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Proposta que regulamenta fundo
eleitoral é aprovada no Senado
No último esforço para votar matérias da reforma política que passem a valer já na eleição do ano que vem, o Senado
aprovou na quinta-feira (5) o
projeto que regulamenta um fundo público para financiar campanhas eleitorais. A matéria, que
foi longamente debatida nesta
madrugada na Câmara dos Deputados, foi concluída no
Senado após um procedimento regimental que possibilitou
a retirada de dois artigos.
O texto, relatado na Câma-

Nuzman guarda 16 quilos de ouro na
Suíça sem comprovação de origem
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Convênios destinam mais de
R$ 4 milhões a projetos sociais
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Tempestade
Nate deixa
dois mortos e
5 mil
desalojados
na Costa Rica
O presidente da Costa
Rica, Luis Guillermo Solís,
declarou emergência nacional
na quinta-feira (5) por causa
das fortes chuvas e graves inundações causadas no país pela
tempestade tropical Nate, que
já deixou dois mortos e 5 mil
desalojados.
“Assinaremos hoje uma
declaração de emergência
nacional para todo o nosso
território para administrar
de maneira mais rápida e eficiente os recursos”, disse
Solís em uma entrevista coletiva.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

34º C
17º C

Foto/ José Cruz Arquivo ABr

Meirelles diz que Refis
aprovado no Senado é “um
pouco melhor” para arrecadação

Ministr o da Fazenda, Henrique Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na quinta-feira (5) que o texto final da
medida provisória (MP) do Refis, que permite o parcelamento

com descontos de dívidas com a
União, aprovado pelo Senado, é
um “pouco melhor” do que a versão aprovada pelos deputados
anteriormente.

EURO
Compra: 3,68
Venda:
3,69

OURO
Compra: 119,32
Venda: 148,92

A produção de veículos no
país em setembro teve uma
queda de 9,2% em relação a
agosto, atingindo 236.944 unidades. Mas na comparação
com o mesmo mês do ano passado, cresceu 39,1%. No acumulado do ano, foram monta-

dos 1.986.654 veículos, aumento de 27% na comparação
com o mesmo período de
2016. Os dados foram divulgados na quinta-feira(5) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
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INSS e Fiesp fecham acordo
para reabilitação de
trabalhadores incapacitados
O presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), Leonardo Gadelha, e
o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, as-

sinaram na quinta-feira (5) um
acordo de cooperação que
prevê reabilitação profissional dos segurados do INSS
que estiverem incapacitados
para o trabalho.
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Instituto Fernanda Keller
AJ Foyt Racing
marca presença na competição anuncia a contratação
O Circuito TRIDAY Series fará sua estreia no Rio de
Janeiro no dia 8 de outubro,
na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes. A
competição, que visa incentivar a prática do esporte para
os jovens e bem como servir
como treinamento para os
mais experientes, contará
com o apoio de uma das maiores atletas o triatlo nacional. Fernanda Keller confirmou a presença de 12 alunos
do Instituto Fernanda Keller
na prova.
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de Tony Kanaan

Tony Kanaan, o campeão
das 500 Milhas de Indianápolis em 2013 e da Fórmula Indy
em 2004 correrá pela equipe
do ícone americano AJ Foyt
nas próximas temporadas da
Indy, com o contrato válido por
2 anos. Kanaan pilotará o car-

EMS Taubaté Funvic sai
na frente na disputa do
título do Paulista

Noite

Atual tricampeão estadual, o EMS Taubaté Funvic
mostrou sua força e deu um
grande passo ao tetra no
Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, Divisão Especial. Na noite de quarta-feira (4), no Ginásio Abaeté,
em Taubaté, a equipe do interior paulista bateu o Corinthians-Guarulhos na primeira partida do playoff final,
por 3 sets a 1, com parciais
de 25/21, /25/19, 23/25 e
25/16, em 107 minutos de
jogo, diante de cerca de
1.800 pessoas.
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Campeonato Paulista de
Vôlei Masculino 2017

ro número 14 com o patrocínio da ABC Supply/Chevrolet/Firestone. Kanaan se
mostrou entusiasmado com a
chance de defender a equipe
do quatro vezes campeão das
500 Milhas de Indianápolis,
AJ Foyt.
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Confiante, Lucas di
Grassi encerra testes de
pré-temporada
da Fórmula E

Circuito TRIDAY Series 2017

Foto/ Rafinha Oliveira

Turismo
Compra: 3,14
Venda:
3,33

Produção de veículos cai em
setembro, mas apresenta alta
no acumulado do ano

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,15
Venda:
3,15

“Se olharmos só a arrecadação, é um pouco melhor,
mas temos que analisar ainda
com cuidado”, disse Meirelles
Página 3
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Foto/ Audi Sport

O Tribunal Constitucional
espanhol suspendeu com uma
medida cautelar a sessão plenária do Parlamento da Catalunha prevista para a próxima
segunda-feira com objetivo
de declarar a independência
da região, após o referendo
secessionista no d omingo passado. A informação é da Agência Télam.
A suspensão feita pelo Tribunal Constitucional espanhol
se deu em resposta a um recurso apresentado na quinta-feira
(5) pelo Partido Socialista da
Catalunha (PSC) antes da convocação do plenário. Página 3

PSC cede vaga na CCJ para
Bonifácio de Andrada

Foto/ Fábio Falconi

Justiça
espanhola
suspende
sessão plenária
do Parlamento
da Catalunha

ra pelo deputado Vicente Cândido (PT-SP), estabelece regras
para utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que foi criado,
também nesta semana, por meio
de outra proposta. Com normas
que vão desde a arrecadação de
recursos por meio de financiamento coletivo na internet
(crowdfunding) até os critérios
de distribuição do dinheiro arrecadado pelo fundo, o projeto
segue agora para sanção presidencial.
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Lucas di Grassi
Terminou na quinta-feira (5)
a pré-temporada da Fórmula E.
Com três dias de treinos que reuniram todas as equipes do grid
no circuito Ricardo Tormo em
Valência, na Espanha, as sessões
representaram a oportunidade final para os ajustes rumo ao cam-

peonato que começa no dia 2
de dezembro em Hong Kong.
E Lucas di Grassi, atual campeão da categoria, destacou
sua satisfação com o trabalho
desenvolvido até agora pela
equipe Audi Sport ABT Schaeffler.
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Corujão da Saúde quer resolver
fila com 83 mil exames
Cooperativas de catadores
serão regularizadas
A proposta da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente
apresentada à Fundação Banco
do Brasil visa a regularização de
50 cooperativas de catadores da
cidade que não recebem material reciclável da Prefeitura de
São Paulo. O projeto é da Associação Nacional dos Catadores (ANCAT) e o valor do convênio de R$ 444.628,20. Serão
atendidos 1.130 cooperados.
Atualmente, a Prefeitura
possui, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), 41 cooperativas e associações de catadores cadastradas. Além do resíduo seco proveniente da coleta e da renda gerada pela comercialização do material re-

ciclável, os benefícios a essas
entidades contemplam a locação e a manutenção do local
para triagem, equipamentos de
segurança (EPI) e caminhão
para a coleta seletiva.
Com a legalização dessas
50 cooperativas, a expectativa
é que a taxa de reciclagem aumente – hoje está em torno de
300 toneladas/dia.
O objetivo do projeto é regularizar a situação jurídica das
cooperativas, tornando-as aptas
a receber da Prefeitura o material de coleta seletiva. Serão
desenvolvidas ações de assessoria técnica para identificar a
real situação legal de cada organização e a regularização das
pendências existentes.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Vereador Ricardo Nunes (PMDB) é ‘o cara’ vai relatar um
dos maiores orçamentos do mundo pra 2018. Vai tratar de deixar
um legado financeiro pra gestão do hoje vice-prefeito Bruno
Covas (PSDB).
PR E F E I T U RA ( S P )
Doria (ainda no PSDB) pode sancionar projetos de lei até de
vereadores adversários de seu governo, pra demonstrar ao mercado político que governará pra todos caso eleito Presidente em
2018.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputado Caio França, filho do virtual governador [possivelmente já em janeiro] Márcio França, sente que colegas de outros
partidos podem ir pro PSB do pai, utilizando a ’janela da infidelidade’.
GOVERNO(SP)
Alckmin (PSDB) vai usar todas as imagens da ação fenomenal da ‘sua’ Polícia, pra projetar na sua campanha eleitoral à Presidência que ‘com ele o Brasil vai combater e vencer o crime
organizado’.
CONGRESSO
Tanto o senador Aloysio (PSDB) como a senadora Marta (PT)
já tão em plena campanha pelas suas reeleições. Já o senador Serra
(PSDB) espera por ‘milagre’, pra ser candidato à Presidência.
H I S T Ó R I AS
Eterno pastor José Wellington e sua esposa, irmã Wanda, completaram 83 de idade, com muita vitalidade, ligeireza mental e
espiritual. Como ele [ministério Belém] esteve ‘apenas’ por ...
DA
... mais de 30 anos no comando da Convenção Nacional das
Assembleias de Deus, recebeu [pela 1ª vez] a visita do virtual
governador Márcio França [representando oficialmente Alckmin]; ...
PO L Í T I C A
... os senadores Aloysio e Serra (PSDB) e os telefonemas do
Presidente Temer (PMDB) e do prefeito paulistano Doria (ainda
no PSDB). Que patrimônio do casal, pai e mãe da vereadora ...
PA U L I S T A
... paulistana Rute Costa (PSD), da deputada estadual Marta
Costa (PSD) e do deputado federal Paulinho Freire (PR). Em tempo: o ministério Belém é o maior e mais importante do Brasil.
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A Prefeitura de São Paulo vai
lançar a partir de novembro a
segunda fase do programa Corujão da Saúde. Desta vez, o objetivo é resolver a fila de 83.322
procedimentos mais complexos
e demorados como, por exemplo, aqueles que requerem sedação. Na primeira fase do programa, foram priorizados os exames baseados em imagem, como
ultrassonografias e tomografias,
cuja fila era de 485,3 mil exames (veja mais abaixo).
Atualmente, os pacientes que
entram na fila destes procedimentos mais complexos esperam, em média, 120 dias para
agendar os exames. Com a implantação da segunda fase do
Corujão, esse tempo cairá pela
metade e normalizará a rotina da
atual espera da regulação municipal, para um tempo médio
igual ao da rede privada.

