agencia Brasil)

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) estima uma movi-
mentação de US$ 132 bilhões na
economia brasileira por meio de
iniciativas de Internet das Coi-
sas até 2025. O dado foi apre-
sentado  na terça-feira (3) duran-
te o Futurecom 2017 – maior
evento de tecnologia da informa-
ção e comunicação da América
Latina.

O número está no estudo In-
ternet das Coisas: um plano de
ação para o Brasil, financiado
pelo BNDES e realizado por um
consórcio liderado pela consul-
toria McKinsey, com a partici-
pação da Fundação Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (Fundação
CPqD) e o escritório de advo-
cacia Pereira Neto Macedo. O
levantamento subsidiará a for-
mulação de políticas públicas e
ações para a internet das coisas
no país entre 2018 e 2022.

A Internet das Coisas é um
conceito tecnológico em que
uma rede de objetos se comuni-
cam e interagem de forma autô-
noma pela internet, impactando
em ações da vida cotidiana.

Saúde, cidades, indústria e
rural são as áreas prioritárias do
plano. A proposta do Hospital
4.0, por exemplo, pretende
reduzir filas de atendimento,
custos de operação e infecção
hospitalar, entre outros indi-
cadores, com uso da tecnolo-
gia. O documento também su-
gere a aplicação da Internet
das Coisas para a melhoria do
monitoramento de pessoas
com doenças crônicas, para dar
mais eficiência aos hospitais do
Sistema Único de Saúde (SUS)

Internet das Coisas
deve movimentar

US$ 132 bi no Brasil
até 2025, estima BNDES

e unidades de atenção primária.
Entre as sugestões para as

cidades inteligentes, o estudo
aponta a possibilidade de elevar
a qualidade de vida por meio da
gestão integrada de serviços
nas áreas de mobilidade, se-
gurança e uso de recursos.
Por exemplo, reduzir os tem-
pos de deslocamentos, “con-
siderando as diferentes mo-
dalidades de veículos, e au-
mentar a atratividade do trans-
porte coletivo”. Na área de
segurança, o documento traz
medidas para aumentar a capaci-
dade de vigilância e monitora-
mento.

No meio rural, a proposta
inclui “aumentar a produtivida-
de e a relevância do Brasil no
comércio mundial de produtos
agropecuários”. Entre as inicia-
tivas, está a “Fazenda Tropical
4.0”, que pode melhorar a pro-
dutividade e a qualidade da pro-
dução por meio do monitora-
mento de plantas e animais. Na
área de indústria, por sua vez, o
uso da Internet das Coisas pode-
rá ajudar pequenas e médias em-
presas a aumentar a produtivida-
de por meio da integração das
cadeias produtivas.

O estudo indica também a
necessidade de aumentar a oferta
e a qualidade de cursos de for-
mação voltados à Internet das
Coisas, por meio, por exemplo,
de financiamento de estudos e
projetos pilotos que comprovem
os benefícios de tais tecnologi-
as. A implementação de um mar-
co regulatório para lidar “com os
crescentes riscos à segurança da
informação” também está entre
as sugestões do documento.
(Agencia Brasil)

Agricultura aprova plano para acabar
com vacinação contra aftosa até 2026

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento apro-
vou a versão definitiva do Plano
Estratégico do Programa Naci-
onal de Erradicação e Prevenção
da Febre Aftosa (Pnefa). O pla-
no começa a valer este ano e
continua até 2026. O objetivo é
que o Brasil seja considerado
pela Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE) um país li-
vre da doença sem vacinação a
partir de 2023.

Para atingir o status  sanitá-
rio de área livre de aftosa sem
vacinação, o Pnefa determina
critérios técnicos, estratégicos,
geográficos e estruturais. Para
que seja implementado, as uni-
dades da Federação foram agru-
padas em cinco blocos. Segun-
do o Ministério da Agricultura,
esse agrupamento tem como
objetivo facilitar o processo de
transição de zonas livres de fe-
bre aftosa com vacinação para
livre sem vacinação de forma
regionalizada.

O bloco 1 é formado por

Acre e Rondônia. A primeira reu-
nião do bloco com representan-
tes do ministério, com a parti-
cipação de estados e países vi-
zinhos - Bolívia e Peru - está
marcada para os dias 23 e 24
deste mês. O grupo 2, com reu-
nião prevista para 7 e 8 de no-
vembro, é formado por Amazo-
nas, Amapá, Pará e Roraima. O
grupo 3 (Maranhão, Piauí, Rio
Grande do Norte, Ceará, Per-
nambuco, Paraíba e Alagoas) tem
reunião agendada para 21 e 22
de novembro.

