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“A verdade venceu”, diz Temer
em vídeo ao agradecer deputados

Sociedade brasileira é “patrimonialista”
 e “machista”, afirma Cármen Lúcia
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Governo Central fecha setembro
com déficit de R$ 22,725 bilhões

Sancionada lei que torna
crime hediondo o porte de

arma de uso restrito

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 27 de outubro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,28
Venda:       3,28

Turismo
Compra:   3,16
Venda:       3,42

Compra:   3,82
Venda:       3,83

Compra: 120,65
Venda:     150,65
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

20º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Robert Scheidt anunciou
recentemente o encerramen-
to do ciclo olímpico visando
os Jogos de Tóquio, em
2020, mas garantiu não se tra-
tar de uma aposentadoria do
iatismo. Ratificando a palavra
empenhada, o bicampeão
olímpico volta a competir na

Scheidt retoma
classe star para
disputar o SSL

Finals nas Bahamas
SSL Finals, entre 4 a 9 de
dezembro, em Nassau, nas
Bahamas. Esta será a quinta
edição do evento final da
Star Sailors League, na qual
o brasileiro vai em busca do
segundo título após ter sido
campeão logo no ano de es-
treia.                        Página 6

Rali da Suzuki sairá de
São Paulo e irá explorar as

belezas da Serra do Mar
O sábado, dia 28/10, será

repleto de aventura e diver-
são no rali de regularidade
Suzuki Off-Road. Com um
percurso inédito saindo da
capital paulista, os partici-
pantes seguirão rumo à Ser-
ra do Mar, em um trajeto
com muitas belezas naturais.
Tanto a largada como a che-
gada serão na Adventure
Sports Fair, maior feira de
esportes e turismo de aven-
tura da América Latina, um
atrativo a mais para os com-
petidores.               Página 6
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Prova terá largada e chegada na Adventure Sports Fair

Definida a programação
da Seletiva de Kart

Petrobras na Granja Viana
Está chegando a hora de

conhecer mais um campeão
da Seletiva de Kart Petro-
bras. Os 12 melhores kartis-
tas  da temporada 2017 da
categoria Graduados estarão
na decisão da 19ª edição de
um dos principais eventos
do  kar t i smo nac iona l  nos
dias 31 de outubro e 1º de
novembro,  no kar tódromo
da Granja Viana, em Cotia
(SP).                    Página 6F
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Está chegando a hora da
decisão da Seletiva de Kart
Petrobras

Pinheiros e Dentil/Praia
Clube fazem duelo de invictos

nesta sexta-feira

Diana é uma das armas do Pinheiros

Pinheiros (SP) e Dentil/
Praia Clube (MG) começa-
ram a Superliga feminina de
vôlei 17/18 com duas vitó-
rias. Nesta sexta-feira (27),
as equipes estarão frente a
frente pela terceira rodada

do turno da competição. O
time da capital paulista re-
ceberá a equipe mineira, às
21h30, no Henrique Villa-
boin, em São Paulo (SP). O
SporTV t r ansmi t i r á  ao
vivo.                          Página 6
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Puigdemont
não convoca

eleições e
futuro da
Catalunha

segue incerto
O presidente da Catalunha,

Carles Puigdemont, decidiu
seguir com a estratégia de não
esclarecer suas reais intenções
em relação ao desafio indepen-
dentista da região espanhola.
Em declaração feita na quinta-
feira (26) às 17h (13h no ho-
rário de Brasília), no Palácio
do governo, em Barcelona,
Puigdemont, mais uma vez, fez
declarações consideradas
confusas.Havia a expectativa de
que ele anunciasse a desistên-
cia de declarar a independência
da região e optasse por convo-
car eleições. No entanto, o lí-
der catalão descartou a possi-
bilidade de novas eleições por
entender que não há garantias
que as justifiquem.    Página 3

Arquivos
secretos sobre
assassinato de

JFK serão
liberados hoje

Após 54 anos do assassina-
to do presidente dos Estados
Unidos John F. Kennedy, os
arquivos secretos relacionados
às investigações do governo
americano sobre o crime fo-
ram liberados na quinta-feira’
 (26). O presidente Donald
Trump autorizou a abertura dos
arquivos, em cumprimento a
uma lei aprovada pelo Con-
gresso do país, em 26 de outu-
bro de 1992.              Página 3

A pressão de despesas obri-
gatórias, como o adiantamen-
to do décimo terceiro da Pre-
vidência Social, diminuiu o rit-
mo de queda do déficit primá-
rio (resultado negativo nas con-
tas do governo antes do pagamen-
to dos juros da dívida pública).
Segundo números divulgados  na
quinta-feira (26) pelo Tesouro
Nacional, o Governo Central –
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – fechou
o mês passado com déficit de
R$ 22,725 bilhões.

Este é o segundo maior dé-
ficit registrado para o mês, só
perdendo para setembro do
ano passado. O valor é 12,2%
inferior ao resultado negativo

de R$ 25,239 bilhões no mes-
mo mês de 2016, em valores
corrigidos pela inflação oficial
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA). No entanto, em agos-
to, o déficit tinha caído 52,7%
em relação ao mesmo mês de
2016, também em valores cor-
rigidos pela inflação.

Nos nove primeiros meses
do ano, o déficit atingiu R$
108,533 bilhões, o pior resul-
tado da história para o período
desde o início da série históri-
ca, em 1997. Segundo a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, o
Governo Central precisa fechar
2017 com déficit primário de
R$ 159 bilhões.        Página 3
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Forças Armadas no Rio
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O presidente Michel Temer
confirmou na tarde de quinta-feira
(26) ter sancionado o projeto de lei
que torna crime hediondo o porte

ilegal de arma de fogo de uso res-
trito das Forças Armadas. Durante
uma solenidade com a presença do
prefeito do Rio de Janeiro, Marce-

lo Crivella. “Quero dizer que eu san-
cionei esse projeto mencionado
pelo prefeito Marcelo Crivella”,
disse o presidente.          Página 4

Operação interdita 22% dos
postos de combustíveis
fiscalizados na capital

Conselho do BNDES aprova
repasse de R$ 17 bilhões ao

Tesouro Nacional

Aprovação da reforma da
Previdência interessa a todos

os partidos, diz Meirelles
O ministro da Fazenda,

Henrique Meireles, disse  na
quinta-feira (26) que este é o
momento de aprovar a refor-

ma da Previdência, principal-
mente para os partidos que
pretendem estar no poder em
2019.                         Página 5



Número de mortes em acidentes
de trânsito cai 2,2% no Estado
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H I S T Ó R I A S 

Num Brasil, que já foi chamado de o maior país católico do
mundo, a cada dia cresce o número de protestantes [chamados de
evangélicos desde o os anos 1980 do Século passado]. Como no
próximo dia 31 os países do mundo Ocidental comemoram os
500 anos do início da maior ...

DO 

... Reforma protestante, realizada pelo então católico [Mati-
nho Lutero], que em 1517 não só ousou expor e desconstruir
políticas de poder e dominação que a igreja católica [romana]
impunha aos povos daquele período [Idade Média]. Lutero não só
foi impulsionador das reformas ...    

M E I O  

... [desafiando as doutrinas e resgatando os ensinamentos  ori-
ginais de Jesus - o Cristo - e da Sua Igreja], mas tradutor tanto o
antigo como do novo  testamento dos livros bíblicos. Foi exco-
mungado e teve seus livros queimados. Não adiantou, porque teve
seguidores como o francês ... 

S É C U L O 

... João Calvino [graduado em Teologia, Filosofia e Direito].
Na literatura, seu maior livro foi “Institutas da Religião [religa-
ção com Deus] Cristã”. Assim como Lutero justificava as cren-
ças unicamente pela fé [concretizada pelas 95 teses que arreben-
tavam com o poderio da igreja católica ...

D A 

... romana], Calvino destacava a Soberania [Única e não trans-
ferível de um Deus Criador, provedor e mantenedor de todo o
Universo e sobre a Terra e os humanos]. Ainda na sequência do
que Lutero realizou, houve o suiço Ulríco Zuínglio. Sua maestria
no estudo dos idiomas clássicos ...  

R E F O R M A  

... propiciando traduções muito mais confiáveis dos textos he-
braicos e gregos, dando à literatura bíblica a condição de come-
çar a se tornar o que é hoje. Um compêndio de livros que falam a
mesma linguagem histórica e espiritual em qualquer idioma pro
qual tenha sido traduzido ...  

P R O T E S T A N T E  

... E o mais importante é que [apesar das interpretações - me-
ramente humanas - que até hoje impactam e racham igrejas agora
evangélicas-cristãs], a figura central de Jesus [o Cristo] vem sen-
do preservada como Filho de Deus e Único Advogado e Juiz [dos
nossos pecados] junto ao  ...   