A segunda fase contemplará
os seguintes exames:
· Prova de função pulmonar
completa
· Teste ergométrico
· Colonoscopia
· Monitoramento pelo sistema Holter
· Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial
· Estudo urodinâmico
· Nasofibrolaringoscopia
· Esofagastroduodenoscopia
Um quarto dos procedimentos serão realizados na mesma
rede de hospitais privados do
Corujão fase 1. Os exames serão realizados, em sua grande
maioria, na própria rede municipal de saúde, mas alguns
deles serão contratados de
particulares. A remuneração
seguirá os valores da tabela do
Sistema Único de Saúde
(SUS). O custo estimado des-

ta fase é de R$ 6 milhões.
Primeira fase do Corujão
Em menos de três meses, o
Corujão da Saúde zerou a fila de
485.300 exames de imagem de
usuários que estavam na espera
desde o ano passado. Iniciado
em 10 de janeiro, o programa
realizou, neste período, 342.741
procedimentos, o equivalente a
um paciente atendido a cada 20
segundos.
O atendimento é realizado
em hospitais e clínicas das redes pública, particular e filantrópica, que ofertam exames extras
em horários alternativos, conforme a capacidade ociosa de
cada local. Na primeira fase,
as ultrassonografias foram os
procedimentos mais realizados, representando 65,39% do
total. Em seguida, vêm as mamografias (15,51%), as to-

mografias (7,48%), as ecocardiografias (5,31%), as densitometrias (3,18%) e as ressonâncias (3,16%).
Do total de exames, 79,78%
foram realizados em equipamentos municipais e 20,22% em
unidades conveniadas. Foram
efetuados 69.328 procedimentos em serviços parceiros. Em
83 dias, o Corujão conseguiu
reverter o movimento de crescimento que a fila de espera por
exames apresentou durante todo
o segundo semestre de 2016. Se
de julho a dezembro de 2016
houve um aumento de 154.408
procedimentos, totalizando
485.300, os três primeiros meses de 2017 registram mais saídas do que entradas na fila.
Em setembro, o programa
Corujão da Saúde superou a marca de mais de um milhão de exames realizados.

Convênios destinam mais de
R$ 4 milhões a projetos sociais
A Prefeitura e a Fundação
Banco do Brasil anunciaram na
quinta-feira (5) uma série de
projetos sociais vinculados
às secretarias de Assistência
e Desenvolvimento Social,
Verde e Meio Ambiente, Educação e Habitação. Os recursos que atenderão mais de 4
mil pessoas somam R$ 4 milhões, dos quais R$ 3,5 milhões investidos pela Fundação BB e o restante pelas or-

ganizações realizadoras dos
projetos.
Metade dos recursos será
destinada a dois projetos apresentados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) voltados à inclusão e capacitação de pessoas
em situação de rua.
O primeiro foi proposto pela
Rede Cidadã, no valor total de
R$ 1.361.487,96. O objetivo é
a formação e encaminhamento

dessas pessoas ao mercado de
trabalho ou a atividades empreendedoras ou inclusivas, dentro
do programa Trabalho Novo. A
ação pretende mobilizar empresas, movimentos sociais, poder
público, e cerca de 2 mil pessoas serão atendidas.
O segundo convênio relacionado à SMADS é de um projeto proposto pela Associação de
Resgate à Cidadania por Amor à
Humanidade no valor total de R$

756.555,22. A meta é promover
a inclusão por meio de capacitação e implantação de uma horta-escola agroecológica móvel
em um espaço urbano ocioso,
atendendo 200 pessoas.
Outros três convênios vão
ampliar hortas em escolas do
município, promover cursos de
capacitação para moradores de
unidade habitacional e regularizar cooperativas de catadores em
São Paulo.

Alckmin assina DUP para obras
da Rodovia Raposo Tavares
Foi publicado na edição de
quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado o Decreto de Utilidade Pública (DUP) para desapropriação de áreas no entorno
das obras de duplicação
da Rodovia Raposo Tavares (SP270), entre Itapetininga e Itaí.
Assinado pelo governador
Geraldo Alckmin, o DUP é um
passo fundamental para
a realização das obras, já que a
liberação das áreas confere
maior agilidade na execução
dos serviços.
O primeiro DUP para as
obras da SP-270 foi publicado
em 20 de dezembro de 2016 e
previa a liberação de área com

357.893,44 m², entre Piraju,
Bernardino de Campos, Ipaussu,
Chavantes, Canitar e Ourinhos.
O valor investido para pagamento das desapropriações foi de
R$ 4,48 milhões.
A publicação deste segundo
DUP resulta do trabalho de cadastro e registro de propriedades realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.
O levantamento incluiu 161 áreas, cujo investimento para pagamento dos proprietários foi calculado em R$ 9,8 milhões.
Ao todo, serão liberados
355.211,57 m² necessários aos

serviços de duplicação da pista
(nos trechos urbanizados), implantação de viadutos, dispositivos de acesso e terceiras faixas.
Modernização – O Governo
do Estado prevê investir R$ 930
milhões nas obras da SP-270. O
montante é financiado pelo Banco Mundial e pelo Banco Santander S/A, com garantia da
Miga (Agência Multilateral de
Garantia de Investimentos).
Os municípios diretamente
beneficiados são Piraju,
Bernardino de Campos, Ipaussu,
Chavantes, Canitar, Ourinhos,
Itapetininga, Angatuba, Campina
do Monte Alegre, Paranapanema
e Itaí, que somam mais de 405

mil habitantes. O empreendimento gerará 3.120 novos postos de trabalho entre 780 empregos diretos e 2.340 indiretos.
As intervenções, do Km 169
ao Km 373, incluem duplicação
de 50,4 quilômetros, recuperação de pistas simples, implantação de terceiras faixas, acostamentos, novos dispositivos de
acesso e retorno, passarelas,
nova sinalização, além de melhorias no sistema de drenagem.
A abertura das propostas das
empresas interessadas na execução das obras será realizada em
duas datas: 31 de outubro e 13
de novembro, na sede do DER,
em São Paulo.

NF Paulista: Créditos de outubro
podem ser resgatados pelo celular
Os usuários do programa
Nota Fiscal Paulista podem resgatar os créditos de outubro pelo
celular. O mês libera os valores
referente as compras do segundo semestre de 2016
Com o aplicativo da Nota
Fiscal Paulista, disponível no SP
Serviços e desenvolvido pela

Secretaria de Estado da Fazenda, é possível acompanhar o saldo, o extrato com os últimos lançamentos e movimentações e
solicitar transferência para a
conta bancária.
A ferramenta também possui
outra funcionalidade, voltada
para o lado social. Por meio da

captura de QR Code ou digitação das informações, o cidadão pode escolher as entidades assistenciais de sua preferência e fazer a doação dos
créditos gerados pelos documentos fi scais.
SP Serviços

Disponível para download
na App Store e no Google Play,
o SP Serviços reúne, além
do Nota Fiscal Paulista, outros 41 aplicativos gratuitos
do Governo do Estado de São
Paulo, incluindo o Poupatempo, Metrô, Cetesb, Procon.SP,
entre outros.

Giro pela Vida promove evento para
diagnóstico precoce do câncer de mama
O câncer de mama faz mais
de 500.000 vítimas todos os
anos ao redor do mundo, segundo estimativas da Organização
Mundial da Saúde. Apenas 42%
das mulheres (duas em cada cinco) se dizem confiantes para
conseguir reconhecer mudanças
em suas mamas que pudessem
indicar a existência de um câncer, apontou uma pesquisa conduzida globalmente pela Avon.
Realizado com 19.000 pessoas, o levantamento mostrou
ainda que existe um grande problema relacionado a falta de informação sobre o assunto. Das
entrevistadas, 30% disseram que
nunca receberam nenhuma orientação sobre sinais que podem
aparecer em suas mamas e se
caracterizarem como um alerta;
25% acham que um nódulo na
mama é a única maneira de se
identificar o câncer de mama
sem recorrer à consulta médica

e apenas 2% das mulheres foram
capazes de apontar corretamente os 10 sinais mais comuns do
câncer de mama.
A parti r desses dados, de 06 a
12 de outubro, o Instituto Avon promove no Parque Ibirapuera, o evento Giro pela Vida. Ao longo de sete
dias, o Instituto vai estimular uma
conscientização coletiva: levantar
discussões sobre o assunto, sanar
dúvidas, e, além de tudo, oferecer
mamografias gratuitas para mulheres de 40 a 69 anos.
No ano passado, o evento contou com mais de 100.000 participantes e realizou mais de 460 mamografias. Além disso, este ano, o
evento conta ainda com um Estúdio
Rosa, onde especialistas, personalidades e parceiros do Instituto estarão presentes para conversar e falar abertamente sobre importantes
temas relacionados à causa.
“O Giro Pela Vida é uma
oportunidade para que as mulhe-

res conheçam mais sobre o câncer de mama e saibam quais são
os riscos de desenvolver a doença e o que elas podem fazer
para lidar com isso. Não podemos alimentar o medo da doença por conta do desconhecimento, por isso o Instituto Avon quer
ser parceiro de todas as mulheres, levando informação e conscientização sobre a doença, ajudando na identificação correta e
precoce dos primeiros sintomas
e estar presente para dar orientação, quando necessário, sobre
a busca por ajuda médica e início dos tratamentos”, destaca
Daniela Grelin, gerente sênior
do Instituto Avon.
Atuando com projetos relacionados ao câncer de mama há
14 anos no Brasil, o Instituto
Avon tem como principal objetivo mobilizar, informar e apoiar projetos engajados com a causa. Por isso, ao longo do mês de

outubro, a organização promove uma série de ações com o intuito de reforçar ainda mais a
importância do diagnóstico precoce da doença.
O Instituto Avon também promove uma série de mobilizações
em diversas cidades contando
com apoio de mais de 1,5 milhão de revendedoras espalhadas
pelo Brasil.
Estúdio Rosa
A novidade deste ano é o Estúdio Rosa, plataforma em que
serão gravados conteúdos com
celebridades, especialistas e parceiros convidados do Instituto
Avon. O material do Estúdio e
tudo o que acontece no Giro
pela Vida poderá ser acompanhado de perto pelas redes sociais
do Instituto Avon e pelo site:
Site:www.institutoavon.org.br
Instagram: @InstitutoAvon
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Estiagem eleva preços de
hortifrutigranjeiros na Ceagesp
Os preços dos produtos hortifrutigranjeiros comercializados
no maior centro atacadista do gênero da América Latina, a Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (Ceagesp),
subiram, em média, 4,88% em
setembro. Essa foi a segunda maior alta do ano, influenciada pela
estiagem prolongada, que afetou
principalmente as frutas.
Até agora, o maior aumento

este ano tinha sido registrado em
fevereiro (5,78%), quando as
cotações sofreram o impacto do
excesso de chuva nas lavouras.
Apesar da alta dos preços em
setembro, no acumulado do ano,
o índice ainda aponta leve recuo,
de 0,76%, em relação ao mesmo período de 2016. Já nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 0,11%.
Os preços das frutas aumen-

taram, em média, 7,9%, com
destaque para a carambola
(57,6%), o kiwi estrangeiro
(55,5%), o mamão formosa
(49,5%), o limão taiti (37,5%),
o maracujá azedo (31,5%) e o
maracujá doce (21,8%).
Também foi registrada alta
no setor de pescados (6,1%) Já
os legumes apresentaram queda
de 1,11%; as verduras de
(5,09%) e no setor de diversos,

que inclui cebola, alho e batata
comum, entre outros, houve queda média de 1,93% nos preços.
Em relação ao volume de
vendas, em setembro, foram negociados 275,067 mil toneladas
de produtos hortifrutigranjeiros,
4,82% mais do que em agosto.
De janeiro a setembro, o volume cresceu 3,96% na comparação com o mesmo período de
2016. (Agencia Brasil)

