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Voto aberto ainda é dúvida na sessão
sobre o futuro de Aécio Neves

Iniciativa do FUSSESP quer fortalecer
autoestima de pacientes com câncer

Página 4

Página 2

Mercado eleva projeção da
inflação de 2,98% para 3% em 2017

Temer envia carta a
parlamentares e fala em

“conspiração” para derrubá-lo

Esporte

São Paulo, terça-feira, 17 de outubro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,17
Venda:       3,17

Turismo
Compra:   3,15
Venda:       3,35

Compra:   3,73
Venda:       3,73

Compra: 119,70
Venda:     149,50
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A rodada dupla final da Nas-
car Whelen Euro Series foi
eletrizante e provocou uma re-
viravolta na tabela de pontua-
ção. Depois de vencer a sua
sétima corrida na temporada, o
francês Thomas Ferrando ga-
rantiu o título da versão euro-
peia da Nascar no sábado (14),
em Zolder, na Bélgica, e se deu
ao luxo de terminar apenas na
15ª posição na última etapa.

Brasileiro Felipe Rabello
termina como vice-campeão
da Rookie e terceiro na Geral

Enquanto isto, o mineiro Fe-
lipe Rabello (Get Castle
Crush App/Mellore Alimen-
tos) abandonou a penúltima
etapa e a possibilidade títu-
los inéditos para o Brasil, e
mesmo terminando em se-
gundo no domingo (15), caiu
para a vice-liderança da
Rookie Cup e ficou em ter-
ceiro na classificação geral
da EuroNascar.         Página 6

Final emocionante da
Motogp no Japão

A cada etapa o Mundial de
Motovelocidade fica mais
acirrado. Faltam apenas três
provas e a luta pelo título está
praticamente entre apenas
dois pilotos: Marc Marquez e
Andrea Dovisioso. A diferen-
ça entre ambos é de apenas 11
pontos. Maverick Viñales ainda
possui chances matemáticas,
mas com 41 pontos de desvan-
tagem em 75 a serem disputa-
dos, fica praticamente impos-
sível de alcançar o título. Do-
visioso venceu domingo ulti-
mo no Japão, com Marquez
ficando em segundo a apenas
0,2 segundos, numa última
volta eletrizante.         Página 6

F
ot

o/
 M

ot
oG

P

Dovi  vence Marquez e se aproxima na luta pelo título

Mitsubishi Cup terá prova
noturna inédita em

Indaiatuba (SP)
A cidade paulista de Indaiatuba

será palco de disputas emocionan-
tes do rali de velocidade Mitsu-
bishi Cup. Entre os dias 20 e 22 de
outubro, a Fazenda Pimenta rece-
berá os pilotos e navegadores para
provas inéditas: haverá uma espe-
cial noturna e time-attack, além
das tradicionais provas de cross-
country. “Este ano, o campeonato
está bem diferente dos outros, com
várias novidades, inclusive essa
especial noturna. O lado bom é que
fará menos calor, pois em Indaia-
tuba sempre enfrentamos altas
temperaturas”,  fala o piloto Ricar-
do Feltre.                         Página 6Fazenda Pimenta será palco das disputas da Mitsubishi Cup

Sesi-SP recebe Sesc
RJ nesta terça-feira

pela Superliga
Feminina 17/18

Sesi-SP conta com apoio da torcida

A terça- fe i ra  (17)  será
de muitos jogos para os fãs
do voleibol. A primeira ro-
dada do turno da Superliga

feminina  de  vôle i  17/18
terá um total de cinco par-
t i d a s  p e l a s  q u a d r a s  d o
Brasil.                     Página 6
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

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

Previsão do Tempo
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Trabalhos de
resgate

continuam
após atentado
que deixou
315 mortos
na Somália
Equipes de emergência e

mais de 500 soldados do Exér-
cito da Somália continuaram na
segunda-feira (16) com os tra-
balhos de resgate para tentar
encontrar sobreviventes entre
os escombros dos edifícios
destruídos nos atentados de sá-
bado em Mogadíscio. De acor-
do com o balanço mais recen-
te, 315 pessoas morreram. As
informações são da agência de
notícias espanhola EFE.

As famílias se amontoam
nas áreas próximas às explo-
sões e nos hospitais com a es-
perança de encontrar parentes
entre os mais de 400 feridos
ou pelo menos conseguir iden-
tificar algum dos corpos, uma
tarefa árdua, já que muitos
morreram queimados.

“Quase todos os feridos
estão em estado grave. O hor-
ror é indescritível”, afirmou
uma enfermeira do Hospital
Medina à emissora Shabelle.

Até agora, 25 corpos foram
removidos e acredita-se que o
número de vítimas continue
crescendo.

O ministro de Informação,
Abdirahman Osman Yariisow,
informou que a campanha de
doação de sangue para os hos-
pitais está sendo bem-sucedida.

Entre os doadores estava
Muktar Robow, ex-porta-voz da
organização terrorista Al Sha-
baab, organização que o gover-
no, meios de comunicação e
especialistas acusam de estar
por trás do ataque, apesar de
ninguém ter reivindicado a au-
toria até o momento. Página 3

O mercado financeiro au-
mentou a projeção para infla-
ção pela segunda vez segui-
da. A estimativa para o Índi-
ce Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
desta vez, passou de 2,98%
para 3%, este ano. A estima-
tiva é do Boletim Focus, uma
publicação divulgada toda
segunda-feira no site do Ban-
co Central (BC), com proje-
ções para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2018, a estimativa
para o IPCA permanece em
4,02%. As estimativas para os
dois anos permanecem abaixo
do centro da meta de 4,5%,
que deve ser perseguida pelo
BC. Essa meta tem ainda um
intervalo de tolerância entre
3% e 6%.

Para alcançar a meta, o BC
usa como principal instrumen-
to a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente em 8,25% ao
ano.                        Página 3

Presidente Michel Temer
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O presidente Michel Temer
escreveu uma carta a deputados
e senadores se defendendo de
acusações contra ele. No texto,
Temer diz que é vítima de “uma
campanha implacável com ata-

ques torpes e mentirosos” e que
há uma “conspiração” para der-
rubá-lo do cargo.

A carta foi enviada por Temer
a parlamentares da base aliada e
da oposição no momento em que

a segunda denúncia da Procura-
doria-geral da República (PGR)
contra ele está sendo analisada na
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados.                             Página 4
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Polícia Federal leva malotes
 do gabinete do deputado

Lúcio Vieira Lima

Alterada regras para
divulgação de lista suja

do trabalho escravo

A defesa da ex-presidente da
República Dilma Rousseff disse na
segunda-feira(16) que vai usar tre-
chos de depoimentos da delação
premiada do empresário e doleiro
Lúcio Funaro à Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) para pedir
a anulação do impeachment da pe-
tista, afastada definitivamente do
cargo em abril de 2016.

Em nota, o ex-ministro da
Justiça e advogado de Dilma,

Defesa de Dilma usará
depoimento de Funaro para

pedir anulação de impeachment
José Eduardo Cardozo diz que as
declarações de Funaro confir-
mam que, conforme a defesa da
ex-presidente vem sustentando
desde o início do processo, o
afastamento é nulo, pois foi
encabeçado pelo então presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos Eduardo Cunha e por par-
lamentares que queriam evitar
“a sangria da classe política
brasileira”.                 Página 4



Créditos da Nota Fiscal Paulista
serão liberados nesta terça-feira
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C Â M A R A  ( S P )

Caso não tenha a legenda pra ser candidato por uma das 2 va-
gas do PSDB ao Senado, o vereador Mario Covas (PSDB) pode e
deve ser um dos mais votados candidatos à Câmara dos Deputa-
dos em 2018. O colega João Jorge segue candidato do prefeito
[ainda tucano] Doria pra presidir o diretório paulistano.  

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

Perguntinha da hora: Doria perde ou ganha com o movimento
Brasil Livre [do que e de quem] meio que deixando de ser seu
porta-voz pra se aproximar do deputado federa [eleito pelo Rio
via PSC] Bolsonaro ? Pra quem convive com Doria [há  pelo me-
nos 20 anos], ele reformata o que precisa pra obter vitórias.   

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

Entre os deputados governistas, que tão [pelo menos] no seu
2º mandato, a preferência em termos de candidatura de quem foi
governador e lidou bem [com o hoje senador Aloysio - PSDB -
 sendo ‘1º ministro’] é pelo senador José Serra (PSDB). Até al-
guns adversários não tinham lá do que se queixar.   

G O V E R N O  ( S P )

Embora acreditando que não virarão as denúncias de que tem
milhões de dólares em contas no exterior, o ex-governador Serra
(PSDB) espera por um ‘milagre’ na corrida à Presidência em 2018.
Por enquanto, vai se cacifando pra faturar as prévias como candi-
dato tucano ao Palácio dos Bandeirantes.  