C O N T R A  

... Pai Eterno. Em tempo: a igreja católica [romana] vendia a
‘salvação’ ao “acúmulo de méritos perante Deus”. Mesmo que
um católico não tivesse os bens [dinheiro e propriedades]  ne-
cessários pra ‘pagar a passagem pro céu’, daria o que tinha e pa-
gava o ‘pecado de não ter mais’ ... 

P O L Í T I C A S 

... aguardando por um tempo no chamado ‘purgatório’, que
seria mais ou menos o que doutrinas Espíritas chamam de ‘Um-
bral’, no sentido de também não ter condições [atingir grau supe-
rior] espirituais de conviver num paraíso eterno sem necessida-
des e desejos do corpo físico ... 

C A T Ó L I C A S   

... Ao começar a quebrar tais parâmetros, os reformistas pre-
gavam que os pecadores são declarados menos injustos [diante
de Deus] somente pela Fé, somente em Jesus [o Cristo] e so-
mente pela Graça, tenham ou não riquezas terrenas. Segue sendo
tal revolução mundial até hoje. 

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna [diária]
desde 1992. Ela foi se tornando referência na política e uma via
das liberdades possíveis entre sociedade e instituições. Na Inter-
net é uma das pioneiras [desde 1996]. Ele está dirigente na Asso-
ciação dos Cronistas de Política de São Paulo [Brasil].

CESAR
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O número de mortes em aci-
dentes de trânsito no Estado de
São Paulo caiu 2,2% no perío-
do de janeiro a setembro deste
ano, conforme levantamento di-
vulgado nesta quinta-feira, 26,
em evento realizado no Palácio
dos Bandeirantes.

Do total de acidentes regis-
trados, 61,5% envolvem pedes-
tres e motociclistas, dado que
leva o Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito a plane-
jar ações específicas para esse
grupo.

As informações constam de
relatório do sistema de dados
SigaSeguro, que concentra e
orienta as ações do Estado para
redução do número de mortes
nos municípios paulistas. Elas
foram divulgadas durante a rea-
lização do II Fórum de Melho-
res Práticas em Segurança no
Trânsito, que contou com a par-
ticipação do governador Geral-
do Alckmin.

“Nós estamos empenhados
em reduzir o número de mor-
tes e acidentes. De janeiro do
ano passado até agora são 434
mortes a menos, 434 vidas de
pessoas que deixaram de mor-
rer”, afirmou  Alckmin.

O evento contou ainda com

a participação do governador do
Distrito Federal, Rodrigo Rol-
lemberg, que assinou um acor-
do de cooperação com o Esta-
do de São Paulo, para levar à
Brasília a experiência do Mo-
vimento Paulista de Segurança
no Trânsito.

“Esse trabalho tem o intui-
to de a partir da educação pro-
vocar uma mudança cultural,
por meio de  duas grandes fer-
ramentas: o Infosiga e o Info-
mapa. A gente publica todo mês,
no dia 19, os indicadores. A mai-
oria dos acidentes acontece den-
tro das cidades, ou na entrada das
cidades. É como uma lupa que
identifica onde foi o acidente, se
foi uma pessoa atropelada, se há
falta de passarela ou de ciclo-
via …”, explicou.

De acordo com o sistema de
dados que acompanha mensal-
mente as estatísticas de aciden-
tes de trânsito nos 645 municí-
pios paulistas, o número de ví-
timas fatais de janeiro a setem-
bro 2017 foi de 4.218 contra os
4.313 óbitos verificados no ano
anterior. A maioria dos aciden-
tes ocorre nas cidades e viti-
mam principalmente os moto-
ciclistas, que representam
33,3% dos óbitos.

Os números indicam ainda
aumento de 10,7% no número
de acidentes envolvendo moto-
ciclistas, de 2017 para 2016, e
redução de 21,9% nas ocorrên-
cias com pedestres. Entre os
motociclistas, os homens for-
mam a a maioria das vítimas,
88%, com predominância, 42%,
de jovens entre 18 e 29 anos.
Já entre os pedestres, os idosos
constituem um terço das víti-
mas.

O número de acidentes sem
vítimas também caiu. De janei-
ro a setembro de 2017, foram
registradas 134.946  ocorrên-
cias contra 144.084 durante o
mesmo período de 2016, redu-
ção de 6,3%. Em setembro des-
te ano o número de acidentes
caiu 9.1% em relação ao mes-
mo mês de 2016, de 14.787 
para 16.268 acidentes.

No Estado de São Paulo,
o Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito congrega Go-
verno e Sociedade Civil no es-
forço para reduzir pela metade
o número de óbitos no trânsito
até 2020.

O movimento é inspirado na
“Década de Ação pela Seguran-
ça no Trânsito”, estabelecida
pela ONU para o período de

2011 a 2020, e composto por
um comitê gestor coordenado
pela Secretaria de Governo e
mais nove secretariais de Esta-
do, além do apoio de empresas
da iniciativa privada.

Compõem o Movimento
Paulista de Segurança do Esta-
do as seguintes secretarias: 
Casa Civil, Segurança Pública,
Logística e Transportes, Saúde,
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, Educação, Transportes
Metropolitanos, Planejamento
e Gestão, Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação.

Repasses aos municípios
Durante o evento, o gover-

nador Geraldo Alckmin assinou
parcerias com os municípios de
Embu das Artes, Guaratinguetá,
Itapevi, Ribeirão Pires. Santo
André, São José dos Campos e
Taubaté. O Governo do Estado
vai repassar R$ 10,2 milhões
para esses municípios para de-
senvolver ações de educação no
trânsito. O dinheiro é proveni-
ente de multas aplicadas pelo
Detran-SP, no total de R$ 110,5
milhões que serão repassados a
67 municípios do Estado, que
aglutinam 71% do Estado.

Operação interdita 22% dos postos de
combustíveis fiscalizados na capital

Uma operação realizada
entre os dias 18 a 20 de outu-
bro, interditou 22% dos pos-
tos de combustíveis da capi-
tal paulista. O objetivo foi
identificar fraudes na qualida-
de e na quantidade de combus-
tíveis comercializados, irre-
gularidades na venda de outros
produtos, prejuízos ao consu-
midor, danos à saúde pública,
e sonegação fiscal.

Durante os três dias de fis-
calização, 23 postos foram
vistoriados, dos quais cinco
foram interditados. No to-
tal, foram fiscalizadas 173
bombas, das quais 37 foram
reprovadas, o corresponden-
te a 21%.

A operação coordenada de
fiscalização de postos foi ini-
ciada em setembro de 2016,
repetindo-se em outubro e de-

zembro. Neste ano, já foi rea-
lizada nos meses de feverei-
ro, março, abril e julho.

A nova fase da operação,
iniciada em agosto do ano pas-
sado, sob coordenação da Se-
cretaria da Justiça e da Defe-
sa da Cidadania, envolveu mais
também a Secretaria da Fazen-
da, a Secretaria da Segurança
Pública – por meio da Dele-
gacia de Polícia de Proteção

à Cidadania -, o Instituto de
Pesos e Medidas (IPEM), a
Fundação Procon e Agência Na-
cional do Petróleo (ANP).

Até agora, mais de 700 pos-
tos foram fiscalizados nas diver-
sas fases da operação coordena-
da realizada na capital e em vári-
as regiões do Estado. A atuação
resultou na reprovação de apro-
ximadamente 1.000 bombas de
combustível.

Prefeitura recebe doação de
20 toneladas de macarrão para

centros de acolhida e CTAs
A Prefeitura de São Paulo

recebeu na quarta-feira (25) a
doação de 20 toneladas de ma-
carrão da Associação Brasileira
das Indústrias de Biscoitos, Mas-
sas Alimentícias e Pães & Bo-
los Industrializados (ABIMAPI).
O alimento será destinado aos
seis Centros Temporários de
Acolhimento (CTAs) e aos 85
centros de acolhida da cidade,
garantindo cerca de 80 mil re-
feições para pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social. A
doação foi viabilizada pela Se-
cretaria Especial de Investimen-
to Social e corresponde a cerca
de R$ 100 mil.

A iniciativa faz parte da ce-
lebração do Dia Mundial do
Macarrão, em que as entidades
e empresas envolvidas com o
produto em vários países pro-
movem suas marcas, receitas
e diferentes atividades junto a
formadores de opinião e con-
sumidores, inspirando o con-
sumo consciente e saudável do
alimento.

A data também visa promo-

ver o compromisso social da
categoria ao redor do mundo,
buscando a atenção dos fabrican-
tes de massas para envolvimen-
to com as comunidades nos mer-
cados em que operam.

A meta global deste ano é a
doação de três milhões de pra-
tos de massas em todo o mun-
do, cerca de 300 toneladas de
macarrão. A cota brasileira equi-
vale a 20 toneladas e será total-
mente direcionada para a Prefei-
tura de São Paulo.