Meirelles diz que Refis aprovado no Senado
é “um pouco melhor” para arrecadação
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na quinta-feira (5) que o texto final da
medida provisória (MP) do Refis, que permite o parcelamento
com descontos de dívidas com
a União, aprovado pelo Senado,
é um “pouco melhor” do que a
versão aprovada pelos deputados
anteriormente.
“Se olharmos só a arrecadação, é um pouco melhor, mas
temos que analisar ainda com
cuidado”, disse Meirelles após
participar do Congresso Brasi-

leiro de Previdência Complementar Fechada, na capital paulista. Segundo ele, o governo
está avaliando a MP do Refis
para avaliar o real impacto do
texto aprovado nas contas públicas. “Seria precipitado anunciar
possível recomendações, seja de
veto ou sanção”, acrescentou.
Um dos trechos aprovados
pelos deputados e retirado pelos
senadores estabelecia o perdão
das dívidas tributárias federais de
entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, além

de isenção, por cinco anos, de
cobrança de tributos.
Segundo Meirelles, as primeiras estimativas apontam uma
queda na arrecadação de R$ 3
bilhões neste ano, quando comparado ao texto da MP que está
em vigor atualmente. Para o próximo ano, a perda de arrecadação seria de R$ 900 milhões.
Reforma da Previdência
Meirelles disse não acreditar que a votação do Refis possa
ter impactos na reforma da Pre-

vidência. “Não é uma questão
apenas de cada pro jeto ser interligado a todos os outros e
todas as votações. Cada votação tem mérito próprio e é
analisada dentro da visão e das
prioridades de cada uma das
propostas. Reforma da Previdência é uma coisa, Refis é
outra. Não é exatamente quem
se aborrece com Refis vota
contra Reforma da Previdência ou quem gostou do Refis
vota pela Previdência, não”,
avaliou. (Agencia Brasil)

Produção de veículos cai em
setembro, mas apresenta alta
no acumulado do ano
A produção de veículos no
país em setembro teve uma queda de 9,2% em relação a agosto,
atingindo 236.944 unidades.
Mas na comparação com o mesmo mês do ano passado, cresceu
39,1%. No acumulado do ano,
foram montados 1.986.654 veículos, aumento de 27% na comparação com o mesmo período
de 2016. Os dados foram divulgados na quinta-feira(5) pela
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea).
Com relação às vendas, setembro também apresentou queda. No mês passado foram vendidas 199.211 unidades, queda
de 8% em relação a agosto. No
entanto, as vendas de veículos

subiram 24,5% em setembro, na
comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, foram licenciadas 1.620.005 unidades, o que
representa alta de 7,4% ante o
mesmo período do ano passado.
As exportações somaram
60.049 veículos, alta de 52,2%
em relação a setembro de 2016.
Em relação a agosto, houve queda de 10,1% e, no acumulado do
ano, um aumento de 55,7%.
Rogério Golfarb, vice-presidente da Anfavea, avalia que os
expressivos aumentos nas exportações é favorável para o setor. “Foi influenciado por uma
assimilação positiva do mercado da América do Sul, como Argentina, México, Uruguai e Co-

lômbia”, disse.
Foram mantidas 126.280 vagas de emprego no setor durante setembro, alta de 1,3% em
relação a setembro do ano passado. Não houve variação em
relação a agosto. Foi registrada
queda do número de empregados
em layoff (suspensão temporária do contrato de trabalho), que
passaram de 3.432 em agosto
para 2.964 em setembro. A quantidade de funcionários em Programa Seguro Emprego (PSE)
caiu de 2.888 em agosto para
2.867 no mês passado.
“Seja em layoff ou seja em
PSE, são esses mecanismos importantes em período de crise.
À medida que vemos a retomada, esses funcionários passam a

migrar e voltar, e contribuir para
a produção”, avalia Golfarb.
Previsões
As projeções de resultados
para o final do ano, revistas no
mês passado, tem como expectativa aumento de vendas de
7,3%; alta na produção, de 25,2%,
e nas exportações de 43,3%. O
vice-presidente da Anfavea disse
que há uma recuperação gradual,
mas quando se observa o ambiente macroeconômico, ainda não
é possível enxergar um crescimento robusto. “É prematuro
usar os números de setembro e
acreditar que vai ser sustentável
até o final do ano. Por isso, estamos sendo cautelosos”, disse.
(Agencia Brasil)

Anatel adia decisão sobre situação
econômico-financeira e TACs da Oi
A reunião do Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) na
quinta-feira (5) terminou sem
uma decisão a respeito dos termos de ajustamento de conduta
(TACs) da Oi. No encontro, que
ocorreu a portas fechadas, a
agência reguladora também optou por adiar o acompanhamento da situação econômico-financeira da empresa.
Responsável pela relataria de
um dos acompanhamentos financeiros, o conselheiro Igor de
Freitas solicitou a retirada da
pauta do relatório. O processo
corre em caráter sigiloso.
O conselheiro também pediu
vista do processo relativo ao
TAC da empresa relativo aos temas direito e garantias dos usuários, fiscalização e interrupções sistêmicas, a cargo do conselheiro Otávio Rodrigues.
AAnatel não informou quando o tema será colocado em pauta novamente.
Uma eventual renegociação
dos termos firmados nos TACs
junto à Anatel poderia abrir ca-

minho para a aprovação do plano de recuperação judicial. O
primeiro TAC da empresa foi
barrado pelo Tribunal de Contas
da União (TCU), justamente porque a operadora está em recuperação judicial.
Em agosto, uma versão do
plano de recuperação judicial
chegou a ser apresentada à Anatel. Na ocasião, a agência determinou que o plano fosse refeito
antes de ser submetido aos credores.A expectativa é que a companhia conclua até a próxima
quarta-feira (11) os detalhes de
seu plano de recuperação.
Na terça-feira (3), representantes do Conselho de Administração da Oi reuniram-se com o
presidente da República, Michel
Temer, para tratar das dívidas da
operadora relativas a multas aplicadas pela Anatel. Na ocasião, o
ex-ministro das Comunicações
Hélio Costa disse que a Oi não
consegue cumprir o prazo de
quatro anos, previsto nos TACs
para saldar as dívidas.
Pelo acordo, a empresa pode
transformar as multas em inves-

timento na sua rede. A agência
aprovou a troca de R$ 1,2 bilhão
em multas da Oi por mais de R$
3 bilhões em investimentos. Segundo Costa, a empresa defende uma ampliação do prazo para
10 a 12 anos.
Havia a expectativa de que o
processo relatado por Leonardo
Euler de Moraes, que trata da
abertura de processo para cassar
as concessões e autorizações da
Oi para operar os serviço de telefonia fixa, celular, banda larga
e TV por assinatura, fosse debatido pela agência reguladora.
Mas o processo não foi pautado
para essa reunião.
Em processo de recuperação
judicial, a operadora acumula
dívidas de R$ 65,4 bilhões em
bônus, dívidas bancárias e responsabilidades operacionais.
Na semana passada, a Anatel
decidiu adiar a reunião para analisar a abertura da cassação das
concessões da operadora. A
agência reguladora adiou o debate após a Justiça autorizar a
mudança de data da assembleia
geral de credores que avaliará o

plano de recuperação da empresa. A Justiça acatou o pedido da
Oi e adiou para o próximo dia 23
a assembleia, inicialmente marcada para o dia 9. deste mês.
A Anatel e a Oi travam uma
batalha judicial em torno das dívidas da empresa junto à agência reguladora. O centro da disputa é a inserção do valor das
multas, conseguido na Justiça
pela Oi, no endividamento total da companhia. O montante
é estimado em mais de R$ 11
bilhões.
A agência reguladora e o
governo, por meio da Procuradoria-Geral Federal, órgão da
Advocacia-Geral da União
(AGU), são contra a inserção,
que transformaria a Anatel em
credora da Oi. Na semana passada, a Anatel encaminhou o
pedido para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analise a
retirada de seus créditos com a
Oi do processo de recuperação
judicial. O pedido foi negado
também na terça-feira pela corte. A agência informou que vai
recorrer. (Agencia Brasil)

Justiça suspende liminar que
impedia venda da Cedae
O governo do estado do Rio
de Janeiro conseguiu suspender
uma decisão liminar da Justiça
do Trabalho que impedia a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). A venda da companhia é um
dos principais pontos do acordo de renegociação das dívidas
do estado com a União. As
ações da empresa são a contra-

partida para o empréstimo de
R$ 3,5 bilhões para o estado.
A decisão foi do presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), desembargador Fernando Antonio
Zorzenon da Silva. Ele suspendeu a liminar proferida no dia
29 de setembro pela juíza Maria Gabriela Nuti, da 57ª Vara,
que impedia a venda. O argu-

mento da magistrada era que,
segundo a Constituição Estadual, em caso de privatização
de empresas públicas, os funcionários têm preferência na
aquisição.
A liminar havia sido conseguida pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Empresas
de Saneamento Básico e Meio
Ambiente do Rio de Janeiro.