C O N G R E S S O 

Fechamento de questão do PT [ainda de Lula] pra não ‘salvar a
pele’ do senador Aécio [ainda meio ‘sócio  majoritário’ do PSDB],
no caso do seu afastamento por corrupções expostas em vídeos
com os irmãos JBS, como será num caso semelhante com um
colega petista ou com o alinhado Renan (PMDB) ?  

H I S T Ó R I A S 

Enquanto o Brasil segue ‘achando’ que ainda existe ‘esquer-
da’ e ‘direita’, o Partido [único] Comunista Chinês tá bancando a
visita oficial do PSD [do dono nacional Kassab], do PPS [do dono
nacional e ex-’comuna’ Freire, do PSC [do ainda dono nacional -
pastor dito evangélico Everaldo] e do PSB [único que tá ...    

D A 

... representado por um simples membro do diretório nacio-
nal e vereador na presidência do diretório municipal da cidade de
São Paulo]. O Comitê Central do PCC [nada a ver com os ‘ma-
nos’ daqui], querem aprender e apreender [usar] como é
literalmente mandar num partido sendo que os mesmos são fru-
tos ... 

P O L Í T I C A 

... de uma pretensa democracia, sob princípios e valores ditos
republicanos. A chinesada, que tá pagando todas as despesas, tá
impressionada com o poder, em alguns casos mais concentrados
que o regime do mandatário Xi Jim Ping naquele país-’continen-
te’ asiático. Na prática, como serão investidores ...    

B R A S I L E I R A 

... [na marra via mercado financeiro global], querem
projetar como se relacionarão com os partidos brasileiros no
Congresso a partir de 2019. Perguntinha da hora: quais foram os
critérios pra não convidarem representantes dos demais 31 par-
tidos ? Na volta, após dia 22, talvez o professor Eliseu (PSB) nos
diga. 

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] desde
1992. Ela foi se tornando referência na política e uma via das li-
berdades possíveis entre comunicação, sociedade e instituições.
Na Internet, é uma das pioneiras [desde 1996]. Ele está dirigente
na Associação dos Cronistas de Política [São Paulo - Brasil]. 
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A Secretaria de Estado da
Fazenda libera, hoje, os créditos
da Nota Fiscal Paulista para os
participantes do programa. Cer-
ca de um bilhão de documentos
fiscais são processados e homo-
logados pelo sistema da Fazen-
da na liberação de créditos.

Por essa razão, as funciona-
lidades do sistema Conta Cor-
rente da Nota Fiscal
Paulista ficaram temporaria-
mente indisponíveis a partir do
dia 6 de outubro. A opção “Uti-
lizar Créditos” será reativada no
próximo dia 17, por causa da
contabilização dos valores.

Os créditos liberados no
mês de outubro para pessoas fí-
sicas e os condomínios são re-
ferentes às compras realizadas no
2º semestre de 2016. O cálculo
segue a regra do sistema antigo,
que leva em conta o pagamento
do porcentual de até 20% do
ICMS efetivamente recolhido
pelo estabelecimento aos consu-
midores que efetuaram compras
e solicitaram a inclusão do CPF

ou CNPJ no documento fiscal.
As quantias ficam disponí-

veis por cinco anos e podem ser
utilizados a qualquer momento
nesse período. Já as instituições
sem fins lucrativos, que fizeram
compras próprias ou tiveram
doações de notas fiscais, rece-
berão os créditos referentes ao
1º semestre de 2017.

Metodologia
O cálculo referente aos me-

ses de janeiro e fevereiro usa-
rão a metodologia antiga. Nos
meses subsequentes, já serão
levadas em consideração as no-
vas regras, que ampliaram o per-
centual de devolução para até
30% do ICMS efetivamente re-
colhido pelo comércio. Além
disso, do total de créditos devol-
vidos, 60% são destinados para
entidades assistenciais.

Com o lançamento do apli-
cativo Nota Fiscal Paulista, o
valor médio do cupom aumen-
tou e mais de 150 vezes. No sis-
tema antigo, cada nota fiscal de-

positada em urnas localizadas
em estabelecimentos comerci-
ais gerava, em média, R$ 0,23.

Já nas doações realizadas di-
retamente pelo aplicativo, a quan-
tia média do crédito gerado em
documento fiscal é superior a R$
30. Isso é possível porque as no-
vas regras retiraram das doações
realizadas pelo aplicativo a trava
que destinava às entidades o má-
ximo de 7,5% o valor da nota.
Agora, o teto máximo de crédito
que uma entidade poderá receber
é de R$ 250,70 por cupom fiscal.

As doações podem ser fei-
tas pelo aplicativo da Nota Fis-
cal Paulista (disponível para os
sistemas iOS e Android) ou pelo
site oficial da iniciativa.

IPVA 2018
No mês de outubro, os con-

sumidores podem utilizar os
créditos do programa Nota Fis-
cal Paulista para abater ou qui-
tar o Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores
(IPVA) do próximo ano. Nesse

caso, é preciso solicitar essa
opção no site da Nota Fiscal Pau-
lista até o dia 31 de outubro. O
veículo deve estar no nome do
usuário cadastrado no programa
para que a opção seja válida.

Criada em outubro de 2007,
a iniciativa integra o Programa
de Estímulo à Cidadania Fiscal
do Governo do Estado de São
Paulo e reduz, de fato, a carga
tributária individual dos cida-
dãos, que recebem créditos ao
efetuar compras de mercadori-
as em São Paulo.

O programa conta com 19
milhões de participantes cadas-
trados e, desde o início, soma
mais de 54 bilhões de documen-
tos fiscais processados na Fa-
zenda. Ao todo, a Nota Fiscal
Paulista devolveu aos participan-
tes do programa R$ 15,7 bilhões,
sendo R$ 14,1 bilhões em cré-
ditos e R$ 1,6 bilhão em prêmi-
os nos 106 sorteios já realiza-
dos. Para baixar o aplicativo,
acesse a loja de aplicativos do
tablet ou smartphone.

“Rá-Tim-Bum, o Castelo”
segue no Memorial até fevereiro

Sucesso de público no Bra-
sil em 2017, a exposição “Rá-
Tim-Bum, O Castelo” segue em
cartaz até 4 de fevereiro de 2018
no Memorial da América Lati-
na, em São Paulo. O projeto é
uma realização da Fundação
Memorial da América Latina e
do Governo do Estado, em par-
ceria com a TV Cultura e a Ca-
selúdico.

A terceira temporada traz
como novidade um novo cená-
rio dentro da exposição: “É um
grande mural para que as pesso-
as extravasem suas emoções,
deixem seu autógrafo, façam
selfies e, assim, eternizem o
momento da visita”, destaca o
diretor Felipe Pinheiro.

Público
Embora não haja, no Brasil,

dados atualizados em relação à
frequência de público em even-
tos artísticos e museológicos,
“Rá-Tim-Bum, o Castelo” está
entre as mais visitadas do mun-
do. De 31 de março, quando foi
inaugurada, até 30 de setembro
último, mais de 500 mil pessoas
visitaram a exposição, incluindo
as 20 mil visitas com ingressos
gratuitos, cedidos para escolas
públicas, além de entidades fi-
lantrópicas e assistenciais.

De acordo com levantamen-
to feito a partir de informações da
revista britânica “The Art News-
paper”, que mapeia o público de
museus, as visitações colocam o

projeto entre os top 5 mais visi-
tados em todo o mundo.

Em 2016, o Memorial da
América Latina estabeleceu o
próprio recorde histórico de
público, com mais de 2,2 mi-
lhões de visitantes. Parcela sig-
nificativa dessa marca coube ao
evento em que o Memorial re-
criou a “Vila do Chaves”, em par-
ceria com o SBT, visto por mais
de 250 mil fãs do seriado mexi-
cano.

Serviço
Rá-Tim-Bum, o Castelo –

Terceira Temporada

Data: até 04/02/2018
Visitações: terça a sexta-fei-

ra, das 9h às 21h | sábados, do-
mingos e feriados, das 9h às 22h

Ingressos: R$ 20 (meia-en-
trada, R$ 10)

Bilheterias (Vendas a partir
de 26/09): Memorial
e www.ratimbumocastelo.com.br

Funcionamento da bilheteria
do Memorial: terça a sexta-fei-
ra, das 9h às 18h | sábados, do-
mingos e feriados, das 10h às
20h

Estacionamentos: portões 4,
8 e 15 (pagos)

Acesso: portões 8, 9 e 12
Recomenda-se o transporte

público até o Terminal Barra
Funda

Classificação livre
www.memorial.org.br

AcessaSP registra aprovação
de mais de 90% dos usuários

Uma pesquisa realizada em
agosto com usuários dos postos
do AcessaSP apontou que 96,6%
estão satisfeitos com o atendi-
mento prestado pelos monitores
da iniciativa. Além disso, o índi-
ce de 90,66% dos cidadãos con-
sidera ótimo ou excelente o pro-
grama de inclusão digital do
Governo do Estado, executado
em parceria com os municípios.