A mudança incluída na versão
final foi a reorganização dos blo-
cos 4 e 5. Antes o bloco 4 en-
globava 11 estados: Paraná, São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Bahia, Ser-
gipe, Goiás, Tocantins, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul e
o Distrito Federal. O grupo 5 ti-
nha apenas o Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. Agora, o bloco
5 incorpora o Paraná, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
Os blocos 4 e 5 deverão reunir-

se com representantes do Mi-
nistério da Agricultura, apenas
em 2018.

Segundo a pasta, a alteração
foi feita para ampliar a proteção
do Brasil nas fronteiras com a
Argentina, o Uruguai e o Para-
guai.

De acordo com a pasta, o pla-
no está alinhado com o Código
Sanitário para os Animais Ter-
restres da Organização Mundial
de Saúde Animal (OIE) e as di-
retrizes do Programa Hemisfé-
rico de Erradicação da Febre
Aftosa, que visa à erradicação da
doença na América do Sul.

Febre aftosa
O vírus da febre aftosa é al-

tamente contagioso. O animal
afetado apresenta febre alta que
diminui após dois a três dias. Em
seguida, aparecem pequenas bo-
lhas que se rompem, causando
ferimentos. O animal deixa de
andar e comer e, no caso de be-
zerros e animais mais novos,
pode até morrer. A transmissão

pode ocorrer por meio da inges-
tão de água e alimentos conta-
minados pela saliva de animais
doentes. O vírus é resistente,
podendo sobreviver durante me-
ses em carcaças congeladas.

Atualmente, o Brasil é con-
siderado, na maior parte das re-
giões, livre da febre aftosa com
vacinação. Não há focos regis-
trados da doença desde 2004. A
intenção é retirar totalmente a
vacinação do país entre 2019 e
2023, quando o Brasil deverá ser
reconhecido pela OIE como li-
vre da doença sem vacinação.

Em junho deste ano, os Es-
tados Unidos suspenderam a
importação de carne fresca bra-
sileira. Segundo o Ministério da
Agricultura, os problemas comu-
nicados pelo governo americano
podem ser decorrentes da vaci-
nação contra a febre aftosa, que
poderia causar inflamações. O
governo investiga os casos para
verificar se se trata de problemas
na fabricação da vacina ou na
aplicação. (Agencia Brasil)

Temer apela a produtores rurais para
que respondam ao censo agropecuário

O presidente Michel Temer
fez um apelo  na terça-feira(3)
aos produtores rurais para que
respondam ao Censo Agrope-
cuário, feito pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), ressaltando a
importância da coleta de da-
dos que fará uma “radiografia do
campo”.

“Esse trabalho garantirá que

nossa agropecuária continue a
ser líder em vários segmentos
pelos próximos anos. Vamos
unir forças. Todos juntos fare-
mos um Brasil cada vez mais efi-
ciente”, disse o presidente em
vídeo divulgado na rede social
Twitter.

Após dez anos, o IBGE ini-
ciou segunda-feira (2) o censo,
que nos próximos cinco meses

contará com a participação de 19
mil recenseadores que percor-
rerão 5,3 milhões de estabele-
cimentos agropecuários em
todo o país.

Nas entrevistas, serão levan-
tadas informações sobre área,
produção, características do
pessoal ocupado, emprego de
irrigação, uso de agrotóxicos,
entre outros temas. “Essas in-

formações são muito impor-
tantes para que o governo fe-
deral possa promover políti-
cas públicas eficientes que
atendam às suas necessida-
des”, disse Temer.

Os resultados do Censo
Agropecuário 2017 devem co-
meçar a ser divulgados pelo
IBGE em meados de 2018.
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Circuito TRIDAY Series: etapa
carioca receberá inscrições até dia 5

Prova será no dia 8 de outubro, no Recreio dos Bandeirantes

Circuito TRIDAY Series 2017

O IRONMAN 70.3 Rio de
Janeiro nem bem acabou e o Re-
creio do Bandeirantes, no Rio de
Janeiro, já se prepara para mais
uma importante prova do calen-
dário nacional. Trata-se da quin-
ta etapa do Circuito TRIDAY Se-
ries, competição criada pela Un-
limited Sports para dar mais op-
ções para atletas novatos e expe-
rientes, movimentando o segmen-
to. A disputa terá duas distâncias,
Sprint - 750m de natação, 20km
de ciclismo e 5km de corrida - e
Olímpico - 1,5km/40km/10km, e
acontecerá na Praia da Macumba.