CTAs
Atualmente, a rede socioas-

sistencial da Prefeitura conta
com mais de 12 mil vagas de
acolhimento. Seis novos CTAs
foram criados nesta gestão para
acolhimento de mais de 1.100
pessoas em situação de rua:

- Brás (164 vagas de aco-
lhimento e 100 vagas de con-
vivência)

- Aricanduva (238 vagas de
acolhimento e 100 vagas de con-
vivência)

- Vila Mariana (120 vagas de

acolhimento e 50 para atividades
de convivência)

- Prates (156 vagas de aco-
lhimento e 110 vagas para ativi-
dades de convivência)

- Butantã (188 vagas de aco-
lhimento e 50 para convivência)

- Barra Funda (290 vagas de
acolhimento e 50 para atividades
diurnas)

Os CTAs ofertam acolhi-
mento, alimentação (café, almo-
ço e jantar), banho, atendimento
social e fazem o encaminhamen-
to dos conviventes para outras
políticas públicas, de acordo
com a sua demanda.

Alimento Solidário
A Prefeitura também recebe

doações por meio do programa
Alimento Solidário, lançado em
abril deste ano em parceria com
a Associação Brasileira das In-
dústrias de Alimentação (ABIA),
Mesa Brasil SESC São Paulo e
ONG Banco de Alimento.

De abril a setembro, foram
arrecadadas 386 toneladas de
alimentos e distribuídas 335 to-

neladas. Já são mais de 180 mil
pessoas atendidas pelo progra-
ma. Apenas 69 instituições da
Prefeitura receberam 77 tonela-
das de alimentos, beneficiando
mais de 14.400 pessoas.

As empresas participantes
são: 3 Corações, Bimbo, Bon-
duelle, Brasil Kirin (Heineken),
Danone, Kellogg, Mars, Monde-
lez, Nestlé, Pepsico, Sakura,
Unilever, Vigor e Wow Nutriti-
on. Elas fazem doações ao Mesa
Brasil Sesc São Paulo e ONG
Banco de Alimentos, que entre-
gam nas instituições indicadas
pela Prefeitura. O excedente é
direcionado para as demais ins-
tituições cadastradas nos pro-
gramas, de acordo com seus
próprios critérios de atendimen-
to e logística.

Entre os alimentos doados
estão: água, água de coco, suco,
café, leite em pó, achocolata-
do, arroz, farinha, cereal, ce-
real em barra, bolo, molhos,
temperos, queijo, manteiga,
iogurte, milho em lata e biscoi-
tos doces e salgados.

Maior festival de inovação do Brasil
reúne gigantes da tecnologia em SP

Entre os dias 5 e 12 de no-
vembro, a capital paulista rece-
be a terceira edição da São
Paulo Tech Week (SPTW). O
festival busca reforçar o po-
s ic ionamento  da  c idade
como hub global de inovação
e estimula as organizações a
utilizarem a semana como
plataforma para negócios,
para exposição de produtos e
serviços inovadores e para for-
mar novos talentos.

A expectativa é que sejam
realizados mais de 200 eventos

focados no futuro da tecnologia,
envolvendo cerca de 75 mil pes-
soas e incentivando a geração de
negócios e as iniciativas sociais
para inclusão digital, desenvol-
vimento e formação de novos
talentos.

O presidente da São Paulo
Negócios, agência responsável
pela organização do SPTW, Juan
Quirós, enfatiza que o objetivo
do festival é espalhar pela cida-
de diversas atrações explorando
o que promete ser o futuro, fa-
zendo do município palco para

experimentação de tecnologias
inovadoras. “O importante é
mostrar ao Brasil e ao mundo
que São Paulo é o lugar certo
para investir e fazer negócios em
tecnologia”, destaca.

Um dos eventos-âncora do
festival, o IT Forum Expo acon-
tece nos dias 7 e 8 de novem-
bro, espera 8 mil profissionais
da área e trará palestrantes como
Lucas Vargas, CEO do Viva Real;
Marco Antonio Carvalho, Head
de Growth Management Latam
do Facebook; Fernando Noguei-

ra Cesar, Gerente de OEM e So-
luções IoT da Dell; Marcelo
Porto, presidente da IBM Bra-
sil; e Fiamma Zarife, diretora-
geral do Twitter no Brasil, entre
muitos outros.

Serviço
São Paulo Tech Week
Quando: de 05 a 12 de no-

vembro de 2017
Onde: São Paulo/SP
Agenda: www.saopaulotechweek.com/

techlovers 
Informações: www.saopaulotechweek.com
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Puigdemont não
convoca eleições e
futuro da Catalunha

segue incerto
O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, decidiu se-

guir com a estratégia de não esclarecer suas reais intenções em
relação ao desafio independentista da região espanhola. Em de-
claração feita na quinta-feira (26) às 17h (13h no horário de Bra-
sília), no Palácio do governo, em Barcelona, Puigdemont, mais
uma vez, fez declarações consideradas confusas.Havia a expec-
tativa de que ele anunciasse a desistência de declarar a indepen-
dência da região e optasse por convocar eleições. No entanto, o
líder catalão descartou a possibilidade de novas eleições por en-
tender que não há garantias que as justifiquem. “Minha responsa-
bilidade é esgotar todas as vias para encontrar uma solução ao
conflito político e de natureza democrática”, afirmou. Puigde-
mont também não afirmou se pretende seguir com os planos de
declarar a independência da região.

Ao longo da manhã, centenas de estudantes catalães protesta-
ram contra a aplicação do Artigo 155 da Constituição espanhola,
que pode suspender a autonomia da região e marcar novas elei-
ções. Diante de tantas inseguranças, os manifestantes se volta-
ram contra o líder separatista aos gritos de “traidor”, por acredi-
tarem que ele está sendo desleal ao não declarar oficialmente a
independência.

No dia 1º de outubro, cerca de dois milhões de pessoas fo-
ram às urnas na Catalunha se manifestar, em um referendo, sobre
a independência da região. Cerca de 90% dos eleitores votaram
pela independência da Catalunha, mas o pleito foi considerado
ilegal pelo governo espanhol, que não reconheceu o processo e
ameaça agora usar um artigo da Constituição do país para sus-
pender a autonomia da região.

Na quinta-feira, Puigdemont enviou ao Senado uma carta de
oito páginas em que dizia que a aplicação do Artigo 155 criaria
uma situação ainda mais grave do que a atual. Ele argumentou
que o artigo não é um cheque em branco e não permite ao Gover-
no central destituir as instituições catalãs.

Uma comissão do Senado espanhol vai avaliar a aplicação
do Artigo 155, que será votada nesta sexta-feira. Apesar do
cenário incerto, a expectativa é de que o Senado dê prosse-
guimento para colocar em prática o texto constitucional, que
pode destituir Puigdemont e suspender a autonomia da Cata-
lunha. (Agencia Brasil)

Arquivos secretos
sobre assassinato

de JFK serão
liberados hoje

Após 54 anos do assassinato do presidente dos Estados
Unidos John F. Kennedy, os arquivos secretos relacionados
às investigações do governo americano sobre o crime foram
liberados na quinta-feira’  (26). O presidente Donald Trump
autorizou a abertura dos arquivos, em cumprimento a uma lei
aprovada pelo Congresso do país, em 26 de outubro de 1992.
A lei JFK determinou que os documentos secretos sobre o
assassinato de JFK se tornassem públicos 25 anos após a pro-
mulgação do texto.

A Casa Branca ainda não informou se Trump vai disponibi-
lizar todos os arquivos - há cerca de cinco milhões de docu-
mentos arquivados. Já foram liberados 88%, mas 11%, cerca
de 3 mil, permanecem classificados como secretos.

A imprensa americana especula que para alguns órgãos de
inteligência governamentais como o FBI e a CIA, alguns do-
cumentos deveriam ser mantidos sob segredo de Estado. De
acordo com a imprensa, Trump estaria enfrentando pressões
para bloquear parte destes documentos, porque alguns con-
tém dados de agentes que ainda estão em atividade.

Na quarta-feira (25) Trump escreveu no Twitter que na
(quinta-feira) seria o dia da liberação dos arquivos confiden-
ciais. Em um post anterior, ele foi cauteloso. “Sob reserva do
recebimento de informações adicionais, vou autorizar, como
presidente, que sejam abertos os arquivos classificados e há
muito tempo bloqueados de JFK”, escreveu.

A lei aprovada pelo Congresso americano em outubro de
1992 garantiu o direito público à informação presente nos ar-
quivos secretos que reúnem os registros das investigações dos
serviços de inteligência como a CIA e o FBI e do Departa-
mento de Justiça.

O jovem presidente John F. Kennedy foi assassinado em
22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. O atirador Lee
Harvey Oswald foi apontado como o único responsável pelo
crime, mas várias teorias da conspiração afirmam que ele não
teria sido o único responsável.

Em 1991, o filme JFK, de Oliver Stone, alimentou essas
teorias e acendeu um debate público sobre as circunstâncias
do assassinato de JFK. A lei aprovada em 1992 teve como
objetivo frear o debate conspiratório.