Ao todo, foram 5.066 con-
sultados em mais de 500 postos
espalhados pelo território pau-

lista. Mais de 95% dos entrevis-
tados disseram que indicariam
o AcessaSP para outras pessoas.

O levantamento é realizado
a cada dois meses pela coorde-
nação do projeto na Prodesp –
Companhia de Processamento
de Dados do Estado de São
Paulo e tem o objetivo de avaliar
a satisfação dos usuários. A pes-
quisa também analisa o impacto
de medidas de aperfeiçoamento
nas unidades e serve para sinali-
zar alguma nova demanda que in-

terfira na qualidade dos serviços.

Qualidade
O bom índice de aprovação

registrado no levantamento indi-
ca, principalmente, a qualidade
do atendimento prestado pelos
monitores nos postos. O progra-
ma de inclusão digital foi insti-
tuído pelo Governo de São Pau-
lo em 2000, em um modelo de
parceria com as prefeituras.

O Estado fornece a infraes-
trutura (computadores, impres-

sora, mobiliário) e o link de in-
ternet. A prefeitura sede o espa-
ço físico e se responsabiliza
pela manutenção, além da con-
tratação do monitor.

Nos 17 anos de funciona-
mento, o AcessaSP já cadastrou
mais de 3,3 milhões de usuários
e realizou 91,3 milhões de aten-
dimentos. De janeiro a agosto
de 2017, foram realizados
2.605.764 atendimentos pre-
senciais – uma média de 325 mil
atendimentos por mês.

Iniciativa do FUSSESP quer fortalecer
autoestima de pacientes com câncer

O Fundo Social de Solidari-
edade do Estado de São Paulo
(FUSSESP) lançou na segunda-
feira (16) o projeto Solidarieda-
de em Fios, uma parceria com o
Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo (Icesp) para produção
de próteses capilares que serão
doadas para pacientes em trata-
mento contra o câncer.

A ideia surgiu dos contatos de
Lu Alckmin com participantes da
Escola de Qualificação Profissi-
onal do fundo. “Eu sempre en-
contrava com alguma aluna que
estava se recuperando e comen-
tava que a perda do cabelo era algo
que mexia com a autoestima”,
disse a presidente do FUSSESP.

Desses relatos surgiu a ideia
de aproveitar a experiência dos
cursos de Beleza para criação de
cursos de Prótese Capilar e Mega
hair através dos quais os alunos
poderão contribuir com a campa-
nha e doar próteses aos pacientes
em tratamento pelo Icesp.

O governador Geraldo Alck-
min também participou da ceri-
mônia de lançamento do proje-
to. “Destaco o efeito que a ini-
ciativa tem na saúde das pacien-
tes”, disse Alckmin. “Não ape-
nas o bem-estar físico, mas tam-
bém psíquico e social. Este é o
conceito mais avançado que nós
temos: o tratamento mais huma-
nizado e a promoção da autoes-
tima para melhorar a saúde”, des-
tacou o governador.

Inscrições já podem ser
feitas

As inscrições para a primei-
ra turma do curso de Prótese
Capilar e Mega hair podem ser
feitas até o dia 20 de outubro,
na sede do Fussesp, localizada
no Parque da Água Branca, Zona
Oeste de São Paulo.

Inicialmente, estão disponí-
veis 10 vagas. Para participar é
preciso ter a partir de 16 anos

de idade, formação de cabeleiro
e noções de costura.

Como parte do curso que terá
64 horas de duração, o aluno
aprende técnicas de visagismo,
estudo de personalidade e dese-
jo do paciente aplicadas em en-
trevista para a produção da pró-
tese mais adequada.

O curso será realizado no
período de 6 a  16 de novembro.
Para mais informações sobre o
projeto, os interessados devem
ligar para o Fussesp, nos seguin-
tes números de telefone: (11)
2588-5783 ou 2765-4957.

Doações de cabelos
O projeto também incentiva

as pessoas a doarem mechas de
cabelo para a confecção das pró-
teses capilares.

Os doadores devem se diri-
gir à sede da Escola de Beleza
do FUSSESP, no Parque da Água
Branca, em São Paulo (Rua Mi-
nistro Rocha Godói, 180. Per-

dizes) para fazer a doação e ga-
nhar um corte de cabelo gratui-
to. O horário de funcionamento
é das 8h às 17h, de segunda a
sexta-feira.

As mechas de 12 cm ou
mais, amarradas em elástico e
colocadas em saco plástico,
também podem ser enviadas
pelo correio, em nome do Fun-
do Social de Solidariedade do
Estado, para o seguinte endere-
ço: Rua Morumbi, 4500, 2º an-
dar – Cep.: 05650-905 SP.

O FUSSESP já recebeu da
Receita Federal uma doação de
50 quilos de cabelos, mas a pre-
sidente do Fundo espera receber
mais contribuições.

“Temos essa doação, mas
nossas mexas são limitadas. Por
isso gostaria de pedir para as
pessoas que puderem doar para
procurar o fundo social, ou até
mesmo ir na Escola de Beleza e
fazer o corte lá”, comentou Lu
Alckmin.

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (17/10),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Trabalhos de resgate
continuam após

atentado que deixou
315 mortos na Somália

Equipes de emergência e mais de 500 soldados do Exér-
cito da Somália continuaram na segunda-feira (16) com os
trabalhos de resgate para tentar encontrar sobreviventes en-
tre os escombros dos edifícios destruídos nos atentados de
sábado em Mogadíscio. De acordo com o balanço mais re-
cente, 315 pessoas morreram. As informações são da agên-
cia de notícias espanhola EFE.

As famílias se amontoam nas áreas próximas às explo-

sões e nos hospitais com a esperança de encontrar parentes
entre os mais de 400 feridos ou pelo menos conseguir iden-
tificar algum dos corpos, uma tarefa árdua, já que muitos
morreram queimados.

“Quase todos os feridos estão em estado grave. O horror
é indescritível”, afirmou uma enfermeira do Hospital Medi-
na à emissora Shabelle.

Até agora, 25 corpos foram removidos e acredita-se que
o número de vítimas continue crescendo.

O ministro de Informação, Abdirahman Osman Yariisow,
informou que a campanha de doação de sangue para os hos-
pitais está sendo bem-sucedida.

Entre os doadores estava Muktar Robow, ex-porta-voz da
organização terrorista Al Shabaab, organização que o gover-
no, meios de comunicação e especialistas acusam de estar
por trás do ataque, apesar de ninguém ter reivindicado a au-
toria até o momento.

Robow, também conhecido como Abu Mansur, condenou
o atentado e pediu para que os somalis resistam na luta con-

tra os jihadistas.
“Se resistirem, não levará mais do que alguns meses para

eliminá-los e as baixas não serão tão grandes”, disse ele, em
referência ao estrago causado pelas explosões de dois ca-
minhões-bomba na frente de um hotel e de um famoso mer-
cado de Mogadíscio.

O antigo membro da cúpula da Al Shabab, que prometeu
colaborar com o governo no combate ao terrorismo após for-
malizar a sua deserção em agosto, indicou que está “prepa-
rado” para liderar as ofensivas contra a organização: “Eu os

conheço melhor que vocês”.
Após as condenações generalizadas da comunidade inter-

nacional, países como Quênia, Djibuti, Etiópia e Turquia aten-
deram ao apelo do governo somali para atender os feridos
daquele que já é o maior atentado terrorista ocorrido na So-
mália até hoje.

A Turquia, velho parceiro desse país do Leste da África,
enviou aviões para transferir os 30 feridos mais graves a hos-
pitais de Ancara e Istambul. O país também encaminhou uma
centena de médicos para ajudar os profissionais dos hospi-

tais de Mogadíscio. Além disso, o Executivo pediu aos tur-
cos que apoiem os somalis neste momento e anunciou que
enviará aeronaves com medicamentos ao país.

O primeiro-ministro somali, Hassan Ali Khaire, disse que
nas próximas horas mais feridos em estado grave serão trans-
feridos ao exterior para receber tratamento de emergência.

A primeira explosão aconteceu na frente do Hotel Safari,
que fica em uma das áreas mais movimentadas da capital,
com vários escritórios, hotéis e restaurantes. O segundo ata-
que, com modus operandi idêntico, foi ao lado de um fa-

moso mercado situado perto da antiga sede da companhia
aérea Somali Airlines, no distrito de Wajir.

De acordo com analistas locais, os problemas internos
do governo e o seu distanciamento da cúpula do Exército
permitiram ao grupo terrorista recuperar a capacidade de agir
em grande escala.