Após as etapas em São Paulo,
São Carlos e Riacho Grande, ago-
ra será a vez da Cidade Maravilho-
sa receber o evento. Para isso,
nada melhor que ser realizada no
mesmo local do IRONMAN 70.3
Rio de Janeiro, no qual há todas as
condições perfeitas para os com-
petidores das duas distâncias.

As inscrições para a etapa
carioca estão abertas e podem ser
feitas pelo site oficial,
www.tridayseries.com.br,  até o

dia 5 de outubro.  As etapas têm
taxa de R$ 400,00 com exceção
da USP, com preço de R$
450,00. Para o Revezamento, o
valor é de R$ 600,00. O limite é
de 500 atletas por etapa e é pre-

ciso correr para garantir uma
vaga na disputa.

*Caso não possa retirar o seu
kit pessoalmente, a retirada po-
derá ser feita por um terceiro.
Para isso é imprescindível que o

responsável pela retirada apre-
sente durante os dias e horários
oficiais de entrega de kits os Ter-
mos de autorização assinados e
uma cópia do documento oficial
com foto do atleta.

- Para a retirada do kit pes-
soalmente, é necessário apresen-
tar o comprovante de inscrição
e documento original com foto.

- No Bike Check out, o atleta
deve estar com a pulseira de iden-
tificação e devolver o chip de
cronometragem.

Calendário 2017:
Etapa 1 - 12/Mar – USP; Eta-

pa 2 - 30/Abr - Riacho Grande;
Etapa 3 - 11/Jun - São Carlos;
Etapa 4 - 24/Set - Riacho Gran-
de; Etapa 5 - 08/Out – Rio; Etapa
6 - 15/Nov – USP. 

O Circuito TRIDAY SERIES
é uma realização da Unlimited
Sports, com o patrocínio da
Omint e Porsche e apoio da Shi-
mano, GU, Aqua Sphere, Trek,
Fits e Tuffo. Mais informações
no site www.tridayseries.com.br 
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Superliga 17/18

Competição começa com
presença de 14 estrangeiros
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Solé comemora ponto pelo EMS Taubaté Funvic

A Superliga 17/18 promete
grandes jogos e muita emoção
para os apaixonados por volei-
bol. Mais uma vez, a competi-
ção contará com a presença de
estrelas do vôlei mundial. Além
de 25 dos 28 selecionáveis da
última convocação das sele-
ções brasileiras adultas em
2017, a competição contará até
o momento com 14 estrangei-
ros. Entre as novidades nomes
conhecidos dos torcedores
como o central argentino Solé,
no EMS Taubaté Funvic (SP), e
a oposta norte-americana Nico-
le Fawcett, no Dentil/Praia
Clube (MG).

Além desses jogadores, as
equipes se reforçaram com ou-
tros nomes de peso. No mas-
culino, o Sada Cruzeiro (MG)
contratou o levantador Uriarte,
com passagens pela seleção da
Argentina, e renovou com o
central cubano Simón. O EMS
Taubaté Funvic (SP) trouxe
também o ponteiro sérvio Ivo-
vic, titular da sua seleção. O
Vôlei Renata (SP) assinou com
o líbero argentino Facundo San-
tucci e o Montes Claros Vôlei
(MG) com o central cubano
Mesa. Já o JF Vôlei (MG) tem
no seu elenco o líbero argenti-
no Juan Manuel Mendez, filho
do técnico do Sada Cruzeiro,
Marcelo Mendez. Já o Minas
Tênis Clube manteve no elen-
co o oposto cubano Bisset.

O central argentino Solé
comentou sobre a expectativa
para a disputa da sua primeira
Superliga e falou do alto nível
do voleibol brasileiro.

“Meu principal objetivo é
vencer. Venho de uma equipe
forte (Trentino, Itália) onde a
mentalidade era ganhar os cam-
peonatos e escolhi o EMS Tau-
baté Funvic porque tanto os jo-
gadores e a comissão técnica
também buscam os títulos dos
campeonatos. Espero seguir
crescendo e ajudar a equipe a
fazer boas partidas”, afirmou
Solé, que ainda falou sobre o
seu momento de adaptação.