Segundo o relatório que justificou a lei, o filme de Oliver
Stone “popularizou uma versão do assassinato do presidente
Kennedy que apontava agentes do FBI e da CIA como conspi-
radores”. (Agencia Brasil)

A pressão de despesas obri-
gatórias, como o adiantamento
do décimo terceiro da Previdên-
cia Social, diminuiu o ritmo de
queda do déficit primário (resul-
tado negativo nas contas do go-
verno antes do pagamento dos
juros da dívida pública). Segun-
do números divulgados  na quin-
ta-feira (26) pelo Tesouro Na-
cional, o Governo Central – Te-
souro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – fechou
o mês passado com déficit de R$
22,725 bilhões.

Este é o segundo maior dé-
ficit registrado para o mês, só
perdendo para setembro do ano
passado. O valor é 12,2% infe-
rior ao resultado negativo de R$
25,239 bilhões no mesmo mês
de 2016, em valores corrigidos
pela inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). No entan-
to, em agosto, o déficit tinha
caído 52,7% em relação ao mes-
mo mês de 2016, também em
valores corrigidos pela inflação.

Nos nove primeiros meses
do ano, o déficit atingiu R$
108,533 bilhões, o pior resulta-
do da história para o período
desde o início da série históri-

ca, em 1997. Segundo a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, o
Governo Central precisa fechar
2017 com déficit primário de R$
159 bilhões.

O déficit acumulado até ago-
ra, no entanto, está influenciado
pela antecipação de precatórios,
títulos que o governo emite para
pagar sentenças judiciais transi-
tadas em julgado (quando não
cabe mais recurso). Tradicional-
mente pagos em novembro e
dezembro, eles passaram a ser
pagos em maio e junho, pioran-
do o resultado em R$ 18,1 bi-
lhões. O Tesouro decidiu fazer
a antecipação para economizar
R$ 700 milhões com juros que
deixam de ser atualizados.

De acordo com o Tesouro
Nacional, não fosse a antecipa-
ção, o déficit primário acumu-
lado de janeiro a setembro tota-
lizaria R$ 90,4 bilhões, abaixo
do resultado negativo de R$
101,2 bilhões registrado nos
nove primeiros meses de 2016.

Receitas e despesas
Outro fator que impulsionou

o déficit primário nos nove pri-
meiros meses do ano foi o cres-
cimento de despesas obrigatóri-

as, principalmente com a Previ-
dência Social e o gasto com os
reajustes do funcionalismo pú-
blico.

De janeiro a setembro, as
receitas líquidas subiram 0,2%,
descontada a inflação oficial
pelo IPCA. A pequena alta de-
correu da renegociação de dívi-
das de contribuintes com a
União, do aumento de tributos
sobre combustíveis e da recupe-
ração da economia.

As despesas totais, no entan-
to, cresceram 0,7%, também
considerando o IPCA. A alta foi
puxada pela Previdência Social
e pelo funcionalismo público.
Os gastos com os benefícios da
Previdência Social subiram
6,8% acima da inflação nos nove
primeiros meses do ano, por cau-
sa do aumento do valor dos be-
nefícios e do número de benefi-
ciários. Por causa de acordos
salariais fechados nos dois últi-
mos anos e da antecipação dos
precatórios, os gastos com o
funcionalismo acumulam alta de
10,3% acima do IPCA de janei-
ro a setembro.

As demais despesas obriga-
tórias acumulam queda de 7,4%,
também descontada a inflação

oficial. O recuo é puxado pela
reoneração da folha de pagamen-
to, que diminuiu em 24,4% a
compensação paga pelo Tesouro
Nacional à Previdência Social, e
pela queda de 26,4% no paga-
mento de subsídios e subvenções.
Também contribuiu para a redu-
ção o não pagamento de créditos
extraordinários do Orçamento
ocorridos no ano passado, que
não se repetiram este ano.

As despesas de custeio (ma-
nutenção da máquina pública)
acumulam queda de 8,2% em
2017, descontado o IPCA. A re-
dução de gastos, no entanto, con-
centra-se nos investimentos, que
totalizam R$ 25,447 bilhões e
caíram 36,5% de janeiro a se-
tembro, em valores também cor-
rigidos pela inflação.

Principal programa federal
de investimentos, o Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) gastou R$ 15,777 bilhões
de janeiro a setembro, redução
de 43,8%. O Programa Minha
Casa, Minha Vida executou R$
1,968 bilhão, retração de 60,2%
na comparação com o mesmo
período do ano passado. Essas
variações descontam a inflação
oficial. (Agencia Brasil)

CNBB repudia e classifica de desumana
portaria sobre trabalho escravo

A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) clas-
sificou na quinta-feira (26) de
desumana e considerou um retro-
cesso a Portaria 1.129 do Minis-
tério do Trabalho, que alterou as
regras para classificação e com-
bate ao trabalho escravo.

“Tal iniciativa elimina prote-
ções legais contra o trabalho
escravo arduamente conquista-
das, restringindo-o apenas ao tra-
balho forçado com o cercea-
mento da liberdade de ir e vir.
Permite, além disso, a jornada
exaustiva e condições degradan-
tes, prejudicando assim a fisca-
lização, autuação, penalização e
erradicação da escravidão por
parte do Estado brasileiro”, dis-
se em nota a CNBB, que repu-
diou a portaria.

O secretário-geral da CNBB,
dom Leonardo Steiner, disse que

a medida “diminui a força no
combate ao trabalho escravo”
por mudar a definição do que seja
essa prática e os modos de ave-
riguação e punição. Para o bis-
po, as pessoas não devem ser tra-
tadas como objetos de ganância.
“A pessoa humana tem a sua
grandeza, tem a sua dignidade, e
nós todos, eu creio, como soci-
edade brasileira, queremos cui-
dar dos nossos irmãos e irmãs
que trabalham e trabalham em um
trabalho pesado, que nós não
desejamos que seja forçado.”

A nota da CNBB reconhece
a importância da decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) de
suspender a “portaria da escravi-
dão”, conforme intitula a confe-
deração, e destaca que o país “tem
o dever de repudiar qualquer re-
trocesso ou ameaça à dignidade
e liberdade da pessoa humana”.

Vice-presidente da CNBB,
dom Murilo Krieger alertou que
essa defesa não deve ser feita
apenas pelos bispos, mas assumi-
da por todos os “que, conscientes
de seus direitos, devem assumir o
seu protagonismo perante as rea-
lidades do mundo”. “Tudo aquilo
que fizermos de forma pacífica e
dentro do que o Estado de Direito
permite é válido, e não podemos
ficar só esperando soluções vin-
das do alto, no sentido de altas au-
toridades, mas temos que mostrar
que, como cidadãos, temos o
direito de nos manifestar.”

Investigação
Apesar de suspensa pelo STF,

a portaria que propôs mudanças
nas regras de combate ao traba-
lho escravo continua provocan-
do reações. Na quarta-feira (25),
o Conselho Nacional dos Direi-

tos Humanos (CNDH) decidiu
instaurar comissão de apuração
de condutas e situações contrá-
rias aos direitos humanos para
investigar o ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira.

Esta é a primeira vez que o
colegiado abre um procedimen-
to apuratório, recurso previsto
na Lei 12.986/2014, regra que
criou este órgão de Estado.

Segundo o CNDH, a abertu-
ra do procedimento decorre “das
ações reiteradas adotadas pelo
ministro, desde o início de sua
gestão, que criam dificuldades
ao processo de erradicação do
trabalho escravo no país, como
na ação voltada à não publicação
da lista suja e, mais recentemen-
te, com a publicação da Portaria
MTB nº 1.129/2017”. O minis-
tro ainda não foi notificado.
(Agencia Brasil)

Pesquisa da CNI mostra que período de
demissões na indústria está perto do fim

O fim das demissões na in-
dústria está perto do fim. A ava-
liação é da Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI), que di-
vulgou  na quinta-feira (26) a
Sondagem Industrial de setem-
bro. O indicador registra que o
número de empregados na indús-
tria alcançou 49 pontos em se-
tembro, valor próximo aos 49,1
pontos registrados em agosto.

O índice varia de zero a 100
pontos e, quando está abaixo dos

50 pontos, mostra queda no em-
prego. Como está próximo da
linha divisória, o índice indica
que o fim das demissões está se
consolidando, diz a CNI.

A pesquisa mostra também
que, depois da forte alta de agosto,
a produção diminuiu em setembro,
registrando 48,1 pontos. “Embora
ainda esteja abaixo da linha divisó-
ria dos 50 pontos, o índice é supe-
rior aos 45,8 pontos registrados no
mesmo mês do ano passado”.

Quanto à capacidade instala-
da da indústria, embora os resul-
tados indiquem que a indústria
está em recuperação, a utiliza-
ção média da capacidade insta-
lada ficou em 66% em setem-
bro, um ponto percentual abai-
xo do registrado em agosto.