Após a renúncia do ministro de Defesa e do chefe das
Forças Armadas na quinta-feira passada, a emissora Radio
Garowe disse que o diretor dos serviços de inteligência so-
mali, Abdullahi Mohamed Ali, também conhecido como San-
balolshe, será destituído nos próximos dias por perder a con-

fiança do Executivo.
A organização terrorista, que se filiou à rede internacio-

nal da Al Qaeda em 2012, controla parte do território da
Somália e quer instaurar um Estado islâmico no país. (Agen-
cia Brasil)

O mercado financeiro au-
mentou a projeção para inflação
pela segunda vez seguida. A es-
timativa para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), desta vez, passou de
2,98% para 3%, este ano. A es-
timativa é do Boletim Focus,
uma publicação divulgada toda
segunda-feira no site do Banco
Central (BC), com projeções
para os principais indicadores

econômicos.
Para 2018, a estimativa para

o IPCA permanece em 4,02%.
As estimativas para os dois anos
permanecem abaixo do centro
da meta de 4,5%, que deve ser
perseguida pelo BC. Essa meta
tem ainda um intervalo de tole-
rância entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o BC
usa como principal instrumento
a taxa básica de juros, a Selic,

atualmente em 8,25% ao ano.
Quando o Copom diminui os

juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato com
incentivo à produção e ao consu-
mo, reduzindo o controle sobre
a inflação. Já quando o Copom
aumenta a Selic, o objetivo é con-
ter a demanda aquecida, e isso
gera reflexos nos preços porque
os juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.

A expectativa do mercado fi-
nanceiro para a Selic permanece em
7% ao ano, tanto para o final de
2017 quanto para o fim de 2018.

A projeção para o cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to (PIB), soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
subiu de 0,70% para 0,72%, este
ano. Para 2018, a estimativa de
expansão passou de 2,43% para
2,50%. (Agencia Brasil)

Tesouro cobre quase R$ 2,6 bilhões não
pagos pelo estado do Rio até setembro

O Tesouro Nacional cobriu
R$ 2,564 bilhões de dívidas não
pagas pelo estado do Rio de Ja-
neiro nos nove primeiros meses
do ano. O número foi divulgado
na segunda-feira(16) pelo Te-
souro, que publicou o Relatório
de Garantias Honradas da União
de setembro, que lista as garan-
tias dadas pelo governo federal
às operações de crédito dos es-
tados e dos municípios.

Além do governo fluminen-
se, o Tesouro cobriu R$ 30,5
milhões não pagos pelo gover-
no de Roraima e R$ 19,74 mi-

lhões não pagos pela prefeitura
de Natal, totalizando R$ 2,614
bilhões de garantias honradas de
janeiro a setembro. Apenas em
setembro, o Tesouro cobriu R$
317,91 milhões. Desse total, R$
309,72 milhões foram destina-
dos ao estado do Rio; R$ 8,19
milhões a Roraima, e R$ 2,19
milhões, à prefeitura da capital
do Rio Grande do Norte.

As garantias são concedidas
pelo Tesouro para ser usadas em
caso de calote dos estados e dos
municípios. O Tesouro cobre a
inadimplência e obtém de volta

o dinheiro por meio da retenção
de repasses federais, como os
fundos de Participação dos Es-
tados e dos Municípios e a de-
volução do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) que
incide sobre as exportações, em
operações chamadas de contra-
garantias.

Em setembro, o Tesouro
Nacional recuperou R$ 5,04
milhões por meio da execução
das contragarantias. No total,
informou o órgão, restam a re-
cuperar R$ 2 bilhões acumula-
dos, relativos a honras de garan-

tia realizadas desde 2016. Des-
se total, R$ 1,99 bilhão não pode
ser recuperado por causa de duas
decisões do Supremo Tribunal
Federal que impedem a União de
reaver o dinheiro usado para co-
brir débitos não pagos pelo es-
tado do Rio de Janeiro.

Por causa da renegociação
de dívidas do estado, o Tesouro
só poderá voltar a reter repasses
federais ao Rio de Janeiro em
2020. A lei complementar que
instituiu o acordo foi homolo-
gada no início de setembro.
(Agencia Brasil)

Brasil manda
missão à

Espanha para
tentar vender
mais frutas

Uma missão oficial do Mi-
nistério da Agricultura embarcou
na segunda-feira, (16) para a Es-
panha em busca de investimen-
tos estrangeiros para o setor do
agronegócio brasileiro. Lidera-
da pelo secretário-executivo da
pasta, Eumar Novacki, a equipe
estará na Fruit Attraction 2017,
uma das principais feiras euro-
peias de frutas e vegetais. O Bra-
sil participa como convidado da
organização e terá um pavilhão
exclusivo no evento.

Além da feira, Novacki,
como representante do ministé-
rio,  deve se reunir com impor-
tadoras de frutas brasileiras e
cumprirá agenda em um encon-
tro  Espanha-Brasil com empre-
sários do setor.

Também integram a comitiva
o diretor do Departamento de
Negociações Não Tarifárias, Ale-
xandre Pontes, o diretor do De-
partamento Promoção Internaci-
onal do Agronegócio, Evaldo da
Silva Júnior, e o superintendente
federal em Roraima, Plácido Fi-
gueredo Neto, além da coorde-
nadora-geral de Promoção Co-
mercial substituta, Rosilene Lo-
zzi Bandera. (Agencia Brasil)

Telebras adia para o
próximo dia 31 leilão de
satélite geoestacionário

A Telebras adiou novamen-
te a sessão de recebimento dos
envelopes para o leilão do sa-
télite geoestacionário, que es-
tava marcado para esta segun-
da-feira(17). O comunicado
foi feito na sexta-feira (13) à
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). Esta é a terceira
vez que o leilão é adiado.

A empresa justificou o
novo adiamento devido a novas
solicitações apresentadas por
interessados. Com isso, a nova
data para o recebimento dos
envelopes ficou para o dia 31
deste mês.

Serão leiloados dois lotes
da chamada banda Ka, que to-
talizam 23 gigabites (Gbps),
dos 56 Gbps de capacidade total
do satélite. Do restante, 11 Gbps
são garantidos à Telebras e 12
Gbps poderão ser usados pela
estatal, ou vendido em novo lei-
lão, caso haja demanda.

O período de cessão da ca-
pacidade de banda larga será de

cinco anos, prorrogáveis por
mais cinco. Além disso, a em-
presa que arrematar o maior
lote ficará encarregada de pres-
tar serviços para a Telebras.

Lançado em maio deste
ano, do Centro Espacial de
Kourou, na Guiana Francesa, o
satélite, mais conhecido como
Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicação, foi
projetado para aumentar a ofer-
ta de internet banda larga no
Brasil, especialmente em áre-
as remotas, e também para uso
da comunicação estratégica
das Forças Armadas.

No fim de setembro, o Tri-
bunal de Contas da União
(TCU) confirmou a legalidade
do leilão, após ser questiona-
do por deputados da oposição
sobre a licitude do certame. Os
parlamentares questionavam o
procedimento, alegando que o
leilão privatizaria uma ativida-
de da “natureza jurídica da Te-
lebras”.

De acordo com a oposição,
a empresa deixaria de atuar di-
retamente em uma área de seu
domínio econômico, o que
comprometeria a responsabili-
dade de levar banda larga às es-
colas, postos de saúde, hospi-
tais e postos de fronteira, es-
pecialmente na região amazô-
nica e em outras regiões de
baixa densidade demográfica,
prevista no Plano Nacional de
Banda Larga.

O relator do processo, mi-
nistro Bejamim Zymler, enten-
deu que o leilão não teria ile-
galidade, nem comprometeria
as atividades do Plano Nacio-
nal de Banda Larga. “A Telebras
continuará exercendo suas ati-
vidades de provimento de in-
fraestrutura e de prestação de
serviços de telecomunicações,
sem alienar o domínio de bens
para terceiros, nem transferir
para particulares atividades que
deva realizar diretamente”, dis-
se. (Agencia Brasil)

Restituição do Imposto de Renda dá
R$ 2,8 bi a 2,3 mi de contribuintes

O crédito bancário do quin-
to lote de restituição de Im-
posto de Renda da Pessoa Fí-
sica (IRPF) de 2017 foi libe-
rado  na segunda-feira(16).
Contempla mais de 2,3 mi-
lhões de contribuintes com R$
2,8 bilhões.