O presidente do TRT considerou que a manutenção da liminar acarretaria “grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e
à economia pública, por comprometer todo o procedimento do programa de recuperação fiscal”. As informações
foram divulgadas nesta quintafeira (5) pelo governo do estado. (Agencia Brasil)

Justiça espanhola suspende
sessão plenária do
Parlamento da Catalunha
O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu com uma medida cautelar a sessão plenária do Parlamento da Catalunha prevista para a próxima segunda-feira com objetivo de declarar a
independência da região, após o referendo secessionista no domingo passado. A informação é da Agência Télam.
A suspensão feita pelo Tribunal Constitucional espanhol se
deu em resposta a um recurso apresentado na quinta-feira (5)
pelo Partido Socialista da Catalunha (PSC) antes da convocação
do plenário.
O presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, anunciou sua disposição em comparecer na próxima segunda-feira
perante o plenário do Parlamento regional para avaliar os resultados e os efeitos do referendo com a declaração de independência da Catalunha sobre a mesa.
Embora a agenda do dia do Parlamento não mencione especificamente que o mesmo vá declarar a independência, o CUP, um
partido pró-independência de esquerda, disse que é intenção do
plenário proclamar a independência catalã. (Agencia Brasil)

Tempestade Nate deixa dois
mortos e 5 mil desalojados
na Costa Rica
O presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solís, declarou
emergência nacional na quinta-feira (5) por causa das fortes chuvas e graves inundações causadas no país pela tempestade tropical Nate, que já deixou dois mortos e 5 mil desalojados.
“Assinaremos hoje uma declaração de emergência nacional
para todo o nosso território para administrar de maneira mais
rápida e eficiente os recursos”, disse Solís em uma entrevista
coletiva.
A nota oficial do governante indica que duas pessoas morreram em um deslizamento de terra ocorrido no centro do país e
que há um número indeterminado de pessoas desaparecidas.
As províncias de Guanacaste (noroeste) e Puntarenas (sul),
situadas no litoral do Oceano Pacífico, são as mais afetadas pelas inundações que ocorrem desde ontem, com numerosos transbordamentos de rios, muitas comunidades inundadas e estradas
fechadas por deslizamentos.
O presidente da Comissão Nacional de Emergências (CNE),
Iván Brenes, indicou que 80 abrigos foram habilitados em todo
o país para receber os desabrigados, nos quais há mais de 5
mil pessoas, e que este número deve aumentar gradualmente
durante o dia.
O governo costarriquenho também suspendeu as aulas em todo
o país para hoje e amanhã, e declarou feriado para as instituições
que não fazem parte dos trabalhos de socorro e dos atendimentos de emergência.
O relatório do Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indica que a tempestade tropical Nate está situada em frente ao
litoral caribenho da Nicarágua. O fenômeno seguirá provocando
fortes chuvas na Costa Rica pelo menos até sexta-feira, por isso
as autoridades mantêm o alerta vermelho para seis das sete províncias do país.
As projeções indicam que Nate se deslocará para o norte através do litoral caribenho da América Central e do México e pode
se transformar em furacão no sábado. (Agencia Brasil)

CNC: venda no Dia das
Crianças pode ter o melhor
desempenho dos últimos 4 anos
O volume de vendas do comércio varejista no Dia das Crianças deverá registrar crescimento de 3,4% neste ano, o melhor desempenho desde 2013,
segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
A estimativa é que as vendas
durante o período devem movimentar R$ 7,4 bilhões e o crescimento já leva em conta os descontos relativos à inflação, na
comparação com 2016 .
A confederação ressalta o
fato de que “o resultado será o
melhor registrado pelo varejo
nesta data desde o crescimento
de 5,1% verificado em 2013.
Para Fabio Bentes, chefe da
Divisão Econômica da CNC, são
vários os fatores que levam a
este desempenho e não só as
baixas taxas de inflação dos produtos destinados às crianças.
“A perspectiva mais favorável acerca do desempenho do
setor na data comemorativa se
insere em um contexto mais
amplo, no qual a recuperação do
mercado de trabalho, inflação
baixa e juros em processo de
redução permitem um resgate
parcial das condições de consumo”, disse.
Vestuário e calçados em
alta
Os setores com melhor desempenho nas vendas voltadas
para o Dia das Crianças, de acordo com a CNC, serão os de lojas de vestuário e calçados, com
crescimento esperado de 10,2%,
seguido pelo de brinquedos e

eletroeletrônicos, que deverá
expandir 5,7%.
“Em ambos os casos, no entanto, as variações positivas esperadas para este ano não repõem as perdas verificadas no
ano passado e chegam a -12,2%
para vestuário e calçados e a 7,6% no de comércio de brinquedos”, afirmou Bentes.
A avaliação da CNC é de que
a evolução recente do preço
médio de 11 bens ou serviços
mais demandados “tem demonstrado que a inflação associada à data comemorativa deverá ser a menor desde os 4,3%
de 2001. Entre os itens que registraram as menores variações de preço, estão os chocolates em barra e bombons (5,1%), CDs e DVDs (-0,7%) e
brinquedos (2,1%).
Juros
A Confederação Nacional do
Comércio ressaltou, ainda, o fato
de que a queda na taxa média de
juros ao consumidor, influenciada pela significativa desaceleração do nível geral de preços nos últimos meses, tem
contribuído para reve rter as
perdas do varejo.
“Considerando os prazos
médios vigentes – que se mantiveram praticamente estáveis no
período – as prestações médias
mensais de um empréstimo simulado de R$ 1 mil recuaram
8,3% nesse período, atingindo
R$ 46,85 mensais, em agosto a menor prestação nessa operação desde agosto de 2015 (R$
46,75).” (Agencia Brasil)
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Proposta que regulamenta fundo
eleitoral é aprovada no Senado
Nuzman guarda
16 quilos de ouro na
Suíça sem
comprovação de
origem, diz MPF
A Polícia Federal encontrou na quinta-feira(5) durante cumprimento de mandado de
busca e apreensão na casa do
presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos
Arthur Nuzman, a chave de um
cofre que, de acordo com os
investigadores, oculta 16 quilos de ouro na Suíça.
Nuzman foi preso na manhã
de quinta-feira
na Operação Unfair Play –
Segundo Tempo. A operação é
um desdobramento de outra
deflagrada há um mês, que investigou o pagamento de propina a membro do Comitê
Olímpico Internacional para a
escolha do Rio de Janeiro
como sede dos Jogos Olímpicos 2016.
Na primeira fase da operação, Nuzman foi levado para
prestar esclarecimentos e, no
dia 20 de setembro, fez uma
retificação em sua declaração
do Imposto de Renda para incluir 16 quilos de ouro, avaliados em R$ 2 milhões, depositados em um banco na Suíça.
Segundo a procuradora Fabiana Schneider, da equipe da
força-tarefa da Lava-Jato no
Rio de Janeiro, os valores declarados no Imposto de Renda
de Nuzman, com uma evolução
patrimonial de 457% em 10
anos, não têm comprovação de
origem. “Enquanto os medalhistas olímpicos buscavam a
tão sonhada medalha de ouro
no Brasil, dirigentes do comitê olímpico guardavam o seu
ouro na Suíça”.
Farra dos guardanapos
Fabiana explicou que durante as apreensões feitas na
primeira fase foram encontrados documentos que comprovaram a participação de Nuzman e do diretor-geral do Comitê Organizador Rio 2016,
Leonardo Gryner, também preso, no esquema da organização
criminosa comandada pelo exgovernador Sérgio Cabral. Entre os documentos apreendidos
está uma foto em que Nuzman
aparece no episódio que ficou
conhecido como “farra dos
guardanapos”, que ocorreu em
Paris em setembro de 2009 e
é apontado pelo Ministério
Público Federal como uma comemoração antecipada pela
escolha do Rio para sediar os
jogos.
“Com a continuação da operação, tivemos uma primeira
rodada de buscas, na qual foram
colhidos materiais bastante
consistentes e importantes,
que nos fizeram chegar na fase
de hoje. A primeira parte diz
respeito a e-mails com conteúdo bastante revelador que comprovam a participação de Nuzman e Gryner, que demonstram
os pagamentos brasileiros ao
Papa Massata Diack [filho do
então presidente da Federação
Internacional de Atletismo, o
senegalês Lamine Diack, também membro do COI], que não
se destinava a uma pessoa só”,
afirmou a procuradora
A polícia também localizou
um dossiê produzido pelo exsecretário de Saúde do Rio Sér-

gio Cortes, outro membro da
organização que está preso,
feito a pedido do Nuzman contra uma pessoa que era seu concorrente na eleição para a presidência do COB, o que, segundo a procuradora, caracteriza o
elo de Nuzman com os investigados.
O advogado de Carlos Arthur Nuzman, Nélio Machado,
negou as acusações e afirmou
que a receita de seu cliente é
compatível com seus ganhos,
declarada no Imposto de Renda. “Isso é uma matéria de mérito e que pouco tem a ver com
a medida constitutiva de uma
prisão sem a formalização de
um processo penal. A defesa
responderá ponto por ponto,
item por item, a todas as indagações, com a segurança absoluta de que tem se uma acusação que está destituída de fundamento, de respaldo, de base,
e consequentemente ela vai ser
afastada por completo, na medida em que se observe o devido processo legal. Se prevalecer a ideia de que se pode condenar independentemente de
provas, nem Jesus Cristo se
salvaria”, comparou.
Ganha-ganha
De acordo com o procurador Rodrigo Timóteo, já foram
identificados depósitos de US$
450 mil para Papa Massata Diack, além dos US$2 milhões
identificados anteriormente, e
reuniões de Gryner com Lamine Diack em Berlim e em Paris poucos dias antes da “farra
dos guardanapos”. “Desde o
começo tínhamos a comprovação da compra de votos e foi
deflagrada a primeira etapa.
Com as apreensões, foi comprovado que Nuzman e Gryner
tiveram diálogos bem francos
e diretos com Diack, falando
de valores, e nós vamos provar
que tiveram mais valores”.
Segundo Timóteo, existia
um esquema de ganha-ganha na
organização criminosa, já que
pelo menos quatro envolvidos
receberam benefícios na realização dos Jogos no Rio. “Arthur Soares, que depositou os
valores iniciais para Lamine,
abriu empreendimento hoteleiro na Barra da Tijuca, com
captação de recursos no mercado com fundos de pensão e
tinha contratos com o Comitê
Organizador. Marco Deluca foi
contratado pelo valor de R$ 90
milhões para prestar serviços
de alimentação e hospitality ao
Comitê Organizador. Teve também a contratação de empresas de Jacob Barata Filho para
prestar serviço de transporte
ao comitê. Além da já citada
participação de Sérgio Cortes
pra elaborar o dossiê”, listou.
O COB ainda não se posicionou sobre a prisão de Nuzman e informou que Paulo
Wanderlei, vice-presidente do
COB, assume provisoriamente o cargo. Nuzman e Gryner
cumprirão a prisão provisória,
de cinco dias, na Cadeia Pública José Frederico Marques,
em Benfica, na zona norte do
Rio, onde Cabral também cumpre pena. (Agencia Brasil)