Perspectivas
A pesquisa mostra ainda que

as perspectivas dos empresári-
os do setor industrial para os

próximos seis meses são posi-
tivas. “Os indicadores de expec-
tativas para a demanda, a com-
pra de matérias-primas e as ex-
portações continuam acima dos
50 pontos, que separa o pessi-
mismo do otimismo. Isso indi-
ca, avalia a CNI, que os “empre-
sários esperam o aumento da
demanda, da compra de matéri-
as-primas e da quantidade expor-
tada nos próximos seis meses”.
(Agencia Brasil)

Conselho do BNDES aprova repasse
de R$ 17 bilhões ao Tesouro Nacional

O Conselho de Administra-
ção do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou a
transferência de R$ 17 bilhões
ao Tesouro Nacional, informa-
ram na quinta-feira (26) em nota
conjunta os ministros da Fazen-
da, Henrique Meirelles, e do Pla-
nejamento, Dyogo Oliveira e o
presidente da instituição finan-
ceira, Paulo Rabello de Castro.

“A liquidação antecipada pode-
rá ocorrer parcial ou totalmente
sob a forma de títulos públicos. In-
dependentemente da forma de pa-

gamento, a Dívida Bruta do Go-
verno Geral – DBGG será reduzi-
da no exato montante liquidado
pelo BNDES”, diz a nota.

Neste ano, o BNDES já devol-
veu R$ 33 bilhões ao Tesouro e res-
tavam os R$ 17 bilhões para concluir
o total de R$ 50 bilhões, previsto para
este ano. A devolução é uma liquida-
ção antecipada de parcela da dívida
do banco com a União.

“Esta antecipação não afeta
a estrutura patrimonial do BN-
DES, nem sua capacidade de fi-
nanciar projetos que irão garan-
tir a retomada sólida do ritmo de

crescimento da atividade econô-
mica brasileira”, diz a nota.

Do ponto de vista contratu-
al, acrescenta a nota, a possibi-
lidade de antecipação foi cons-
truída a partir de cláusula espe-
cífica, comum aos contratos fir-
mados entre a União e o BNDES.

Novas antecipações
Segundo a nota, para 2018,

o Conselho de Administração do
BNDES vai estudar a possibili-
dade de antecipar o pagamento
de recursos adicionais à União.
“Tal antecipação terá reflexos

importantes sobre a percepção
dos agentes econômicos quanto
à real capacidade do país em es-
tabilizar o seu endividamento,
elevando as expectativas destes
em relação à economia e trazen-
do benefícios para todos os en-
volvidos na operação”, diz a nota.

A medida foi adotada levan-
do em consideração que o cená-
rio atual é “desafiador, exigindo
medidas adicionais ao ajuste or-
çamentário em curso para garan-
tir a estabilização da dívida pú-
blica no médio prazo”, segundo
o comunicado. (Agencia Brasil)

Inflação de produtos na saída das
fábricas fica em 1,5% em setembro

A inflação dos produtos na
saída das fábricas, medida pelo
Índice de Preços ao Produtor
(IPP), ficou em 1,5% em setem-
bro deste ano. A taxa é superior
às registradas no mês anterior
(0,29%) e em setembro de 2016
(0,47%). De acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o índice acu-
mula taxas de 0,48% no ano e de

2,68% no período de 12 meses.
Entre as quatro grandes ca-

tegorias econômicas da indús-
tria, apenas os bens de capi-
tal ,  is to é ,  as  máquinas e
equipamentos, tiveram defla-
ção (queda de preços) no mês
de setembro, de 0,29%. En-
tre as outras três categorias,
os bens intermediários, isto
é, os insumos industriais para

o setor produtivo, tiveram a mai-
or taxa de inflação (2,24%). Os
bens de consumo duráveis tive-
ram taxa de 0,48% e os bens de
consumo semi e não duráveis, de
0,88%.

Entre as 24 atividades indus-
triais, 19 apresentaram alta de
preços, com destaque para as
indústrias extrativas, que tive-
ram taxa de inflação de 14,05%.

Outras atividades com inflação
alta foram os derivados de pe-
tróleo e biocombustíveis
(4,47%), perfumaria e sabões
(2,64%) e outros químicos
(2,35%).

Cinco atividades tiveram
queda de preços, entre elas in-
formática (-0,96%), máquinas e
equipamentos (-0,91%) e metal
(-0,32%). (Agencia Brasil)



Porte de arma de uso restrito
é considerado crime hediondo
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O presidente Michel Temer
confirmou na tarde de quinta-
feira (26) ter sancionado o pro-
jeto de lei que torna crime hedi-
ondo o porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito das Forças
Armadas. Durante uma solenida-
de com a presença do prefeito
do Rio de Janeiro, Marcelo Cri-
vella.  “Quero dizer que eu san-
cionei esse projeto mencionado
pelo prefeito Marcelo Crivella.
Projeto que impede o uso de ar-
mas de porte exclusivo de uso
do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica. Porque é isto que

aflige o povo do Rio de Janei-
ro”, disse o presidente.

Antes da fala de Temer, Cri-
vella tinha feito seu discurso e
pedido a providência presiden-
cial a respeito do tema. O pre-
feito citou, inclusive, o assassi-
nato de um coronel da Polícia
Militar, ocorrido  na  quinta-fei-
ra, para reforçar a situação de
violência da cidade.

O projeto de lei é de autoria
do próprio Crivella, quando ain-
da era senador, tendo sido apro-
vado no plenário da Câmara em
agosto.

O crime hediondo prevê tra-
tamento mais severo pela Justi-
ça. O condenado, ao receber a
pena, deve cumpri-la inicialmen-
te em regime fechado. A progres-
são do regime para uma pena mais
branda só é possível após o cum-
primento de dois quintos da pena,
se o réu for primário, e de três
quintos, se reincidente.

Financiamento ao Rio
A solenidade realizada no

Palácio do Planalto marcou a
assinatura de um contrato de fi-
nanciamento para a cidade do

Rio de Janeiro. O financiamen-
to será feito pela Caixa Econô-
mica Federal e o contrato foi
assinado no âmbito do programa
Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento (Finisa). Com
isso, foi concedido um financi-
amento de R$ 652 milhões para
obras de infraestrutura.

Desse valor, cerca de R$ 198
milhões serão destinados à Com-
panhia de Desenvolvimento Ur-
bano da Região do Porto do Rio
de Janeiro, para continuidade dos
projetos da região portuária do
município. (Agencia Brasil)

A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), minis-
tra Cármen Lúcia, afirmou  na
quinta-feira (26) que o fato de
ocupar a chefia de um dos po-
deres da República não passa de
um dado “circunstancial” num
país cuja sociedade permane-
ce em grande medida “patrimo-
nialista, machista e muito pre-
conceituosa com a mulher”.

As declarações foram da-
das durante um seminário so-
bre as mulheres na Justiça, re-
alizado na Embaixada da Fran-
ça, em Brasília. Compunham a
mesa a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, e a
advogada-geral da União, mi-
nistra Grace Mendonça.

Cármen Lúcia respondeu a
uma felicitação do embaixador
da França, Michel Miraillet,
que destacou que o Brasil é um
dos poucos países com mulhe-
res ocupando quatro cargos de
cúpula no Judiciário. Além das
três que compunham a mesa,
ele contou ainda a presidente
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), ministra Laurita Vaz.

A presidente do STF ressal-
tou que a presença de mulhe-
res na cúpula do Judiciário pou-
co teria significado para além
de uma coincidência histórica
numa sociedade “que não se
acostumou que o nome autori-
dade não se declina, não tem
sexo”. Ela revelou já ter sido bar-
rada, por exemplo, de entrar na
casa de amigos por funcionári-
os que esperavam por um ho-
mem, jamais imaginando a pos-
sibilidade de que a presidente do
Supremo fosse uma mulher.

A ministra lembrou que a

Sociedade brasileira é
“patrimonialista” e
“machista”, afirma

Cármen Lúcia
presença de mulheres na cúpula
do Judiciário brasileiro não se
reflete nos números do Judi-
ciário, que tem muito menos
juízas e procuradoras mulheres
do que homens. Tampouco,
disse, se reflete na represen-
tação política, ressaltando a
baixa presença feminina no
Congresso.

Cármen Lúcia, Grace Men-
donça e Raquel Dodge foram
unânimes em destacar a impo-
sição de uma vida quase “mo-
nástica” às mulheres que alme-
jem cargos de liderança. De
acordo com elas, há um cons-
trangimento constante da soci-
edade brasileira para que a mu-
lher priorize as relações afeti-
vas e a família, acima da pró-
pria realização pessoal, o que
não ocorre, nem de perto, em
relação aos homens.

“O simples querer femini-
no é encarado como uma for-
ma de ousadia”, disse Grace
Mendonça. “Ainda que ocupan-
do um cargo que tenha uma
percepção de autoridade, ain-
da somos vistas, sim, com es-
tranheza”.