Também foi liberada a resti-
tuição residual dos exercícios de
2008 a 2016, totalizando mais
de 2,4 milhões de contribuintes,

no valor de R$ 3 bilhões.
Desse total, R$ 99,289 mi-

lhões se referem aos contribu-
intes com prioridade no rece-
bimento: 22.351 idosos e
2.849 contribuintes com algu-
ma deficiência física, mental
ou doença grave.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um ano.
Se o contribuinte não fizer o
resgate nesse prazo, deverá fa-

zer requerimento por meio da
internet, mediante o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de Pa-
gamento de Restituição, ou di-
retamente no e-CAC, no servi-
ço Extrato do Processamento
da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda -
Pessoa Física - DIRPF.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá
contatar pessoalmente qual-

quer agência do Banco do Bra-
sil ou ligar para a Central de
Atendimento por meio do te-
lefone 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para
deficientes auditivos) para
agendar o crédito em conta-
corrente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
prorrogou até o dia 20 de no-
vembro o prazo para aditamen-
to de renovação semestral dos
contratos do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). A
portaria do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE) definindo a nova data
foi publicada na segunda-fei-
ra(16) no Diário Oficial da
União . O prazo original para
a renovação dos contratos ter-
minava no dia 30 de outubro

O novo prazo vale para

MEC prorroga para
novembro prazo de
aditamento do Fies

contratos simplificados e não
simplificados, do segundo se-
mestre deste ano. Também foi
prorrogado, para a mesma
data, o prazo para transferên-
cia integral de curso ou de ins-
tituição de ensino e de solici-
tação de dilatação do prazo de
utilização do financiamento
referente ao segundo semes-
tre deste ano.

Os aditamentos devem ser
feitos pelo Sistema Informa-
tizado do SisFies. (Agencia
Brasil)

Polícia Federal leva malotes
 do gabinete do deputado

Lúcio Vieira Lima
Depois de quatro horas de

trabalho, policiais federais dei-
xaram o gabinete do deputado
Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA),
na Câmara, onde realizaram ope-
ração de busca e apreensão, a
pedido da Procuradoria-Geral da
República.

O parlamentar é irmão do ex-
deputado e ex-ministro Geddel
Vieira Lima, que está preso no
Complexo Penitenciário da Pa-
puda, em Brasília. Geddel é sus-
peito de ser dono de R$ 51 mi-
lhões encontrados em um apar-

tamento em Salvador.
O gabinete de Lúcio é o de

número 612 e fica no Anexo 4
da Câmara. Servidores do Con-
gresso Nacional que viram os
policiais federais deixando o
prédio disseram que eles leva-
vam malas e malotes com mate-
rial apreendido.

Mesmo depois da saída dos
policiais federais, o gabinete do
parlamentar permanece fechado
e não se sabe se ele está em Bra-
sília, Salvador ou em outra cida-
de. (Agencia Brasil)
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O vice-líder do governo na
Câmara dos Deputados, Darcísio
Perondi (PMDB-RS), afirmou
na segunda-feira(16) que a di-
vulgação dos vídeos com o de-
poimento da delação premiada do
doleiro Lúcio Funaro na Procura-
doria-Geral da República (PGR)
“de forma nenhuma vai atrapalhar
a votação da denúncia” contra o
presidente Michel Temer na Casa.
Segundo Perondi, Funaro é um
“criminoso que equivale a Pablo
Escobar [traficante colombiano
morto em 1993] e a Fernandi-
nho Beira-Mar [preso por tráfi-
co de armas e drogas]”.

Perondi criticou a veicula-
ção de tais vídeos no site da Câ-
mara, mas disse que o caso não
prejudicará a relação entre Te-
mer e o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ). Ele minimizou a pos-
sibilidade de Maia  dificultar a
votação de medidas provisórias
(MPs) na Casa.

No fim de semana, o advo-

gado de defesa de Temer, Eduar-
do Carnelós, criticou publica-
mente o vazamento dos vídeos
com o depoimento de Funaro.
Por meio de nota, Camelós dis-
se que esse vazamento seria
“criminoso” e que foi produzi-
do por quem pretende “insistir
na criação de grave crise políti-
ca no país”. O depoimento foi
prestado por Funaro no fim de
agosto. Nas gravações, o advo-
gado diz que o ex-deputado
Eduardo Cunha recebia dinhei-
ro de propina e repassava valo-
res ao presidente Michel Temer.
Ele relata também que buscou
com o ex-assessor especial do
presidente Temer, José Yunes,
um pacote com dinheiro e afir-
mou que Yunes tinha conheci-
mento do conteúdo entregue.

Posteriormente, o Palácio
do Planalto informou que o pre-
sidente Temer não fazia parte de
nenhuma bancada, referindo-se
ao grupo de Eduardo Cunha, e
que o vazamento tem o propósi-

to de constranger parlamentares
da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara que vão
votar na próxima semana o pa-
recer do deputado Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG) pela re-
jeição do pedido de autorização
para dar sequência à denúncia
apresentada pela PGR contra o
presidente Temer.

“Esses vídeos do Funaro não
interferem em absoluto na tra-
mitação na CCJ. Funaro é crimi-
noso equivalente ao Pablo Esco-
bar na América Latina e a Fer-
nandinho Beira-Mar no Brasil. E
pior: ele tem um nível de psico-
patia”, disse Darcísio Perondi
no final desta manhã.

Após classificar como “cri-
minosa” a divulgação do vídeo
de Funaro, Perondi disse que a
declaração do advogado de Te-
mer foi mal interpretada. “Li a
nota [do advogado de Temer] e
participei de todas as conversas.
Eu te digo: ele não chamou [o
Rodrigo Maia de criminoso].

Esse assunto foi trabalhado e
está sendo pacificado”, afirmou
Perondi, ao criticar a publicação
dos vídeos pela Câmara. “Foi um
vazamento criminoso porque al-
guém colocou o que não deve-
ria no site da Câmara dos Depu-
tados”, acrescentou.

Perondi comentou também
declaração de Maia de que não
votaria mais medidas provisóri-
as na Câmara. “Estou no sexto
mandato. Sempre presidentes da
Câmara, em algum momento,
avisam ao Planalto para diminuir
as MPs”, disse ele. “Se eu fosse
o presidente da Câmara, também
faria isso. É comum pedir a di-
minuição do número de MPs”.

“Maia é jovem, liberal, refor-
mista, foi importante no impea-
chment  [da presidenta Dilma
Rousseff] e indispensável no pro-
cesso de reformas. Para mim, ele
pode ser candidato a presidente ou
vice-presidente da República. Ele
tem condições para isso”, acrescen-
tou Perondi.  (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
escreveu uma carta a deputados
e senadores se defendendo de
acusações contra ele. No tex-
to, Temer diz que é vítima de
“uma campanha implacável
com ataques torpes e mentiro-
sos” e que há uma “conspira-
ção” para derrubá-lo do cargo.

A carta foi enviada por Te-
mer a parlamentares da base
aliada e da oposição no mo-
mento em que a segunda de-
núncia da Procuradoria-geral
da República (PGR) contra ele
está sendo analisada na Comis-
são de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos.

Temer inicia a carta, entre-
gue na segunda-feira(16), di-
zendo que a “indignação” é o
que o faz se dirigir a eles. “São
muitos os que me aconselham
a nada dizer a respeito dos epi-
sódios que atingiram direta-
mente a minha honra. Mas para
mim é inadmissível. Não pos-
so silenciar. Não devo silenci-
ar”, escreveu.

O presidente diz aos parla-
mentares que “afirmações fal-
sas, denúncias ineptas alicerça-
das em fatos construídos arti-
ficialmente sustentaram as in-
verdades que foram divulgadas”
e que “a armação está sendo
desmontada”.

Ao longo de quatro páginas,
Temer cita os áudios das con-
versas entre os dirigentes da
JBS Joesley Batista e Ricardo
Saud e diz que neles fica claro
que o objetivo era derrubar o
presidente da República. Faz
menção também à delação pre-
miada do doleiro Lúcio Funa-
ro, cujos vídeos foram divulga-
dos pela imprensa nos últimos
dias. “Agora trazem de volta um
delinquente conhecido de vári-
as delações premiadas não

Temer envia carta a
parlamentares e fala
em “conspiração”
para derrubá-lo

cumpridas para mentir, inves-
tindo contra o presidente, con-
tra o Congresso Nacional, con-
tra os parlamentares e partidos
políticos”, defende na carta.

Temer ainda faz críticas à
atuação do ex-procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Ja-
not, e cita o ex-deputado
Eduardo Cunha ao dizer que,
em uma entrevista, Cunha re-
latou que sua delação não foi
aceita porque o procurador-
geral exigia que ele incrimi-
nasse o presidente da Repúbli-
ca.

“Jamais poderia acreditar
que houvesse uma conspiração
para me derrubar da Presidên-
cia da República. Mas os fatos
me convenceram. E são incon-
testáveis”, diz Temer aos par-
lamentares.

Temer finaliza o texto ci-
tando dados positivos da eco-
nomia como a redução da in-
flação, criação de emprego e
ações como a aprovação da re-
forma trabalhista. Ele diz aos
parlamentares que a retomada
do crescimento no país foi al-
cançada com o “apoio decisi-
vo” da Câmara e do Senado.