“Gostei muito da cidade e
estou me adaptando aos pou-
cos. Aqui em Taubaté se traba-
lha bastante e isso é positivo”,
garantiu Solé.

No feminino, o Vôlei Nes-
tlé (SP) anunciou a contratação
da central sérvia Nadja Ninko-
vic. O Vôlei Bauru (SP) trouxe
a líbero da seleção porto-rique-
nha, Shara Venegas. Já o São
Cristóvão Saúde/São Caetano
(SP) contratou a central argen-
tina Mimi Sosa e o Campone-
sa/Minas (MG) renovou com a
oposta norte-americana Desti-
nee Hooker, destaque da tem-

porada passada.
Um dos nomes fortes do

Dentil/Praia Clube,  a oposta
norte-americana Nicole Fa-
wcett, campeã mundial com
Estados Unidos em 2014, fa-
lou sobre o novo momento na
carreira.

“Tenho expectativas altas
para o nosso time nessa tem-
porada porque temos um gru-
po bastante talentoso. Não
vejo a hora de começar a dis-
putar a Superliga. Acredito que
temos a oportunidade de alcan-
çar bons resultados em todos
os campeonatos”, disse Nico-
le Fawcett.

A Superliga 17/18 ainda
terá a presença de quatro téc-
nicos estrangeiros. Os argen-
tinos Marcelo Mendez e Ho-
rácio Dileo seguem no coman-
do, respectivamente, do Sada
Cruzeiro (MG) e do Vôlei Re-
nata (SP). Já o EMS Taubaté
Funvic (SP) será dirigido pelo
argentino Daniel Castellani.
No feminino, o Camponesa/
Minas estará sob a liderança do
italiano Stefano Lavarini.

A Superliga masculina terá
início no dia 14 de outubro,
com seis jogos, enquanto a
edição feminina terá sua pri-
meira rodada realizada no dia
seguinte, com o confronto
entre Fluminense (RJ) e
BRB/Brasília Vôlei  (DF),
com transmissão da RedeTV e
do SporTV.

Estrangeiros confirma-
dos até o momento:

Superliga masculina: 
Sada Cruzeiro – Simón

(Cuba) e Uriarte (Argentina);
EMS Taubaté Funvic – Solé

(Argentina) e Ivovic (Sérvia),
além do treinador Daniel Cas-
tellani (Argentina); 

Vôlei Renata – Facundo
Santucci (Argentina), além do
treinador Horácio Dileo (Ar-
gentina);

Montes Claros Vôlei –
Mesa (Cuba) e Lisandro Zan-
notti (Argentina); 

Minas Tênis Clube – Bis-
set (Cuba); 

JF Vôlei – Juan Manuel
Mendez (Argentina).

Superliga feminina:
Vôlei Nestlé – Nadja

Ninkovic (Sérvia);
Dentil/Praia Clube – Nico-

le Fawcett (Estados Unidos); 
Camponesa/Minas – Des-

tinee Hooker (Estados Uni-
dos), além do treinador Stefa-
no Lavarini (Itália);

Vôlei Bauru – Shara Vene-
gas (Porto Rico); 

São Cristóvão Saúde/São
Caetano – Mimi Sosa (Ar-
gentina).

Di Grassi contente com progresso no
segundo dia de testes da Fórmula E

Pré-temporada elétrica conclui o segundo de três dias no circuito de Valência, na Espanha. A quarta-feira (4) não será de
atividades na pista, e os carros voltam à ação na quinta (5)

Lucas di Grassi tem se mos-
trado contente com o progresso
obtido até agora na evolução do
Audi e-tron FE04, carro com o
qual defenderá o título na tem-
porada 2017-2018 da Fórmula E,
que começa no dia 2 de dezem-
bro em Hong Kong. Atual cam-
peão da categoria, o brasileiro da
Audi Sport Abt Schaeffler foi um
dos poucos a melhorar o tempo
em relação à sessão da manhã na
terça-feira (3) em Valência e fi-
cou com a segunda melhor mar-
ca da tarde, fechando o dia em
sexto no geral.