No último esforço para votar matérias da reforma política
que passem a valer já na eleição
do ano que vem, o Senado aprovou na quinta-feira (5) o projeto
que regulamenta um fundo público para financiar campanhas
eleitorais. A matéria, que foi
longamente debatida nesta madrugada na Câmara dos Deputados, foi concluída no Senado após um procedimento regimental que possibilitou a
retirada de dois artigos.
O texto, relatado na Câmara
pelo deputado Vicente Cândido
(PT-SP), estabelece regras para
utilização do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

(FEFC), que foi criado, também
nesta semana, por meio de outra
proposta. Com normas que vão
desde a arrecadação de recursos
por meio de financiamento coletivo na internet (crowdfunding)
até os critérios de distribuição
do dinheiro arrecadado pelo fundo, o projeto segue agora para
sanção presidencial.
As únicas alterações à proposta que veio da Câmara foram
feitas após um procedimento em
que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocou em
votação a impugnação de dois
artigos: o que estabelecia um
limite para o autofinanciamento de campanhas e o que cri-

ava uma brecha para que multas
eleitorais fossem pagas com
90% de desconto. A medida, que
chegou a ser questionada por alguns senadores, foi aprovada por
maioria. Logo após, em votação
simbólica, os senadores aprovaram o projeto.
Na quarta-feira (4), a Câmara já havia concluído, em caráter definitivo, a votação do projeto que veio do Senado e que
estipula a origem dos recursos
que serão repassados ao fundo.
Com isso, as campanhas eleitorais serão financiadas por
30% do valor destinado às
emendas parlamentares de
bancada em anos eleitorais,

somados a recursos hoje destinados à compensação fiscal pela
propaganda eleitoral gratuita em
emissoras de rádio e televisão,
que será reduzida.
Para que seja válida nas eleições do ano que vem, é preciso
que ambas as propostas sejam
sancionadas pelo presidente
Michel Temer até esta sexta-feira (6), um ano antes do próximo
pleito. Já a emenda à Constituição que veda as coligações partidárias em eleições para deputados e vereadores e cria a chamada “cláusula de barreira” foi
promulgada na quarta-feira (4)
pelo Congresso Nacional.
(Agencia Brasil)

PSDB pede retirada de Bonifácio de
Andrada das vagas do partido na CCJ
A liderança do PSDB na Câmara informou na quinta-feira
(5) que encaminhou à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) pedido para que o
deputado Bonifácio de Andrada
(PSDB-MG), designado relator
da segunda denúncia contra Michel Temer e dois ministros, desocupe a vaga de suplente do partido na comissão. O partido sugere ao presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), que
Bonifácio exerça a função de relator na vaga de outro partido.
Em nota de resposta, o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, afirma que a escolha de Bonifácio como relator “teve critérios próprios e já amplamente
divulgados, sem motivação partidária”. Pacheco reiterou que
manterá Andrada na relatoria,

seja pelo PSDB ou qualquer outro partido.
A decisão foi anunciada depois de reunião entre o líder do
PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli (SP); o presidente do
PSDB, Tasso Jereissati (CE); o
líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), e o próprio Bonifácio de Andrada. No encontro, Andrada teria reiterado seu
interesse em se manter na relatoria da denúncia e os dirigentes do partido expuseram as dificuldades da bancada em aceitar essa decisão.
“Ele [Bonifácio] entendeu a
dificuldade de relatar essa matéria pelo PSDB, em função das
divergências internas que nós
temos na bancada. A partir desse
momento, se encontrou um caminho, que o presidente da CCJ

teria interesse em tê-lo em uma
outra bancada que não fosse a do
PSDB, e assim ele poderia relatar a matéria. Dessa forma, nós
estamos construindo esse documento que será encaminhado ao
presidente da CCJ, onde essa
vaga do suplente ocupada pelo
deputado Bonifácio será desocupada por ele. Estamos aguardando que o presidente da CCJ diga
qual vaga que ele ocupará, para
que ele faça o relatório”, disse
o líder Ricardo Trípoli após a
reunião.
O líder ressaltou que não se
trata de uma revanche à decisão
de Pacheco de designar alguém
do partido para a relatoria da denúncia, mesmo depois dos apelos da bancada para que o presidente da comissão não o fizesse.
A tendência é que Bonifácio

ocupe a vaga de um partido da
base governista. Ele, no entanto, permanece filiado ao PSDB.
O líder do partido disse que a
bancada será liberada para votar
da forma como quiser, tanto na
comissão quanto no plenário, e
que acredita que a solução encontrada será suficiente para
desfazer o mal-estar entre os
integrantes do partido.
Desde o anúncio de que o
deputado Bonifácio seria o relator, o PSDB se manifestou de
forma crítica à escolha, uma vez
que a bancada tucana encontrase dividida na posição de votar
favoravelmente ou contrária ao
prosseguimento da denúncia na
Justiça. Bonifácio foi um dos
peessedebistas que votaram pelo
arquivamento da primeira denúncia. (Agencia Brasil)

Ministério da Saúde anuncia repasse
de R$ 93 milhões a 46 UPAs
O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira (5) o repasse de R$ 93,2 milhões para o
custeio de 46 unidades de Pronto Atendimento (UPAs) localizadas em 43 municípios brasileiros das cinco regiões do país.
As UPAs são unidades de
saúde que funcionam em tempo
integral prestando um serviço

que é intermediário entre a atenção básica e as unidades hospitalares. Metade do custeio mensal das UPAs é financiado pelo
governo federal. A outra metade
é compartilhada entre estados e
municípios.
De acordo com o Ministério
da Saúde, há em todo país 562
UPAs funcionando com a ajuda do

governo federal, a um custo de R$
1,7 bilhão por mês apenas para
serviços. Elas prestam cerca de
130 mil atendimentos diários.
Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, essas unidades são relevantes para que possam ser usadas de forma a complementar os serviços que já são
oferecidos pelas demais unida-

des de saúde dos municípios.
”Os prefeitos podem usar as
UPAs para complementar o serviço que já é oferecido no município”, disse o ministro durante coletiva de imprensa.
Ainda segundo Barros, há
223 unidades em obras, mas
com os recursos federais já empenhados. (Agencia Brasil)

Temer afirma em Belém que houve crescimento
da economia em “prazo curtíssimo”
Ao discursar na quinta-feira(5), em Belém, o presidente
Michel Temer citou dados sobre
a queda da inflação e da taxa básica de juros nos últimos meses
e disse que houve crescimento
da economia “num prazo curtíssimo”. Na capital paraense,
Temer participou da cerimônia
de assinatura de protocolo de
intenções para destinar um
terreno da União para a Arquidiocese de Belém.
Temer citou a redução da inflação de mais de 10% para cerca de 2,5% nos dias atuais, da
taxa básica de juros de 14,25%
para 8,25% e também dados relacionados ao emprego. “Neste

último trimestre, o IBGE [Institudo Brasileiro de Geografia e
Estatística] lançou pesquisa demonstrando que o número de
ocupações chegou a mais de 1
milhão de pessoas, a indicar o
crescimento da economia num
prazo curtíssimo”. E completou:
“tudo isso significa confiança,
credibilidade”.
A visita de Temer a Belém
ocorre em meio aos festejos do
Círio de Nazaré. Ao comentar
que a destinação do terreno de
cerca de 10 mil metros quadrados para arquidiocese de Belém
foi um assunto consolidado em
sete dias, Temer disse que isso
ocorreu porque esse é “um go-

verno rápido”. “Temos dois anos
e oito meses no total de governo e naturalmente temos que fazer tudo rapidamente. O fato de
termos realizado em sete dias
significa também a presteza com
que o governo federal tem trabalhado”, disse.
No início da manhã, Temer
usou a rede social Twitter para
falar sobre o evento. “Com o novo
espaço, a arquidiocese terá mais
espaço para acolher os romeiros
e realizar as atividades da igreja
ao longo do ano”, registrou.
O terreno transferido pertencia à Igreja Católica, mas por volta de 1850 passou a ser do Exército. Agora, a área localizada pró-

xima a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré será transformada
em um centro de eventos para
acolher romeiros e peregrinos.
O arcebispo de Belém, Dom
Alberto Taveira, agradeceu o retorno do terreno para a Igreja. O
ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, lembrou que agora os romeiros
que vão à cidade serão melhor
acolhidos. “Com a cessão
desse espaço a igreja poderá
acolher os romeiros, ter um
amplo centro de eventos para
estimular que os festejos do
Círio de Nazaré não se resumam apenas a outubro”, disse. (Agencia Brasil)