A partir desta terça-fei-
ra(17), os deputados se con-
centrarão na análise, discussão
e votação na CCJ da Câmara da
denúncia contra Temer e os mi-
nistros Eliseu Padilha e Mo-
reira Franco. O parecer sobre
a peça foi apresentado na úl-
tima terça-feira (10) pelo
relator, deputado Bonifácio
de Andrada (PSDB-MG), que
recomendou a rejeição do
prosseguimento da denúncia,
afirmando que ela se baseia
em “delações espúrias, sem
credibilidade não havendo
justa causa para o prosse-
guimento da ação penal”.
(Agencia Brasil)

Sem atividade parlamentar,
passaporte e proibido de sair de
casa à noite, desde 26 de setem-
bro, por decisão da Primeira Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal
(STF), o senador Aécio Neves
(PSDB-MG) terá o futuro deci-
dido amanhã (17) pelos colegas
no Senado. Em uma sessão no
plenário da Casa, o tucano pode
retornar ao cargo caso a maioria
dos senadores, 41, opte pela der-
rubada da decisão do Supremo.

Contra Aécio pesa a decisão
liminar do juiz federal Márcio de
Freitas, do Distrito Federal. Ele
proibiu que a votação seja secre-
ta. Caso a liminar seja derruba-
da, o presidente da Casa, Euní-
cio Oliveira (PMDB-CE), vai
decidir como encaminhará a vo-
tação, antes porém, pretende dis-
cutir o assunto com os líderes
dos partidos.

Votação
Para garantir a decisão da Jus-

tiça Federal de Brasília de fazer
a votação aberta, o senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), fa-
vorável ao afastamento de Aécio,
protocolou na manhã hoje man-
dado de segurança no STF. “A re-
gra da Constituição é clara: o voto
neste caso tem que ser aberto,
claro e transparente”, defendeu.

O líder do PMDB, Raimun-
do Lira (PB), não declarou voto,

Voto aberto ainda é
dúvida na sessão
sobre o futuro de

Aécio Neves
mas afirmou ser pessoalmente
favorável a votação aberta. O
PMDB tem 23 dos 81 votos. Em
uma rede social, a senadora Ana
Amélia (PP-RS) adiantou como
vai votar. “Espero que essa vota-
ção seja com voto aberto, de for-
ma transparente! Votarei para
manter a decisão do STF, pelo
afastamento do senador”. Para o
senador Roberto Requião
(PMDB-PR), o Senado deve
agora apoiar o afastamento, sob
o risco de se desmoralizar. De
acordo com ele, cabe à Casa le-
gislativa mostrar que não é com-
placente com a corrupção.

Outro partido, o PT, que ini-
cialmente chegou a criticar a de-
cisão do STF de afastar Aécio do
mandato, voltou atrás. Em reu-
nião prevista para amanhã, antes
da votação, a sigla deve fechar
questão e votar pela manutenção
das medidas contra o tucano.

Histórico
À época da prisão em fla-

grante do então senador Delcí-
dio do Amaral, em 2015, com o
apoio do PSDB e de Aécio, o Se-
nado decidiu derrubar a prerro-
gativa de votação secreta e re-
gistrar abertamente o voto dos
senadores. O ex-petista acabou
afastado por 59 votos a favor, 13
contra e uma abstenção. (Agen-
cia Brasil)

Defesa de Dilma usará depoimento de Funaro
para pedir anulação de impeachment

A defesa da ex-presidente da
República Dilma Rousseff dis-
se na segunda-feira(16) que vai
usar trechos de depoimentos da
delação premiada do empresário
e doleiro Lúcio Funaro à Procu-
radoria-Geral da República
(PGR) para pedir a anulação do
impeachment da petista, afasta-
da definitivamente do cargo em
abril de 2016.

Em nota, o ex-ministro da
Justiça e advogado de Dilma,
José Eduardo Cardozo diz que as
declarações de Funaro confir-
mam que, conforme a defesa da
ex-presidente vem sustentando

desde o início do processo, o
afastamento é nulo, pois foi en-
cabeçado pelo então presidente
da Câmara dos Deputados Eduar-
do Cunha e por parlamentares
que queriam evitar “a sangria da
classe política brasileira”.

Em seu depoimento à PGR,
Funaro afirma que Cunha pediu
R$ 1 milhão para dividir com
parlamentares que votassem a
favor do impeachment. O depo-
imento foi prestado no fim de
agosto, mas veio a público na
última sexta-feira (13), divulga-
do pelo jornal Folha de S. Pau-
lo. A gravação do depoimento

está disponível no site da Câ-
mara dos Deputados, uma vez
que faz parte dos autos da de-
núncia contra o presidente
Michel Temer e encaminhada
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) à Casa.

“Na delação premiada do se-
nhor Lúcio Funaro, ficou de-
monstrado que o ex-deputado
Eduardo Cunha comprou votos
de parlamentares em favor do
impeachment”, sustenta Car-
dozo, revelando que a defesa da
ex-presidente planeja pedir ,
nesta terça-feira (17), que có-
pia do depoimento de Funaro

seja reunida aos autos do man-
dado de segurança que Dilma
ajuizou no STF para tentar obter
a anulação da cassação de seu
mandato.

“Entendemos que na defesa
da Constituição e do Estado De-
mocrático de Direito, o Poder
Judiciário não poderá deixar de
se pronunciar, determinando a
anulação do impeachment de
Dilma Rousseff, por notório
desvio de poder e pela ausência
de qualquer prova de que tenha
praticado crimes de responsabi-
lidade”, acrescenta Cardozo.
(Agencia Brasil)

Ministro diz que MEC vai acelerar
 análise de projetos para Janaúba

O ministro da Educação,
Mendonça Filho, esteve na se-
gunda-feira (16) no município de
Janaúba, no norte de Minas Ge-
rais, para reiterar o compromis-
so do governo federal em apoiar
o município depois do incêndio
na creche Gente Inocente.

Segundo o ministro, o MEC
vai acelerar a análise dos proje-
tos para a expansão da rede de
educação da cidade.

 “As providências técnicas e
burocráticas, do ponto de vista
da apresentação de projetos e

propostas, devem ser seguidas
pela prefeitura. A disposição do
MEC é acelerar os procedimen-
tos de análise para que possamos
liberar os recursos e fazer com
que as obras possam ganhar a
dinâmica de execução na maior
e melhor velocidade possível”,
afirmou.

Na semana passada, o gover-
no federal anunciou a liberação
de R$ 3,7 milhões para a cons-
trução de duas creches e a con-
clusão de uma quadra esportiva na
cidade. Na área de saúde, R$ 4

milhões deverão ser destinados
a dois hospitais onde as vítimas
recebem atendimento e R$ 1 mi-
lhão para o reembolso de gastos
da prefeitura de Janaúba.

“Minha presença hoje aqui
em Janaúba, representando o
presidente Temer, é para reite-
rar esse compromisso do gover-
no federal em apoiar Janaúba na
expansão da sua rede de educa-
ção e principalmente de prote-
ção às crianças a partir de cre-
ches que possam significar uma
ampliação na oferta de vagas na

educação infantil aqui do muni-
cípio”, disse Mendonça Filho.

Tragédia
Na manhã da último dia 5, o

vigia Damião Soares dos Santos,
de 50 anos, que trabalhava na
creche e estava de licença mé-
dica, entrou no local e ateou
fogo em crianças, professoras e
nele mesmo. Foram 11 os mor-
tos – nove crianças, uma profes-
sora e o autor do ataque. Pelo
menos 48 pessoas ficaram feri-
das. (Agencia Brasil)

MPF pede afastamento cautelar do ministro
da Saúde devido à disputa da Hemobrás

O Ministério Público Fede-
ral em Pernambuco (MPF-PE)
pediu à Justiça que determine o
afastamento cautelar (preventi-
vo) do ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, do cargo. Na ação ci-
vil pública, a procuradora da Re-
pública Silvia Regina Pontes
Lopes acusa o ministro de atuar
para “esvaziar” a Empresa Bra-
sileira de Hemoderivados e Bi-
otecnologia (Hemobrás), de
suas atribuições institucionais.

Segundo a procuradora, Bar-
ros tinha o propósito de retirar
das instalações da estatal - cria-
da em 2004 e vinculada ao Mi-
nistério da Saúde – em Pernam-
buco a produção de medicamen-
tos hemoderivados usados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
para tratar pessoas com Hemo-
filia A, transferindo a fabricação
para seu estado e reduto eleito-
ral, o Paraná. A planta da empre-

sa, ainda incompleta, está insta-
lada no município pernambuca-
no de Goiana.

Além do afastamento caute-
lar do ministro, a procuradora
também pede a manutenção do
acordo que a Hemobrás firmou,
em 2012, com a empresa Bax-
ter/Baxalta (atual Shire Farma-
cêutica Brasil) e pelo qual a es-
tatal se comprometia a adquirir
o Concentrado de Fator de Coa-
gulação Fator VIII Recombinan-
te e pó liófilo injetável, reco-
mendados para o tratamento de
coagulopatias hereditárias.

As coagulopatias hereditári-
as, como a hemofilia do tipo A,
são doenças resultantes da defi-
ciência de proteínas plasmáticas
responsáveis pelo processo de
coagulação que ajuda a estancar
sangramentos. O tratamento
consiste, basicamente, na repo-
sição da proteína do sangue (fa-

tor) por meio de medicamentos
injetados na corrente sanguínea.