Em sua fala, Cármen Lú-
cia fez questão de destacar
que a face mais grave desse
constrangimento social em
relação à mulher se expressa
no feminicídio.

“Continua havendo mu-
lheres mortas, e não apenas
pelos companheiros, mortas
por uma sociedade que não vê
que a mulher não é a causa-
dora do feminicídio, que é
um homicídio causado so-
mente por ela ser mulher”,
disse. (Agencia Brasil)

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, disse na quinta-
feira (26) que a Casa tem obri-
gação de ajudar o Brasil e seu
desenvolvimento nas áreas eco-
nômica e social, independente-
mente do presidente da Repúbli-
ca que esteja governando. De
acordo com o senador , pauta
econômica com foco na geração
de emprego e renda deve ser pri-
oridade.

“Nós temos a preocupação
econômica, que atinge direta-
mente o consumidor brasileiro,
o contribuinte, o cidadão pobre
deste país afora que precisa de
emprego, de renda, que precisa
colocar comida na mesa para
sua família. Esta é a preocupa-
ção que nós temos neste mo-
mento. Temos preocupação com
a pauta econômica que faça o

A Justiça Federal em São
Paulo autorizou a suspensão
temporária do bloqueio de bens
dos executivos Joesley e Wes-
ley Batista, do grupo J&F, des-
de que apresentem um seguro-
garantia igual ao valor bloquea-
do, que é de R$ 238 milhões. O
juiz federal João Batista Gon-
çalves, da 6.ª Vara Criminal de
São Paulo determinou o blo-
queio no último dia 16.

Ao pedir o desbloqueio à
Justiça, os advogados dos em-
presários assumiram o compro-
misso de apresentar o seguro-
garantia e de que os irmãos com-

Eunício Oliveira
diz que pauta
econômica é

prioridade no Senado
desenvolvimento do Brasil. Não
são apenas os problemas econô-
micos, mas também os sociais
de interesse da sociedade, do dia
a dia da população”, disse Euní-
cio.

Reforma da Previdência
Sobre a reforma da Previdên-

cia, prioridade do governo Te-
mer, Eunício disse que esta deve
ser uma preocupação da Câma-
ra, onde está em análise atual-
mente, e não do Senado. “Todos
sabem que a gente precisa fazer
algum tipo de ajuste na Previdên-
cia, mas todo mundo também
sabe que o momento político
não é muito oportuno para se al-
terar posicionamentos que vão
de encontro a sociedade brasi-
leira”, avaliou o peemedebista.
(Agencia Brasil)

Justiça autoriza
suspensão temporária
de bloqueio de bens
dos irmãos Batista

parecerão a todos os atos pro-
cessuais em que for necessária
sua presença, mesmo que sem
intimação, para prestar esclare-
cimentos ou apresentar docu-
mentos.

Na decisão, o juiz ressalta
ainda que a prisão preventiva
deve ser mantida “como única e
idônea medida para assegurar a
aplicação da lei penal, à conve-
niência da instrução criminal e
à garantia da ordem pública e
econômica”.

A defesa tem dez dias para apre-
sentar documentos que compro-
vem o seguro. (Agencia Brasil)

Cabral será transferido para presídio federal
de Campo Grande nos próximos dias

O ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral vai ser
transferido para a Penitenciária
Federal de Campo Grande. Se-
gundo o Departamento Peniten-
ciário Nacional (Depen), do
Ministério da Justiça, a remoção
ocorrerá nos próximos dias.

Por questões de segurança,
o Depen não divulgará antecipa-
damente a data da ida de Cabral
para Mato Grosso do Sul, limi-
tando-se a fornecer detalhes do
procedimento apenas após a
conclusão da transferência.

A transferência foi determi-
nada segunda-feira (23) pelo juiz
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fede-
ral Criminal, que atendeu a pedi-
do do procurador federal Sergio
Pinel, que alegou falta de segu-
rança no presídio onde Cabral se
encontra, em Benfica, no Rio.

Em depoimento na segunda-
feira, o ex-governador mencio-
nou ter informações a respeito
dos negócios da família de Bre-
tas, que seria dona de uma das
empresas mais importantes do
ramo de bijuterias do Rio de Ja-

neiro. A declaração foi interpre-
tada pelo juiz e pelo Ministério
Público Federal (MPF) como
uma tentativa de intimidação e
um indício de que Cabral estaria
recebendo informações indevi-
das dentro do presídio.

A defesa do ex-governador
recorreu da decisão, que o ad-
vogado Rodrigo Roca classifi-
cou de arbitrária, mas, na terça-
feira (24), o desembargador
Abel Gomes, da Primeira Turma
Especializada do Tribunal Regi-
onal Federal da 2ª Região

(TRF2), negou o pedido de limi-
nar para impedir a transferência
do ex-governador para um pre-
sídio federal.

Cabral está preso desde no-
vembro do ano passado, após as in-
vestigações da Operação Calicute,
desdobramento da Lava Jato, que pren-
deu o ex-governador e várias pessoas
ligadas a sua gestão no governo. Em
maio ele foi transferido de Bangu 8,
no Complexo Penitenciário de Geri-
cinó, para a Cadeia Pública José Fre-
derico Marques, no bairro de Ben-
fica. (Agencia Brasil)

PM do Rio ocupa o Complexo do Lins à
procura de homens que mataram coronel

O porta-voz da Polícia Mili-
tar, major Ivan Blaz, disse que a
corporação está recebendo vári-
os vídeos sobre a atuação dos
homens que atiraram dezenas de
vezes contra o carro onde esta-
va o coronel Luiz Gustavo Tei-
xeira, comandante do 3° Bata-
lhão da Polícia Militar, no bair-
ro do Méier, zona norte do Rio.

De acordo com Blaz, a Polí-
cia Militar já está nas ruas fazen-
do várias operações nas comu-
nidades do bairro do Lins de Vas-
concelos, para onde os crimino-
sos teriam fugido. Equipes do
Comando de Operações Especi-
ais da PM estão atuando na re-

gião com apoio de um helicóp-
tero. Apesar de o carro em que
estava o coronel Teixeira ser
descaracterizado, os criminosos
notaram que o oficial estava far-
dado, porque ele retornava com
o motorista da unidade militar de
uma cerimônia de troca de co-
mando no batalhão do Leblon,
zona sul do Rio.

Os criminosos estavam em
um carro modelo Audi, roubado
e, quando emparelharam com o
carro do militar, fizeram deze-
nas de disparos, atingindo o vi-
dro dianteiro e a lataria do veí-
culo do lado em que viajava o
comandante. O coronel Teixei-

ra foi atingido por um tiro no
peito. Ele foi levado às pressas
para o Hospital Municipal Sal-
gado Filho, no Méier, mas não
resistiu ao ferimento.

O cabo Nei Filho, que diri-
gia o carro da corporação, foi
ferido na perna e encaminhado
ao mesmo hospital. De lá, o mi-
litar foi transferido para o hos-
pital central da PM e está fora
de perigo.

O major Ivan Blaz disse ain-
da que oficiais e praças que co-
nhecem a região do Complexo
do Lins de Vasconcelos foram
deslocados de outras unidades
para reforçar o policiamento na

área à procura dos criminosos.

Nota do governador
Em nota, o governador Luiz

Fernando Pezão disse que “lamen-
to profundamente a morte trágica
do comandante do 3°batalhão da
PM (Méier), coronel Luiz Gusta-
vo de Lima Teixeira, que conside-
ro inaceitável. Solidarizo-me com
a família e todos os policiais mi-
litares do estado, especialmente
aqueles sob o seu comando”.

Na nota, Pezão diz ainda que
“não vamos descansar enquanto os
responsáveis por esse crime he-
diondo não estiverem nas mãos da
Justiça”. (Agencia Brasil)

Henrique Eduardo Alves usou
assessores para ocultar bens, diz PF

A Polícia Federal (PF) in-
vestiga se pessoas ligadas ao ex-
deputado e ex-ministro do Turis-
mo Henrique Eduardo Alves atua-
ram para ocultar parte do patrimô-
nio dele, mesmo após sua prisão
no dia 6 junho deste ano. Alves
está preso em Natal por suspeita
de corrupção e lavagem dinheiro
em desvios nas obras de cons-
trução da Arena das Dunas, na
capital do Rio Grande do Norte.

De acordo com o delegado
de Combate ao Crime Organiza-
do da PF no Rio Grande do Nor-
te, Osvaldo Scalezi, o ex-minis-
tro “continuou articulando para
transferir parte de seus bens com
o intuito de dar a entender que seu
patrimônio estaria de acordo com
as rendas por ele declaradas”.