Advogado pede liberdade de Battisti,
indiciado pela PF por evasão de divisas
O ex-ativista italiano Cesare
Battisti foi indiciado pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de
evasão de divisas e lavagem de
dinheiro após ser preso na quarta-feira (4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma
estrada que liga Corumbá (MS)
à Bolívia, em um táxi boliviano.
A informação consta na petição enviada na quinta-feira (5)
pelos advogados de Battisti ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
para que ele seja solto e não seja
extraditado para a Itália. A permanência da prisão do italiano
deve ser decidida ainda nesta
quinta-feira pela Justiça Federal
em Mato Grosso do Sul.
Na petição enviada ao STF, a
defesa alega que a Polícia Federal, que ficou responsável pela
custódia do italiano após ele ser
detido pela PRF, inseriu “elementos exagerados e inverídi-

cos” ao auto de flagrante para
mantê-lo preso sem justificativa. No despacho em que o italiano foi indiciado, a PF declarou
que Battisti portava reais em espécie, US$ 6 mil e 1,3 mil euros, valores que devem ser declarados à Receita Federal antes
da saída do país.
Segundo a defesa, o italiano
e outras duas pessoas, que foram
liberadas, portavam R$ 25 mil,
quantia considerada pelos advogados como compatível com a
viagem que estavam realizando.
Ainda de acordo com a defesa, a
PF diz que foi encontrado com
Battisti um “pino de plástico
com resquício de substância em
pó de cor esbranquiçada”, objeto que não estava no veículo.
“O episódio deixa claro haver em relação ao paciente um
tratamento diferenciado ao ponto das autoridades policiais te-

rem inserido elementos exagerados e inverídicos no auto de
flagrante, apenas para manter o
paciente custodiado, gerando
enorme repercussão nacional e
internacional, com único intento de provocar comoção a favor
de sua expulsão do país”, diz a
defesa.
A prisão de Cesare Battisti
ocorre no momento em que a
Itália busca junto ao governo
brasileiro a extradição dele.
Na quarta-feira (4), após o
anúncio da prisão, o ministro
das Relações Exteriores da
Itália, Angelino Alfano, disse,
por meio de uma rede social,
que está trabalhando com as
autoridades brasileiras para
garantir a extradição. Os contatos não são confirmados oficialmente pelo Brasil.
Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por homi-

cídio quando integrava o grupo
Proletariados Armados pelo
Comunismo. Ele chegou ao Brasil em 2004, onde foi preso três
anos depois. O governo italiano
pediu a extradição do ex-ativista, aceita pelo Supremo. Contudo, no último dia de seu mandato, em dezembro 2010, o então
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva decidiu que Battisti deveria ficar no Brasil e o ato foi
confirmado pelo STF.
A Corte entendeu que a última palavra no caso deveria ser
do presidente, porque se tratava
de um tema de soberania nacional. Battisti foi solto da Penitenciária da Papuda, em Brasília, em 9 de junho 2011, onde
estava desde 2007. Em agosto
daquele ano, o italiano obteve
o visto de permanência do
Conselho Nacional de I migração. (Agencia Brasil)
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Autorizado depoimento de Temer em
inquérito sobre decreto dos portos
O ministro do Supremo Tribunal Federal (S TF) Luís Roberto Barroso autorizou na
quinta-feira (5) o depoimento por escrito do presidente
Michel Temer no inquérito
aberto pela Corte para investigar o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S/A
por meio da edição do chamado Decreto dos Portos (Decreto 9.048/2017).
“Assim, mesmo figurando o
senhor presidente na condição
de investigado em inquérito policial, seja-lhe facultado indicar
data e local onde queira ser ouvido pela autoridade policial,
bem como informar se prefere
encaminhar por escrito sua manifestação, assegurado, ainda,
seu direito constitucional de se

manter em silêncio”, decidiu o
ministro.
Neste inquérito, Temer é investigado pelo suposto favorecimento ilegal da empresa Rodrimar por meio da edição, em
maio deste ano, do chamado
Decreto dos Portos. Em troca,
haveria o pagamento de propina. O negócio teria sido intermediado pelo ex-assessor especial da Presidência Rodrigo
Rocha Loures.
Na mesma decisão, Barroso também autorizou a obtenção de eventuais registros de
doações eleitorais pela empresa e a oitiva dos demais investigados no processo. Também são
investigados no inquérito Rodrigo Rocha Loures, além dos
empresários Ricardo Conrado

Mesquita e Antônio Celso
Grecco, ambos ligados à empresa. Todos são investigados
por suspeitas dos crimes de
corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.
Após a abertura do inquérito, a Rodrimar declarou que
nunca recebeu qualquer privilégio do Poder Público. Ainda
segundo a Rodrimar, o “Decreto dos Portos” atendeu, sim, a
uma reivindicação de todo o
setor de terminais portuários do
país. “Ressalte-se que não foi
uma reivindicação da Rodrimar,
mas de todo o setor. Os pleitos,
no entanto, não foram totalmente contemplados no decreto,
que abriu a possibilidade de regularizar a situação de cerca de
uma centena de concessões em

todo o país”.
Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o Decreto
dos Portos foi assinado após
“longo processo de negociação” entre o governo e o setor
portuário e informou que o presidente irá prestar todos os esclarecimentos necessários.
O pedido de abertura de investigação foi feito pelo exprocurador-geral da República,
Rodrigo Janot. No início desta
semana, a atual procuradorageral da República, Raquel Dodge, solicitou autorização do STF
para que Temer pudesse ser ouvido, atitude que foi elogiada
pelo presidente. A procuradora pediu prazo de 60 dias para a
conclusão do inquérito. (Agencia Brasil)

INSS e Fiesp fecham acordo para
reabilitação de trabalhadores incapacitados
O presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), Leonardo Gadelha, e o
presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Paulo Skaf, assinaram na
quinta-feira (5) um acordo de
cooperação que prevê reabilitação profissional dos segurados
do INSS que estiverem incapacitados para o trabalho. Esta é a
primeira parceria do tipo no Brasil, mas a intenção, segundo o
presidente do INSS, é que ela se
espalhe para outros estados.
“Está começando em São
Paulo, mas, havendo a possibilidade de firmar convênios como
esse com outras entidades do
Sistema S, há interesse por parte do INSS”, disse o presidente
do instituto.
Nesta primeira fase, serão
oferecidas 500 bolsas de estudo em cerca de 98 cursos de re-

abilitação profissional oferecidos em unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de todo o estado. Os
cursos, de informática, gráfica e
robótica, por exemplo, serão
destinados a funcionários das
empresas parceiras, com mais de
18 anos, ensino fundamental
completo e declaração de baixa
renda, que estejam incapacitados
para o trabalho.
De acordo com Gadelha, a
reabilitação é para qualquer pessoa que esteja auferindo um benefício por incapacidade para o
trabalho. “Se ela saiu do mercado de trabalho porque tem uma
patologia, mas tem condições de
voltar ao mercado de trabalho, ou
está curada dessa patologia para
voltar a fazer a mesma coisa ou,
a partir de uma capacitação, desempenhar um ofício diferente,
qualquer uma dessas pessoas é

Morre vigia que ateou fogo em
crianças na cidade de Janaúba
O vigia Damião Soares dos
Santos, de 50 anos, que ateou
fogo e provocou a morte de quatro crianças da creche onde trabalhava, no município de Janaúba, no
norte de Minas Gerais, morreu
nesta tarde, no hospital onde estava internado em estado grave. Damião era funcionário efetivo do
município desde 2008.
Inicialmente, chegou a ser
divulgada a morte de uma professora, mas a assessoria informou que ela continua viva, após
ter sofrido diversas paradas cardíacas, e que seu estado é muito
grave. Vinte pessoas, entre crianças e adultos, ficaram feridas.

A prefeitura de Janaúna decretou luto oficial de sete dias.
Em nota, manifestou solidariedade às famílias envolvidas na
tragédia.
“Toda a administração e a
sociedade civil de Janaúba está
consternada em virtude da tragédia ocorrida hoje na Creche do
Bairro Rio Novo. A administração municipal manifesta profunda preocupação com o lamentável episódio e direcionou todos os seus esforços
para atender os envolvidos e
amenizar, de alguma forma, a
dor que acomete a todos”, diz
o texto. (Agencia Brasil)

elegível”, explicou Gadelha.
O objetivo do programa é
otimizar o processo de reabilitação profissional dos segurados
incapacitados para o trabalho,
reduzindo o seu tempo de afastamento. Os trabalhadores receberão certificados de formação
do Senai-SP e de reabilitação
profissional do INSS, o que permitirá inclui-los na lei de cotas
para pessoas com deficiência.
“A ideia é tentar criar uma
recapacitação profissional, via
Senai, dos indicados pelo INSS,
primeiramente dos industriários
que se machucaram, para que
eles sejam recapacitados”, disse Sylvio Alves de Barros Filho,
diretor titular do Departamento
de Ação Regional (Depar) da Fiesp. “É um convênio permanente. Essas 500 vagas são criadas
para até dezembro, inicialmente”, acrescentou.

Segundo Gadelha, essa parceria vai ajudar o INSS a promover mais reabilitações de segurados. “Os números de reabilitação no INSS são realmente
muito tímidos. A última estatística que nós temos é de 2015, e
apenas 15 mil pessoas, no Brasil inteiro, foram consideradas
reabilitadas”, disse Gadelha.
“Isso acontece em função de
nossas limitações materiais”,
acrescentou.
Segundo ele, dos segurados
por incapacidade que passaram
pelo “pente-fino” e tiveram que
fazer perícia recentemente, apenas 4% foram direcionados para
a reabilitação. “Cerca de 80%
dos benefícios foram cessados,
11% dos benefícios foram transformados em aposentadoria por
invalidez e o restante ainda vai
passar por avaliação”, disse Gadelha. (Agencia Brasil)

PSC cede vaga na
CCJ para Bonifácio
de Andrada
O PSC indicou o deputado
Bonifácio de Andrada (PSDBMG) para ocupar vaga do partido na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) na Câmara. Assim, o deputado continua como
relator da segunda denúncia
apresentada contra o presidente
Michel Temer.
A legenda cedeu a vaga a Andrada após o líder do PSDB, Ricardo Trípoli (SP), ter encaminhado ofício ao presidente da
Câmara dos Deputados, Rodri-

go Maia (DEM-RJ), comunicando a retirada de Andrada da
comissão.
Na troca, o deputado Pastor
Marco Feliciano (PSC-SP), que
era suplente no colegiado, deixará a vaga para ser ocupada por
Andrada. O titular é André Moura (SE), líder do governo no Congresso.
A indicação de Andrada foi
feita pelo líder do PSC, Victorio Galli, ao presidente Rodrigo
Maia. (Agencia Brasil)

Auditores protestam contra reestruturação
da Secretaria de Defesa Agropecuária
Auditores agropecuários
protestaram, na quinta-feira (5),
na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília, contra o que apontam ser propostas de terceirização das atividades de fiscalização
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Eles alertam que mudanças no trabalho dos fiscais podem
afetar a qualidade dos alimentos
consumidos pela população.
Diante da situação e de investigações da Polícia Federal envolvendo o ministro da Agricultura, os servidores pediram a saída de Maggi e do secretárioexecutivo do órgão, Eumar Roberto Novacki. No último dia 17,
a Polícia Federal (PF) fez buscas e apreensões em imóveis ligados ao ministro, além de outros políticos, como parte da
Operação Malebolge, que corresponde à 12ª fase da Ararath,
deflagrada em novembro de
2013 para apurar crimes contra
o sistema financeiro nacional e
lavagem de dinheiro.
Os auditores são responsáveis pela fiscalização, inspeção
e defesa agropecuária. Eles analisam produtos animais e vegetais, importados e exportados,
além de efetivarem a vigilância
internacional de entrada e saída
de alimentos, a fim de protegêlos de pragas na agricultura e
garantir sanidade animal.
Reestruturação
As propostas de reestrutura-

ção da Secretaria de Defesa
Agropecuária foram apresentadas por uma consultoria externa
contratada pelo Ministério do
Planejamento (MP) e estão sendo discutidas pelo Ministério da
Agricultura. Segundo o órgão, as
medidas tem por objetivo modernizar a estrutura da Defesa
Agropecuária. Entre as propostas, está a remodelagem da secretaria, para que adquira características de órgão autônomo,
seguindo o modelo de agências
reguladoras, e a flexibilização
das formas de contratação.
“A proposta do ministério
afeta diretamente e fragiliza o
nosso trabalho, porque essas
ações devem ser desenvolvidas
por agentes de governo concursados, que têm poder de polícia,
que somos nós. E há uma intenção geral do governo de terceirizar e até privatizar essas
ações”, disse o presidente do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais (Anffa),
Maurício Porto.
Os auditores temem que a
mudança acabe com a autonomia do órgão e seu poder de
pressão junto às empresas fiscalizadas. Para que isso não
ocorra, consideram fundamental que as atividades sejam desenvolvidas por trabalhadores
estáveis. “Em função específica de Estado, não deve haver
contrato temporário”, afirmou
o vice-presidente do sindicato,
Marcos Lessa.