A procuradora da República
justifica a iniciativa alegando
que ela visa a assegurar, “em
tempo hábil e com a observân-
cia dos contratos vigentes e a le-
gislação pertinente”, a aquisição
dos medicamentos. Além disso,
Silva Regina sustenta na ação que,
uma vez que a comercialização de
hemoderivados é proibida pela
Constituição Federal, e que es-
tes são a única opção terapêutica
para o tratamento da Hemofilia
A, é “dever constitucional do
Ministério da Saúde garantir o
tratamento aos pacientes porta-
dores de coagulopatias, já que é
detentor do monopólio da aqui-
sição, produção e distribuição
dos hemoderivados e fatores de
coagulação no país”.

Procurado, o Ministério da
Saúde informou que ainda não

foi notificado pela Justiça Fede-
ral. A pasta, no entanto, garantiu
que todas as ações adotadas até
o momento estão em conformi-
dade com as leis vigentes volta-
das à manutenção do abasteci-
mento de hemoderivados.

O ministério também nega a
intenção de “esvaziar a Hemo-
brás” de sua atribuição institu-
cional. “A pasta tem buscado so-
luções para a política de sangue
do país, e já encontrou investi-
dores privados para a conclusão
da fábrica da empresa, em Goia-
na (PE)”, garante o ministério,
informando que estão em curso
dois processos de compra do
Fator VIII Recombinante - o pri-
meiro, iniciado em maio de
2017, está em análise, o que
motivou o ministério a, a partir
de agosto e por seis meses,
comprar o produto por licitação.
(Agencia Brasil)

Lei transfere para Justiça Militar
julgamento de crimes contra civis

O presidente Michel Temer
sancionou, com um veto, o pro-
jeto de lei aprovado pelo Con-
gresso Nacional que transfere da
Justiça comum para a militar o
julgamento de crimes dolosos
cometidos por militares das For-
ças Armadas contra civis durante
operações militares específicas.

Pelo texto publicado na edi-
ção de segunda-feira(16) do Di-
ário Oficial da União, passam
a ser julgados na Justiça Militar
casos em que os militares te-
nham cometido crimes dolosos
contra a vida durante operações

de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO), de operações de paz, no
cumprimento de atribuições es-
tabelecidas pelo presidente da
República ou pelo ministro da
Defesa, em ações que envolvam
a segurança de instituição mili-
tar ou em missão de paz.

O presidente Michel Temer
vetou o artigo que estabelecia
que a lei teria vigência até 31 de
dezembro de 2016. Inicialmen-
te, o Projeto de Lei 44/16 foi
apresentada à Câmara com esse
prazo de validade para assegurar
que os atos praticados por mili-

tares durante os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos Rio 2016
seriam da competência da Justi-
ça militar.

A justificativa do veto argumen-
ta que a matéria não deve ter cará-
ter transitório, mas sim permanen-
te. “O emprego recorrente das For-
ças Armadas como último recurso
estatal em ações de segurança pú-
blica justifica a existência de uma
norma permanente a regular a ques-
tão”, registra o texto.

Ao ser aprovado no Congres-
so, o projeto gerou reações de
apoio de militares e críticas de

organizações da sociedade civil e
do Ministério Público Federal. A
Anistia Internacional divulgou
nota afirmando que o projeto igua-
la a legislação às normas do regi-
me militar e prejudica a realiza-
ção de julgamentos imparciais.

O Superior Tribunal Militar
declarou que para exercer as
atribuições com maior seguran-
ça, os militares devem ter a ga-
rantia de que serão julgados por
juízes isentos, especialistas, que
entendem e conhecem as nuan-
ces deste tipo de operação.
(Agencia Brasil)
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O título da Motogp 2017 está
entre Marquez e Dovisioso

Cal Crutchlow sucumbe a pista molhada no Japão

Jarcio Baldi

A chuva não perdoou os pilo-
tos no final de semana em Mo-
tegi, Japão. Treinos e corrida
aconteceram sob muita água. A
batalha na categoria Motogp fi-
cou entre Marquez e Dovisioso,
sendo a última volta um “repete-
co” do acontecido na etapa da
Áustria, onde Marc tentou ultra-
passar Dovi na última curva com
o italiano retomando mais forte
a saída e recebendo a bandeirada
à frente. Apesar da derrota, Mar-
quez continua na liderança do
campeonato e alcançou a marca
de 100 pódios na carreira. O ter-
ceiro posto ficou com Danilo
Petrucci, que liderou por várias
voltas, mas sua opção por pneus
extra macios não foi bem suce-
dida, deixando o piloto sem chan-
ces de lutar pela vitória ao final
da prova. Com relação a arrojo
de Marquez, Petrucci disse: “Ele
é o piloto a ser batido, não tem
medo de arriscar, até parece que
não está lutando pelo título”.

Apesar do duelo entre os dois
protagonistas a mais de 290km/
h e sob chuva, após a bandeirada,
ambos sorridentes, se abraçaram

no “parc fermé”, mostrando o
verdadeiro espírito esportivo. O
vencedor declarou que não pen-
sava em vitória, apenas em man-
ter-se próximo a Marquez, mas
volta após volta observou que o
espanhol tinha pontos fracos e
preparou sua última tacada. “Mi-
nha chance era na curva 11, onde
eu freava melhor. Sabia que Marc
tentaria uma ultrapassagem nas
duas ultimas curvas como fez na
Áustria. Só ele faria essa mano-
bra, então me preparei para po-

der sair em vantagem e o fiz cor-
retamente”. Com relação ao tí-
tulo o italiano disse que, a cada
final de semana precisa estar
atento aos detalhes para superar
o adversário.

O chefe da equipe Gigi
Dall’Ignea não poupou elogios
ao seu piloto e disse que vencer
na “casa” da Honda tem um sa-
bor especial. Marquez também
elogiou o vencedor: “Jamais pen-
sei que lutaria pelo título contra
Dovisioso e a Ducati. É um pilo-

to que trabalha muito, e é mere-
cedor de estar nessa posição. É
muito bom disputar um titulo com
Dovi”. A Yamaha que teve um óti-
mo inicio de campeonato, pratica-
mente disse adeus ao título. Rossi
caiu logo no inicio e Viñales não
passou de um fraco 9º posto. A fa-
brica japonesa sofre muito com os
pneus. Segundo Rossi, a equipe
deve tentar entender o motivo des-
sa falta de aderência e amenizar
o problema para serem compe-
titivos novamente.

Na Moto2 Franco Morbide-
lli correu pensando no título, não
se arriscando tanto e procurou
manter-se à frente de seu adver-
sário direto, Thomas Luthi. Che-
gou em 8º contra o 11º de seu
oponente. A prova foi vencida por
Alex Marquez, irmão mais jovem
do atual campeão da Motogp.

Na Moto3 o pódio foi todo
italiano com Romano Fenati che-
gando à frente de Nico Antonelli e
Marco Bezzechi que obteve seu
primeiro pódio na carreira. O lí-
der do campeonato Joan Mir não
pontuou, mas mantem uma vanta-
gem tranquila de 55 pontos sobre
Fenati. A próxima etapa será já nes-
se final de semana na Austrália.
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A cidade paulista de Indaia-
tuba será palco de disputas
emocionantes do rali de velo-
cidade Mitsubishi Cup. Entre
os dias 20 e 22 de outubro, a
Fazenda Pimenta receberá os
pilotos e navegadores para pro-
vas inéditas: haverá uma espe-
cial noturna e time-attack,
além das tradicionais provas de
cross-country.

“Este ano, o campeonato
está bem diferente dos outros,
com várias novidades, inclusi-
ve essa especial noturna. O
lado bom é que fará menos ca-
lor, pois em Indaiatuba sempre
enfrentamos altas temperatu-
ras. Em compensação, a visibi-
lidade fica prejudicada, então o
piloto vai ter que estar bem ali-
nhado com o navegador e con-
fiar na planilha se quiser fazer
uma boa especial. Estou bem
animado, adoro novidades e
espero me dar bem e sair vito-
rioso”, fala o piloto Ricardo
Feltre.

Em 2017, a Mitsubishi Cup
já passou por Mogi Guaçu (SP),
Jaguariúna (SP), Cordeirópolis
(SP) e Magda/Votuporanga
(SP), em trajetos escolhidos e
preparados por uma equipe al-
tamente qualificada liderada por
Eduardo Sachs, que tem em seu
currículo 17 anos na organiza-
ção do Rally dos Sertões. Ago-
ra, em Indaiatuba, serão realiza-
das a 3ª etapa, que havia sido
adiada, e a 6ª.