A investigação dessa suspei-

ta levou a PF a deflagrar na quin-
ta-feira (26) a Operação Lavat,
um desdobramento da Operação
Manus, que prendeu o ex-minis-
tro em junho. Segundo a PF, du-
rante a análise do material obti-
do na primeira operação foram
encontradas “fortes evidências”
de que pessoas ligadas à organi-
zação criminosa estariam dando
continuidade à prática de crimes
como lavagem de dinheiro e
ocultação de valores “para o che-
fe do grupo”.

A polícia também identifi-
cou um esquema criminoso que
fraudava licitações em diversos
municípios do Rio Grande do
Norte visando obter contratos
públicos que, somados, alcan-
çam cerca de R$ 5,5 milhões.
Esses recursos teriam sido uti-

lizados para alimentar a campa-
nha de Henrique Eduardo Alves
ao governo do estado em 2014.

Segundo o delegado Scalezi,
assessores de Alves estavam fa-
zendo lavagem de dinheiro para
ocultar patrimônio do ex-minis-
tro. “Um deles tinha controle
especifico e amplo de boa parte
dos bens do deputado, tratando
sobre transferências de bens e
contas bancárias. Era adminis-
trador e ocultador desses bens”.

O grupo ligado ao ex-minis-
tro, de acordo com o delegado,
conduzia de forma irregular al-
gumas licitações, favorecendo
empresas ligadas ao esquema e
prejudicando as concorrentes.
“Ele [Alves] continuava articu-
lando, usando empresas para de
forma fraudulenta, para que re-

cebessem valores que foram dis-
tribuídos a assessores e ao pró-
prio deputado”. Henrique Eduar-
do Alves foi deputado federal
por 11 mandatos consecutivos e
chegou a presidir a Câmara en-
tre 2013 e 2015.

Um dos mandados de busca
da apreensão da Operação Lavat
foi cumprido na sede da Inter TV
Cabugi, em Natal, na sala de Her-
man Ledebour que, segundo a PF,
é um dos assessores de Alves. Os
investigadores esclarecem que a
emissora não é alvo da operação.
“O mandado que foi cumprido no
prédio não tem nada a ver com a
atividade da imprensa. A investi-
gação não centra na pessoa jurí-
dica. Foi apenas uma busca e apre-
ensão no local físico”, explicou
o delegado. (Agencia Brasil)

Justiça suspende regra sobre respeito aos
direitos humanos em redação do Enem

Uma decisão do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF1)
determinou a suspensão da regra
prevista no edital do Exame Naci-
onal do Ensino Médio (Enem) que
diz que quem desrespeitar os direi-
tos humanos na prova de redação
pode receber nota zero. A prova de
redação do Enem será aplicada a
mais de 6 milhões de candidatos
no dia 5 de novembro.

A decisão foi tomada em cará-
ter de urgência a pedido da Asso-
ciação Escola Sem Partido. No
pedido feito ao TRF1, a entidade
diz que a regra é uma “punição no
expressar de opinião”. “Ninguém
é obrigado a dizer o que não pensa
para poder ter acesso às universi-
dades”, argumentou a Associação
Escola Sem Partido.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) disse que res-
peita a decisão judicial, mas recor-
rerá da sentença assim que for no-
tificado. Em nota, o Ministério da
Educação (MEC) reafirmou que
todos os seus atos são balizados
pelo respeito irrestrito aos direi-

tos humanos, conforme a Decla-
ração Universal dos Direitos Hu-
manos, consagrada na Constituição
Federal Brasileira.

 “O Inep comunica que estão
mantidos os critérios de avaliação
das cinco competências da redação
do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem 2017), tal como divul-
gados, amplamente, em seus docu-
mentos oficiais. Aos participantes
do Enem 2017, o Inep reafirma que
está tudo organizado com seguran-
ça e tranquiliza a todos quanto à re-
alização das provas, que serão apli-
cadas nos dias 5 e 12 de novem-
bro”, disse o Instituto, em nota.

Ao analisar o caso, o desem-
bargador federal Carlos Moreira
Alves disse que o item é ilegal por-
que ofende a garantia constitucio-
nal de liberdade de manifestação de
pensamento e opinião. Ele também
citou a ausência de um referencial
objetivo no edital dos certames,
“resultando na privação do direito
de ingresso em instituições de en-
sino superior de acordo com a ca-
pacidade intelectual demonstrada,
caso a opinião manifestada pelo

participante venha a ser considera-
da radical, não civilizada, precon-
ceituosa, racista, desrespeitosa, po-
lêmica, intolerante ou politica-
mente incorreta”.

O juiz também defende que o
conteúdo ideológico do desenvol-
vimento do tema da redação de-
veria ser um dos elementos de
correção da prova discursiva, e
não fundamento sumário para
sua desconsideração, com atri-
buição de nota zero ao texto
produzido, sem avaliação alguma
em relação ao conteúdo intelectu-
al desenvolvido pelo redator.

Regras
De acordo com a Cartilha do

Participante, documento que esta-
belece os critérios de correção da
prova discursiva, o desrespeito aos
direitos humanos é um dos itens
que podem levar a redação a rece-
ber nota zero. Segundo o docu-
mento, algumas ideias e ações
serão sempre avaliadas como
contrárias aos direitos humanos,
entre elas a defesa de tortura,
mutilação, execução sumária e

qualquer forma de “justiça com as
próprias mãos”, isto é, sem a in-
tervenção de instituições sociais
devidamente autorizadas.

Também ferem os direitos hu-
manos, segundo as regras do
Enem, a incitação a qualquer tipo
de violência motivada por questões
de raça, etnia, gênero, credo, con-
dição física, origem geográfica ou
socioeconômica e a explicitação
de qualquer forma de discurso de
ódio voltado contra grupos sociais
específicos. Segundo o Inep, ape-
sar de a referência aos direitos hu-
manos ocorrer apenas em uma das
cinco competências avaliadas, a
menção ou a apologia a tais ideias,
em qualquer parte do texto, pode
anular a prova.

A regra sobre o respeito aos
direitos humanos na redação do
Enem não é uma regra nova. De
acordo com o Inep, a prova de reda-
ção do Enem sempre exigiu que o
participante respeite os direitos hu-
manos e, desde 2013, o edital do
exame tornou obrigatório o respei-
to ao tema, sob pena de a redação
receber nota zero. (Agencia Brasil)
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Rali sairá de São Paulo e irá
explorar as belezas da Serra do Mar

Suzuki Off-Road

Não é necessário experiência, nem carros preparados

O sábado, dia 28/10, será re-
pleto de aventura e diversão no rali
de regularidade Suzuki Off-Road.
Com um percurso inédito saindo da
capital paulista, os participantes se-
guirão rumo à Serra do Mar, em um
trajeto com muitas belezas naturais.
Tanto a largada como a chegada se-
rão na Adventure Sports Fair, maior
feira de esportes e turismo de aven-
tura da América Latina, um atrativo
a mais para os competidores.

“O rali foi criado para a fa-
mília toda aproveitar, então não
é preciso ter experiência e nem
carros preparados. Basta vir com
seu Suzuki 4x4 e viver um dia
super diferente e divertido. Essa
é a última etapa do ano e será ain-
da mais especial”, afirma Fer-
nando Julianelli, diretor de ma-
rketing da Suzuki Veículos.

A chegada será na Adventure
Sports Fair, no São Paulo Expo. Os
participantes do rali poderão passe-
ar e conhecer o evento e a cerimô-
nia de premiação será realizada no

estande da Suzuki, dentro da feira.
O objetivo desta prova de re-

gularidade é manter-se dentro do
tempo e velocidade estipulados
pela organização. Na sexta-feira
a noite, é realizado um briefing
e aula de navegação para os com-
petidores. No sábado pela manhã,

os participantes largam para cer-
ca de quatro horas de prova.

Para participar, não há taxa de
inscrição - cada carro deve fazer
a doação de uma cesta básica, que
é destinada a entidades assisten-
ciais dos municípios por onde
passa o rali. Podem participar os

veículos 4x4 das linhas Grand
Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e
Sidekick. As inscrições são fei-
tas online, no site
www.suzukiveiculos.com.br.

Prêmio especial - As duplas
do Suzuki Off-Road têm um
motivo a mais para participarem
da última etapa. Todos os ins-
critos estarão concorrendo a
uma incrível viagem para a Pou-
sada Aromas da Montanha, em
Tiradentes (MG).

Acompanhe as novidades atra-
vés das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/
suzukibr), Twitter
(www.twitter.com/suzukiveiculos)
e YouTube (www.youtube.com/su-
zukiveiculos).

O Suzuki Off-Road tem pa-
trocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Auto-
port Vix, Miolo e Made in Silk.

Assista e conheça: https://
youtu.be/-DltTJowAZY
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Está chegando a hora de
conhecer mais um campeão da
Seletiva de Kart Petrobras. Os
12 melhores kart istas da
temporada 2017 da categoria
Graduados estarão na deci-
são da 19a edição de um dos
principais eventos do kartis-
mo nacional nos dias 31 de
outubro e 1º de novembro, no
kartódromo da Granja Viana,
em Cotia (SP).