O ministério, por sua vez,
negou a intenção de terceirizar
a função de fiscal agropecuário.
Em nota, o órgão diz que “não
há terceirização de serviços.
Essa é uma interpretação que
distorce o trabalho de consultoria sobre o tema realizado
pelo IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura), que está ainda em discussão”.
Justamente por se tratar de
carreira de Estado, o Ministério
diz que a possibilidade de terceirização não existe: “Não vamos
admitir qualquer proposta no
sentido de terceirização da carreira dos auditores fiscais agropecuários, como vem sendo erroneamente divulgado pela Anffa. Essa possibilidade não existe, pois as prerrogativas de carreiras de estado não se delegam”.
No último dia 26, o Mapa
publicou edital para a realização
de concurso público para contratação de 300 médicos veterinários, que ocuparão o cargo
de auditor. Para a categoria,
além do número ser insuficiente, o chamado não contempla a diversidade de atividades
desenvolvidas.
Diálogo
Marcos Lessa cobrou diálogo na elaboração da proposta.
“Estão propondo um pacote já
pré-fabricado. Grande parte dos
técnicos não foi ouvido, nem o
sindicato”, acrescentou. Já o

ministério argumenta que as
medidas resultaram de pesquisa
junto a diversos grupos envolvidos na fiscalização – dos trabalhadores às empresas – e que os
documentos que embasam as
propostas estão disponível em
um site do ministério. A assessoria do órgão informou que diversas reuniões têm sido realizadas para debater as possíveis
mudanças.
Este é o segundo protesto
realizado pelos auditores. Como
no anterior, seis toneladas de
frango e duas de arroz foram distribuídas à população. Do carro
de som, além de criticar a corrupção, os auditores pediam aos
presentes que dessem o exemplo, respeitando a fila de distribuição de alimentos e pegando
apenas um produto. Servidores
de diversos ministérios e transeuntes esperavam, sob o sol, a
oportunidade de adquirir alimentos de graça.
Mais cedo, os auditores assistiram no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados,
a apresentação de um estudo da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
sobre a importância da carreira.
Elaborado em parceria com a
Anffa, o estudo aponta que o trabalho dos auditores causa impacto de R$ 76 bilhões na economia. A apresentação e o ato
encerraram o IV Congresso Nacional de Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Conaffa).
(Agencia Brasil)

Privatização da Eletrobras
não está vinculada à entrada
no Novo Mercado da bolsa
Diante de um possível atraso no cronograma de privatização da Eletrobras, o governo
federal desistiu de associar aos
planos de privatização da companhia uma migração ao Novo
Mercado da bolsa, disse na
quinta-feira(5) o ministro de
Minas e Energia em exercício,
Paulo Pedrosa.
“Nosso entendimento é que
levar a Eletrobras ao Novo
Mercado, na visão atual, ampliaria o cronograma e comprometeria os prazos que nós queremos. Então, possivelmente
isso será uma obrigação para o
novo investidor e não uma condição prévia ao leilão”, disse
Pedrosa.
A finalização da modelagem do processo de privatização da Eletrobras deve ocorrer
até o início do próximo ano. O
governo trabalha de forma concatenada para editar até o final
do ano duas medidas provisórias, uma com a nova modelagem do setor elétrico e a outra
relacionada especificamente à
privatização da Eletrobras.
“É possível que haja um
delay [atraso] de 10 a 15 dias
entre um e outro movimento.
Mas eles estão sendo trabalhados em conjunto. Todo o modelo é coerente apontando na
direção de um setor elétrico
melhor para a sociedade”, disse Pedrosa, pouco antes de participar de um evento da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia
Elétrica (Apine).
Maior elétrica do país, a
Eletrobras é responsável por
mais de 32% da geração e quase metade das linhas de transmissão do nosso sistema integrado, que promove as transferências de energia de uma região para outra do país.
Devido à complexidade da
iniciativa, Pedro Pedrosa informou que o governo tem trabalhado em conjunto com os
ministérios da Fazenda, do Planejamento e com a Secretaria
Executiva do Plano de Parcerias de Investimentos (PPI).
“Nós vamos conseguir consolidar todo o processo ate o início do próximo ano. Consolidar significa definir o modelo,
definir a proposta e, muito possivelmente, formalizar com a
Eletrobras a contratação do
processo. A operacionalização
se dará ao longo do tempo.
Isso ainda está sendo definido.
Mas o importante é essa clareza em relação ao processo”,
disse o ministro interino.
Segundo Pedrosa, a mudança do modelo do setor elétrico é importante para a privatização da Eletrobras, porque

“vai dar a previsibilidade no
cenário que os investidores
precisam ter para participar do
movimento da Eletrobras”.
Segundo Pedrosa, apesar da
pressa, o governo pretende
consolidar o processo da forma mais segura possível para
evitar que disputas judiciais
afetem o calendário. “Precisamos encaminhar tudo da maneira mais segura possível para
que não tenhamos nenhuma fragilidade como, por exemplo,
um possível questionamento
judicial que comprometa os
prazos, e esse é um esforço
que a equipe do governo como
um todo está fazendo”, disse.
Frente
No início da semana, foi
lançada no Rio de Janeiro a
Frente em Defesa das Empresas Públicas e da Soberania
Nacional. Na terça-feira (3),
dia em que a Petrobras completou 64 anos, ocorreram
manifestações em defesa do
patrimônio público brasileiro,
inclusive com uma caminhada
da sede da Eletrobras até a da
Petrobras.
“É um processo em que há
um conjunto de segmentos contrariados, por todo tipo de motivos, que se opõem à privatização da Eletrobras, inclusive na
base do governo. E todos legítimos, sem dúvida. [Uma vez
que] esse é um processo de discussão política”, disse.
Um dos argumentos usados pelo governo é que a privatização da gigante do setor
elétrico não precisa de autorização do Congresso Nacional.
De acordo com essa perspectiva, os setores regulados por
agências, como o elétrico, sob
os cuidados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dispensariam a necessidade da autorização legislativa
para privatização.
Outro argumento é que,
como não é objeto de monopólio da União, como é o caso
da energia nuclear (a estatal
Eletronuclear ficou fora do
programa de privatização), não
haveria a necessidade da autorização.
Os movimentos contrários
à privatização defendem que o
processo depende de autorização do Legislativo, por meio de
uma interpretação conjugada
do artigo 177 da Constituição
Federal e artigo 3° da Lei
9.491/77, o Programa Nacional de Desestatização. Essa interpretação amplia o conceito
de monopólio da União expresso na Constituição, incluindo a Eletrobras e seus serviços. (Agencia Brasil)

MEC libera R$ 1,2 bi
para universidades e
institutos federais
O Ministério da Educação
(MEC) autorizou na quinta-feira (5) a liberação de R$ 1,2 bilhão para universidades e institutos federais em todo o país,
com aumento de 5 pontos percentuais no limite de empenho
do Orçamento para custeio e de
10 pontos percentuais para investimento. Dessa forma, o limite para empenho liberado de
custeio aumenta de 80% para
85% e de investimento passa de
50% para 60%
As universidades federais
receberão R$ 925,12 milhões,
dos quais R$ 413,32 milhões
são de recursos financeiros discricionários e R$ 511,8 milhões, referentes a um orçamento extra, sendo R$ 397,6 milhões para custeio e R$ 114,2
milhões para investimento.
Já os institutos federais serão contemplados com R$ 366,3

milhões, dos quais R$ 164,2
milhões de recursos financeiros
discricionários e R$ 202,1 milhões a mais de limite para empenho. Para a assistência estudantil, o MEC liberou R$ 275,1
milhões de limite para empenho
– R$ 190,2 milhões para as universidades e R$ 84,9 mi para os
institutos. O valor corresponde
à liberação de 100% do limite
para empenho e assistência estudantil.
Desde o início do ano, o
MEC repassou R$ 5,8 bilhões
em recursos financeiros e R$
7,8 bilhões de limite para empenho, ambos discricionários,
para as instituições federais vinculadas à pasta. O MEC também
já liberou para as universidades
e institutos federais R$ 43,51
bilhões para o custeio da folha
de pagamento de pessoal.
(Agencia Brasil)
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São Paulo, sexta-feira, 6 de outubro de 2017

Instituto Fernanda Keller estará no TRIDAY Series
MAN Florianópolis, sem contar
as seis vezes como top 3 do
Mundial IRONAMN em Kona,
Havaí, Fernanda Keller investe
também na formação de novos
valores para o esporte. O Instituto Fernanda Keller tem

como missão a Educação Social, através do esporte, promovendo a socialização e integração social de crianças e jovens
com base nas ações integradas
envolvendo esporte, saúde, lazer
e entretenimento.