“Na sexta-feira faremos
uma especial noturna, parte da
3ª etapa da competição, que
havia sido adiada. Será, sem
dúvida, a mais emocionante
do ano, cheia de desafios
para as duplas”, adianta Sa-
chs. “Já no sábado, ainda nes-
ta etapa, faremos duas espe-
ciais no mesmo trajeto, com
cerca de 35km. Após a pre-
miação, à tarde, teremos o
briefing para a 6ª etapa, que
terá duas especiais de cross-
country e a disputa de time-
attack, onde os carros larga-
rão de dois em dois em um per-
curso de 2100 metros em bus-
ca do melhor tempo.”

No sábado, após o briefing
para a etapa de domingo, as du-
plas poderão fazer o reconhe-
cimento do trajeto do time-at-
tack, a pé, para se preparar me-
lhor para a disputa.

Temporada recheada de
novidades

Em 2017, a Mitsubishi Cup
chega a sua maioridade com

Mitsubishi Cup terá prova
noturna inédita em

Indaiatuba (SP)
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ASX RS está no grid da Mitsubishi Cup

várias novidades, que deixam o
campeonato ainda mais dispu-
tado e imprevisível. “Nós tive-
mos disputas muito acirradas
nas últimas etapas. Competi-
mos contra o relógio e tam-
bém lado a lado em um autó-
dromo de terra. Acho muito
bacana experimentar coisas
diferentes”, Rodrigo Mein-
berg, da categoria L200 Triton
Sport RS.

A temporada 2017 marca
também a estreia de dois no-
vos modelos: a L200 Triton
Sport RS e o ASX RS 2017. A
picape é o veículo mais rápido
preparado pela Mitsubishi
Motors a participar da Mitsu-
bishi Cup, e participou do
Rally dos Sertões nas catego-
rias Protótipo ou Pró-Brasil.
Já o ASX RS 2017, veículo
homologado junto à CBA
(Confederação Brasileira de
Automobilismo) para a Mitsu-
bishi Cup, para o Campeonato
Brasileiro e para o Rally dos
Sertões, na categoria Produc-
tion, tem carroceria nova e
194 cavalos de potência.

A Mitsubishi Cup já reali-
zou mais de 130 etapas e 400
provas de rali cross-country de
velocidade desde sua criação,
em 2000. Os carros participan-
tes são preparados pela Mitsu-
bishi Motors, única montado-
ra na América Latina que tem
uma linha de produção de veí-
culos de corrida. Já são mais
de 500 unidades entregues e a
marca continuará, em 2017,
vendendo os modelos ASX RS,
L200 Triton Sport RS e L200
Triton ER, homologados para
os principais campeonatos de
rali do Brasil, inclusive o Rally
dos Sertões.

Os veículos preparados
para competição estão dispo-
níveis para venda para os pilo-
tos e equipes com condições
especiais. Para mais informa-
ções, contate:
mitsubishicup@hpeautos.com.br.

Acompanhe as novidades
dos ralis Mitsubishi através das
redes sociais: Twitter
(www.twitter.com/nacaomit-
subishi), Facebook
(www.facebook.com/Mundo-
mit) e Instagram (@Mundo-
Mit). Para mais informações,
vídeos, fotos e inscrições,
a c e s s e :
www.mitsubishimotors.com.br.

A Mitsubishi Cup tem pa-
trocínio de Petrobras, Axalta,
Transzero, Clarion, Pirelli,
Unirios, Miolo e Made in Silk.

EuroNascar

Brasileiro Felipe Rabello termina como
vice-campeão da Rookie e terceiro na Geral

Felipe Rabello sofreu com problema mecânico no momento
decisivo do campeonato

A rodada dupla final da Nas-
car Whelen Euro Series foi ele-
trizante e provocou uma revira-
volta na tabela de pontuação.
Depois de vencer a sua sétima
corrida na temporada, o francês
Thomas Ferrando garantiu o tí-
tulo da versão europeia da Nas-
car no sábado (14), em Zolder,
na Bélgica, e se deu ao luxo de
terminar apenas na 15ª posição
na última etapa. Enquanto isto, o
mineiro Felipe Rabello (Get
Castle Crush App/Mellore Ali-
mentos) abandonou a penúltima
etapa e a possibilidade títulos
inéditos para o Brasil, e mesmo
terminando em segundo no do-
mingo (15), caiu para a vice-li-
derança da Rookie Cup e ficou
em terceiro na classificação ge-
ral da EuroNascar.

Na 11ª etapa Felipe Rabello
largou da terceira posição, e na
11ª volta, quando ocupava o ter-
ceiro posto e bem próximo dos
líderes, ficou sem freios e foi
obrigado a abandonar ainda no
meio do circuito de Zolder.

Na 12ª e última etapa da ver-
são europeia da mais importante
categoria do automobilismo nor-
te-americano Rabello teve um
desempenho extraordinário e re-
cebeu a bandeirada na segunda
posição, deixando de ser vice-
campeão nos dois certames por
apenas três pontos. “Este sexto
pódio mostrou o nosso potenci-
al. Ainda mais lembrando que eu
fui o segundo piloto em número
(duas) de vitórias. Fazer o que,
vamos com tudo para a próxima
temporada, que certamente será
excelente para o Brasil”, planeja
o piloto apoiado por Castle
Crush/Mellore Alimentos.

Os dez primeiros na pontu-
ação final da Nascar Whelen
Euro Series são: 1) Thomas
Ferrando (França), 676 pontos;
2) Guillaume Dumarey (Bélgi-
ca/Rookie), 585; 3) Felipe
Rabello (Brasil /Rookie) ,
582; 4) Ulysse Delsaux (Fran-
ça), 580; 5) Marconi Abreu
(Brasil), 540; 6) Justin Kunz
(Alemanha), 539; 7) Maciej

Dreszer (Polônia/Rookie) ,
532; 8) Paul Guiod (França),
530; 9) Gil Linster (Luxembur-
go/Rookie), 491; 10) Jerry De
Weerdt (Bélgica), 470.

Todas as imagens de Zolder fo-
ram transmitidas pela Fanschoice.tv
(http://www.fanschoice.tv/watch-
live/nascar/euro), pelo youtube (ht-

tps://www.youtube.com/channel/
UCBC6q0W_XvlektRSbjJ4mgg) e
na página Facebook NASCAR
Whelen Euro Series (https://
www.facebook.com/EuroNAS-
CAR/).

Visite: http://
hometracks.nascar.com/series/
whelen-euro-series
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Sesi-SP recebe Sesc RJ nesta terça-feira
 pela Superliga Feminina 17/18

A terça-feira (17) será de
muitos jogos para os fãs do vo-
leibol. A primeira rodada do tur-
no da Superliga feminina de vô-
lei 17/18 terá um total de cinco
partidas pelas quadras do Brasil.
Entre os confrontos, o Sesi-SP
estreará na competição às 21h30
contra o Sesc RJ, atual campeão,
no Sesi, em Santo André (SP). O
SporTV transmitirá ao vivo.

O Sesi-SP conquistou uma
vaga na Superliga principal ao
vencer a Taça Ouro. O time da
capital paulista tem uma equipe
renovada e um novo treinador,
José Rodolfo Lino, para essa

temporada. Entre as novidades no
grupo, a oposta Neneca, repatri-
ada do voleibol turno, a central
Dani Suco e a levantadora Pri
Heldes. Para Neneca, o Sesi-
SP espera contar com o apoio
da torcida para fazer uma boa
apresentação na estreia contra
o Sesc RJ.

O Sesc RJ vem para o duelo
contra o Sesi-SP motivado pela
conquista da Supercopa. Na úl-
tima sexta-feira (13), o time do
treinador Bernardinho superou
o Camponesa/Minas (MG) na
decisão por 3 sets a 2. A equi-
pe carioca manteve o elenco

que ficou com o título da Su-
perliga 16/17, com a levantado-
ra Roberta, a oposta Monique,
as ponteiras Gabi e Drussyla, a
central Juciely e a líbero Fabi.
Entre as novidades, a ponteira
Gabi Guimarães.

Outros jogos
As demais quatro partidas da

primeira rodada do returno serão
realizadas também nesta terça-
feira (17). Dois jogos acontece-
rão às 19h30; o Pinheiros (SP)
receberá o Vôlei Bauru (SP) e o
Hinode Barueri (SP) mediará
forças com o Vôlei Nestlé (SP).

Na sequência, às 20h, mais dois
confrontos: Camponesa/Minas
(MG) x São Cristóvão Saúde/São
Caetano (SP) e Renata Valinhos/
Country (SP) x Dentil/Praia Clu-
be (MG). 

Fluminense x BRB/Brasí-
lia Vôlei - A primeira rodada do
returno da Superliga feminina
17/18 já teve um jogo realizado
no último domingo (15). Na oca-
sião, o Fluminense (RJ) venceu
o BRB/Brasília Vôlei (DF) por
3 sets a 0 (25/16, 25/16 e 25/
19). A ponteira Thaisinha foi o
destaque do confronto e termi-
nou a partida, com 25 pontos.