A posição e o tempo de vol-
ta importam pouco em tal está-
gio de desenvolvimento, qual-
quer que seja o time, segundo
Lucas. O que tem deixado Di
Grassi feliz é o progresso da
equipe. “Um dia muito bom.

Terminamos em segundo a ses-
são da tarde. O mais importan-
te de tudo isso foi que pudemos
cumprir com toda a programa-
ção. Tem muita coisa para me-
lhorar ainda, mas no geral es-
tou bem feliz com o ritmo de
progresso que temos demons-
trado”, afirmou.

Como os testes de pré-
temporada representam a pri-
meira – e última – oportunida-
de de ajustar os bólidos para o
início da temporada com a ro-
dada dupla de Hong Kong em
2 e 3 de dezembro, todo tem-
po é precioso. A quarta-feira
será um dia sem atividades de
pista, para que os carros retor-
nem ao traçado na quinta para
o dia final de treinos.

“Esta quarta-feira vai ser um
dia de muita análise dos dados

Lucas di Grassi

coletados até aqui, um dia sem
treinos, para depois na quinta-
feira tentar chegar no nível que

queremos estar antes das corri-
das de Hong Kong, porque vai ser
o último dia de testes”, finalizou.
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Vitória na Argentina consolida Fraga como maior
vencedor em 2017 e imbatível em pistas novas

Felipe Fraga na Argentina

Dono de diversos recordes na
história da Stock Car, Felipe Fra-
ga consolidou com sua vitória
ontem na Argentina como o mai-
or vencedor desta temporada, pos-
tulante ao título de bicampeão e
como o piloto a ser batido em pis-
tas novas. Após sua vitória neste
domingo em Buenos Aires, o pi-
loto da Cimed Racing atingiu 12
vitórias na carreira, sendo oito
desses triunfos em pistas onde ele

era estreante: Interlagos e Goiâ-
nia em 2014, Campo Grande em
2015, Londrina e Curvelo em
2016, e Velo Citta, Curvelo (novo
traçado) e Buenos Aires em 2017.

“A vitória na Argentina foi
uma das melhores de minha car-
reira, foi um final de semana in-
crível mesmo e fico feliz em ter
descontado a diferença para os
dois líderes e entrar de vez na
briga pelo título. A equipe Cimed

Racing fez um trabalho fantásti-
co e isso me ajuda a ampliar este
recorde de vitórias em pistas
novas”, diz Fraga, que é o mais
jovem campeão da história da
Stock Car com 21 anos em 2016.

Uma feliz coincidência, por
sinal, uniu o recordista da Stock
e o da F-1: Max Verstappen tam-
bém venceu neste domingo com
a equipe Red Bull - também com
a terceira posição no grid. Os dois
se conheceram quando corriam
pela equipe CRG na Europa no
kart e se reencontraram no ano
passado no GP Brasil de F-1.

Desde que estreou com uma
incrível vitória logo em sua pri-
meira corrida, em Interlagos,
2014, Fraga acumula diversos
recordes: mais jovem vencedor
da categoria (18 anos e 7 meses),
maior vencedor do Troféu de
Melhor Ultrapassagem (9 vezes),
recordista de pontos em uma eta-
pa de rodada dupla (44 pontos) e
único estreante com vitória na
categoria desde 1980. Fraga tam-
bém é o recordista de vitórias em
etapas com rodada dupla: são 10

triunfos nesse formato criado
em 2014.

“Os números que venho con-
quistando na Stock Car são im-
portantes e as marcas com cer-
teza vão ficar para a história. Ape-
sar disso, o meu grande objetivo
em 2017 é continuar lutando
pelo bicampeonato. Seria muito
especial, ainda mais se fosse con-
secutivo e com uma equipe tão tra-
balhadora como é a Cimed Racing,
que tem uma trajetória bastante
parecida com a minha. O time che-
gou na categoria como novato e
logo foi conseguindo vitórias e tí-
tulos”, diz Fraga, que compete pela
equipe desde 2015, ano em que
Marcos Gomes foi campeão.

Com 214 pontos na tempo-
rada, Fraga está 45 pontos atrás
do líder Daniel Serra, que soma
259 pontos. O segundo na tabela
é Thiago Camilo com 255. O
campeonato ainda possui duas
rodadas duplas: Tarumã e Goiâ-
nia, antes da decisão em Interla-
gos, que terá pontuação dobrada
e irá conceder 60 pontos para o
vencedor da corrida única.
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