Dessa forma, o instituto tem
marcado presença em diversos
eventos, como acontecerá no
domingo, na quinta etapa do TRIDAY. Serão 12 atletas, entre 14
e 24 anos, que estarão na prova
de Sprint, ajudando a fortalecer
a competição criada pela Unlimited Sports para movimentar o
triatlo nacional.
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 preciso correr
para garantir uma vaga na disputa.
O Circuito TRIDAY SERIES
é uma realização da Unlimited
Sports, com o patrocínio da
Omint e Porsche e apoio da Shimano, GU, Aqua Sphere, Trek,
Fits e Tuffo. Mais informações
no site www.tridayseries.com.br

Foto/ Chris Jones

AJ Foyt Racing anuncia a
contratação de Tony Kanaan

Tony Kanaan
Tony Kanaan, o campeão das
500 Milhas de Indianápolis em 2013
e da Fórmula Indy em 2004 correrá
pela equipe do ícone americano AJ
Foyt nas próximas temporadas da
Indy, com o contrato válido por 2
anos. Kanaan pilotará o carro número 14 com o patrocínio da ABC Supply/Chevrolet/Firestone.
“Há alguns anos venho falando com o Tony a respeito dele

se juntar ao nosso time e estou
muito feliz que nós conseguimos
chegar a um acordo. Tony é um
guerreiro e tem a mesma vontade e determinação de ganhar que
nós temos,” disse AJ Foyt. “Ele
é o centro da reestruturação que
estamos fazendo na equipe, que
hoje em dia é comandada pelo
meu filho Larry,” completou AJ.
Kanaan se mostrou entusias-

mado com a chance de defender
a equipe do quatro vezes campeão
das 500 Milhas de Indianápolis,
AJ Foyt. “Essa é uma ótima oportunidade para se construir algo e
fazer história. O ano de 2018 vai
ser um ano muito importante na
Indy, pois teremos novos carros
e todas as equipes terão o mesmo kit aerodinâmico. Por isso
esse é o momento certo para
este novo desafio. O AJ e o Larry estão fazendo um grande investimento na equipe, reformulando a parte técnica com engenheiros renomados e promovendo uma renovação
interna. Estão trazendo o carro 14 para
a equipe sediada em Indianápolis, onde
podem contratar melhores mecânicos e ainda continuarão com o suporte
da matriz que fica no Texas. Eles sabem o que precisam para fazer a equipe melhorar e estão contando comigo para alavancar esta mudança,”
disse Kanaan.
Além da contratação de Tony,
a equipe também anunciou a contratação de Eric Cowdin para o
cargo de Diretor Técnico e Engenheiro Chefe da equipe. Eric

além de ter trabalhado para equipes de ponta como Penske, Andretti e Ganassi, tem um passado vitorioso com Kanaan, onde
foi seu engenheiro durante a temporada campeã de Tony na Indy
Lights em 1997, INDYCAR em
2004 e também nas 500 Milhas
de Indianápolis em 2013. Trabalhando juntos Tony e Eric venceram 14 corridas na Indy.
Para concluir, Kanaan expressou sua admiração pelo novo
chefe e quatro vezes campeão
das 500 Milhas: “Como piloto tudo
que você pode querer é ter uma
equipe que trabalha ao seu redor e
faz as coisas para você. A Foyt está
me proporcionando isso, além de
um bônus, que é ter um cara como
o AJ ao meu lado me dando suporte. Nesse ponto da minha carreira,
isso é sensacional. Ele é uma lenda
no automobilismo. Estou com 42
anos e toda hora ouço me dizerem
que estou ficando velho, mas acabei de ser contratado por um cara
que se aposentou das pistas aos
58. Acho que estou no caminho
certo”, descreveu o baiano.

Terminou na quinta-feira (5)
a pré-temporada da Fórmula E.
Com três dias de treinos que reuniram todas as equipes do grid no
circuito Ricardo Tormo em Valência, na Espanha, as sessões
representaram a oportunidade final para os ajustes rumo ao campeonato que começa no dia 2 de
dezembro em Hong Kong. E Lucas di Grassi, atual campeão da
categoria, destacou sua satisfação com o trabalho desenvolvido até agora pela equipe Audi
Sport ABT Schaeffler.
O brasileiro completou 229
voltas nos três dias sem qualquer
problema técnico. No dia final,
terminou com o oitavo melhor
tempo no combinado e o segundo no treino da tarde. Junto de
seu companheiro de equipe Daniel Abt, foram 474 voltas completadas, fazendo da equipe Audi
Sport ABT Schaeffler a que mais
giros completou pelo traçado
espanhol.

Lucas, que parte rumo ao bicampeonato, destacou também o
equilíbrio de forças do grid.
“Pelo que pudemos ver nesta
pré-temporada, todo mundo evoluiu e o grid está mais compacto
em termos de tempo de volta em
Valência”, destacou.
Testes, 3º Dia (Top-10, combinado do dia): 1) 16 Oliver
Turvey (NIO Formula E Team) –
1:21.822; 2) 66 Daniel Abt
(Audi Sport ABT Schaeffler) –
1:21.946; 3) 25 Jean Eric Vergne (Techeetah) – 1:22.078; 4) 19
Felix Rosenqvist (Mahindra Racing) – 1:22.120; 5) 9 Sébastien
Buemi (Renault e.Dams) –
1:22.247; 6) 7 Jerôme
D’Ambrosio (Dragon Racing) –
1:22.252; 7) 36 Alex Lynn (DS
Virgin Racing) – 1:22s267; 8) 1
Lucas di Grassi (Audi Sport ABT
Schaeffler) – 1:22.328; 9) 8 Nicolas Prost (Renault e.Dams) –
1:22.383; 10) 20 Mitch Evans

Foto/ Audi Sport

Confiante, Lucas di Grassi encerra
testes de pré-temporada da Fórmula E

Lucas di Grassi
(Panasonic Jaguar Racing) –
1:22.432.
Calendário FIA Formula E
temporada 2017-2018: 02/12 –
Hong Kong; 03/12 – Hong Kong;
13/02 – Marrakesh, Marrocos;
03/02 – Santiago, Chile; 03/03
– Cidade do México, México;

17/03 – SÃO PAULO, Brasil; 14/
04 – Roma, Itália; 28/04 – Paris,
França; 19/05 – Berlim, Alemanha; 10/06 – Zurique, Suíça;
14/07 – Nova York, Estados
Unidos; 15/07 – Nova York, Estados Unidos; 28/07 – Montreal, Canadá; 29/07 – Montreal,
Canadá.

EMS Taubaté Funvic
sai na frente na
disputa do título
do Paulista
Jogando em casa, equipe bateu o Corinthians-Guarulhos
por 3 a 1. Segunda partida será neste sábado, em Guarulhos, com SporTV

Foto/ Rafinha Oliveira

O Circuito TRIDAY Series
fará sua estreia no Rio de Janeiro no dia 8 de outubro, na Praia
da Macumba, no Recreio dos
Bandeirantes. A competição, que
visa incentivar a prática do esporte para os jovens e bem como
servir como treinamento para os
mais experientes, contará com o
apoio de uma das maiores atletas o triatlo nacional. Fernanda
Keller confirmou a presença de
12 alunos do Instituto Fernanda
Keller na prova.
A disputa terá duas distâncias, Sprint - 750m de natação,
20km de ciclismo e 5km de corrida - e Olímpico - 1,5km/
40km/10km. A programação no
domingo começará às 7h, com
a largada do Sprint, ficando para
as 7h45 a largada do Olímpico.
A entrega de kits está prevista
para sexta (10h às 22h) e sábado
(10h às 20h), na Decathlon da
Barra da Tijuca.
Com diversos títulos, entre
eles o bicampeonato no IRON-

Foto/ Acervo IFK

Instituto Fernanda Keller marca
presença na competição

Campeonato Paulista de Vôlei Masculino 2017
Atual tricampeão estadual,
o EMS Taubaté Funvic mostrou
sua força e deu um grande passo ao tetra no Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, Divisão Especial. Na noite de
quarta-feira (4), no Ginásio
Abaeté, em Taubaté, a equipe do
interior paulista bateu o Corinthians-Guarulhos na primeira
partida do playoff final, por 3
sets a 1, com parciais de 25/21,
/25/19, 23/25 e 25/16, em 107
minutos de jogo, diante de cerca de 1.800 pessoas.
Agora, o EMS Taubaté Funvic precisa de mais uma vitória
no sábado (7), em Guarulhos,
para garantir a quarta conquista
seguida do principal torneio
regional do país. Já o time da
casa terá que vencer a partida,
independente do placar, para
levar a decisão para o Golden
Set. A partida será no Ginásio
da Ponte Grande, a partir das
21h, com transmissão pelo Canal SporTV2.
A primeira partida da final
do Paulista de Vôlei masculino confirmou a força do esporte no estado. Mesmo em começo de temporada, as duas equipes fizeram um grande espetáculo, com diversos protagonistas de elevado nível técnico,
como o atletas Wallace, Lucarelli, Dante, Serginho, Riad e
Rivaldo, entre tantos outros
destaques do vôlei paulista e
nacional.
Jogando em casa, com o
apoio de sua torcida e em um
momento mais positivo, o
EMS Taubaté Funvic fez valer
seu favoritismo em casa. Apesar do equilíbrio nos dois primeiros sets, o time da casa
aproveitou o fato de ter errado
menos para abrir 2 a 0. No terceiro set, com um desempenho
quase perfeito, o CorinthiansGuarulhos levou a melhor, diminuindo a vantagem do adver-

sário. O quarto set também começou parelho, mas a equipe
de Taubaté logo assumiu o controle e venceu sem muita dificuldade, fechando a partida
com 3 a 1.
Lucarelli, um dos destaques do EMS Taubaté Funvic
ressaltou o equilíbrio. Esperávamos um jogo complicado e
isso se confirmou. Trata-se de
um adversário forte e que chegou após grande campanha, valorizando muito a nossa vitória. Agora temos de focar no
sábado, que será mais uma dura
missão e, sem dúvida, um grande jogo”, afirmou o ponta.
Pelo Corinthians, o experiente Rivaldo afirmou que o
grupo jogou bem, mas não soube aproveitar os momentos diante de um adversário tão forte. “É uma equipe muito forte
e nós não aproveitamos os
momentos que estávamos em
vantagem. Vamos decidir em
casa e contamos com o apoio
de nossa torcida”, declarou.
Ingressos para o 2º jogos
da final
As vendas online para os
ingressos da segunda partida da
final do Campeonato Paulista
entre Corinthians-Guarulhos e
EMS Taubaté/Funvic já começaram. Crianças até 10 anos
acompanhada de responsáveis
não pagam. Os ingressos custam R$ 15,00.
LINK
para
venda
OnLine: www.eventbrite.com.br/
e/final-corinthians-guarulhosvs-taubate-campeonato-paulista-de-volei-tickets38510914181.
O Campeonato Paulista de
Vôlei Masculino, Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação Paulista
de Volleyball. Mais informações
no
site
oficial
www.fpv.com.br