Os gaúchos Pedro Goulart
e Arthur Leist, os paranaenses
Edgar Bueno Neto e Pedro
Henrique Gurgacz, os mineiros
Gabriel Paturle e Lucas Gros-
skopf, os brasilienses Lucas
Okada e Enzo Elias, os paulis-
tas Murilo Coletta e Vinícius
Ponce, o paraibano Sérgio Cris-
pim e o goiano João Rosate
brigarão pela maior premiação
do kartismo brasileiro, que in-
clui um programa de orienta-
ção, além de 85 mil reais para
o vencedor e 8 mil reais para o
vice-campeão.

A programação começa na
terça-feira, dia 31, com o warm
up a partir das 9h45. Neste pri-
meiro dia, também acontecem
as três tomadas de tempo, a par-
tir das 10h15. Na quarta-feira,
dia 1º, o evento também terá
início com um warm up às 9
horas e o início das corridas às
10 horas. O evento está previs-
to para terminar às 17 horas.

Entenda como funciona a
disputa da final da Seletiva de
Kart  Petrobras :O evento
conta com três tomadas de
tempo, já valendo pontos, e
cada uma delas tem a finali-
dade de destacar pelo menos
um fundamento importante
do pi loto. A primeira tem os 12
kartistas divididos em seis gru-
pos de dois, sendo que os pilo-
tos de cada grupo utilizam o
mesmo kart. Essa primeira ses-
são terá cinco minutos de du-
ração, e o piloto que fizer o
melhor tempo do grupo marca
seis pontos; o que fizer o pior
tempo, três.

Na segunda tomada, todos
os 12 finalistas utilizam o mes-
mo kart para dar uma única vol-
ta lançada cada. O vencedor da
sessão faz seis pontos; o segun-
do, quatro, o terceiro, três, e

Seletiva de Kart Petrobras

Definida a
programação

da final da 19ª edição
na Granja Viana
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Final será no kartódromo da Granja Viana

assim sucessivamente. Na ter-
ceira, novamente são formadas
seis duplas. Os pilotos entram
na pista para seis voltas crono-
metradas, e o que as comple-
tar em menos tempo soma mais
seis pontos; o outro, três.

A pontuação nas três toma-
das formará o grid para a 1ª eli-
minatória. O evento ainda terá
uma 2ª eliminatória (com dois
pilotos já eliminados na 1ª eli-
minatória) e depois a 1ª bate-
ria final e a 2ª bateria final.

Na 1ª eliminatória, os pi-
lotos são divididos em grupos
de quatro. O último colocado
de cada um vai para uma repes-
cagem e só o vencedor avança.

A 2ª bateria eliminatória
tem dois grupos de cinco pi-
lotos, nas quais avançam os
dois melhores de cada grupo.
Dos outros seis, o que tiver a
maior pontuação também pas-
sa. Os outros cinco disputam
outra repescagem, e só o me-
lhor chega à final.

Na fase final, apenas seis
pilotos seguem na briga. Em
todas as corridas, os pilotos
vão somando pontos. Será de-
clarado vencedor da Seletiva
de Kart Petrobras 2017, o pi-
loto que ao final das três ses-
sões de tomada de tempo, das
provas eliminatórias e das ba-
terias finais houver obtido o
maior número de pontos.

Outra característica da dis-
puta é que cada piloto recebe
um jogo de pneus, apenas, para
toda a competição. Ou seja, é
preciso cuidar da borracha ao
longo da disputa para que se
chegue à final com ela ainda em
boas condições.

Confira o regulamento
completo da Seletiva de Kart
Petrobras no link: http://
seletivadekartpetrobras.com.br/
regulamento.php

A premiação total - so-
mando todas as ações - chega
a aproximadamente 350 mil
reais. O campeão recebe 85
mil reais em dinheiro e o vice-
campeão 8 mil.

Os finalistas disputam o tí-
tulo com chassis fornecidos
pela fabricante Bravar. Mais in-
f o r m a ç õ e s :
www.seletivadekartpetrobras.com.br

Superliga Feminina 17/18

Pinheiros e Dentil/Praia Clube fazem
duelo de invictos nesta sexta-feira

Dentil/Praia Clube é o líder da Superliga 17/18

Pinheiros (SP) e Dentil/Praia
Clube (MG) começaram a Su-
perliga feminina de vôlei 17/18
com duas vitórias. Nesta sexta-
feira (27), as equipes estarão

frente a frente pela terceira ro-
dada do turno da competição. O
time da capital paulista recebe-
rá a equipe mineira, às 21h30,
no Henrique Villaboin, em São

Paulo (SP). O SporTV transmi-
tirá ao vivo.

Na classificação geral, o
Dentil/Praia Clube aparece na
liderança com seis pontos. O
Pinheiros está na quarta colo-
cação com cinco pontos, pois
disputou um tie-break. Na Su-
perliga, vitórias por 3 sets a 0
e 3 sets a 1 valem três pontos e
por 3 sets a 2, dois.

Destaque na última vitória das
paulistas, resultado positivo so-
bre o Camponesa/Minas por 3
sets a 2, a levantadora Diana es-
pera um jogo difícil contra o gru-
po de Uberlândia (MG).

“A expectativa para esse jogo
é muito boa. Estamos traba-
lhando forte, pois sabemos
das qualidades do t ime de
Uberlândia. Não tem jogo fá-
cil nessa Superliga, por isso
trabalhamos todos os dias

para melhorar e evoluir. Nos-
sa equipe entra em quadra
sempre pensando em fazer o
melhor , assim teremos bons
resultados”, explicou Diana.

Pelo lado do Dentil/Praia
Clube, a levantadora Claudinha
comentou sobre o início da equi-
pe mineira na competição.

“Viemos de duas vitórias im-
portantes e evoluímos como
equipe. Temos treinando muito
forte para cada jogo e com esse
não é diferente. O objetivo é con-
tinuar nossa crescente e impor
nosso ritmo. O Pinheiros vem
embalado e com bom volume de
jogo. Precisamos ter paciência e
jogar bem taticamente”, explicou
Claudinha.

No outro jogo desta sexta-
feira, o Sesi-SP receberá o Hi-
node Barueri (SP), às 19h, no
Sesi, em Santo André (SP).
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Scheidt retoma classe star para
disputar o SSL Finals nas Bahamas

Robert Scheidt anunciou re-
centemente o encerramento do
ciclo olímpico visando os Jogos
de Tóquio, em 2020, mas garan-
tiu não se tratar de uma aposen-
tadoria do iatismo. Ratificando
a palavra empenhada, o bicam-
peão olímpico volta a compe-
tir na SSL Finals, entre 4 a 9
de dezembro, em Nassau, nas
Bahamas. Esta será a quinta
edição do evento final da Star
Sailors League, na qual o bra-
sileiro vai em busca do segun-
do título após ter sido campeão
logo no ano de estreia.

Scheitd formará dupla com
Henry Boenning, o Maguila.
Juntos, conquistaram a medalha
de bronze no ano passado. Do
total de quatro edições disputa-
das até agora, o bicampeão
olímpico  competiu em três.
Além do título em 2013, con-
quistado ao lado de Bruno Pra-
da, e do bronze no ano passado
com Maguila, Robert foi quinto
colocado em 2014, também

com Prada.
O prêmio geral em Nassau é

de US 200 mil, mas a motiva-
ção do iatista brasileiro vai além
dos ganhos financeiros. “O SSL
Finals é uma competição de alto
nível e que cresce a cada ano,
reunindo alguns dos melhores
do mundo. É sempre muito bom
participar. Vamos ver como vou
me sair na star, depois de passar
esta temporada inteira me dedi-
cando a 49er”, afirma o bicam-
peão olímpico de 44 anos, que
tem patrocínio do Banco do Bra-
sil e Rolex e apoio do COB e
CBVela.

Retornar à classe que lhe
rendeu duas medalhas olímpicas
e três títulos mundiais é sempre
uma alegria para Robert, que re-
tomou os treinos na star para se
competitivo em Nassau. Schei-
dt pretende chegar às Bahamas
alguns dias antes do início da
competição para completar o
treinamento e fazer os ajustes
finais na própria raia onde serão

Medalha de bronze em 2016, ao lado de Maguila

disputadas as regatas.
Despedida olímpica - Schei-

dt tomou a decisão de deixar a
49er por motivos profissionais
e pessoais.

Robert Scheidt tem duas me-
dalhas de ouro olímpicas (Atlan-
ta/96 e Atenas/2004) e uma pra-
ta (Sidney/2000) na classe La-

ser, mais uma prata e um bronze
na Star (Pequim/2008 e Lon-
dres/2012). Ao todo, são 11 tí-
tulos mundiais na Laser e três
na Star. Na Rio/2106, terminou
na quarta colocação. Scheidt
tem patrocínio do Banco do Bra-
sil e Rolex e apoio do COB e
CBVela.
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Decisão acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de
novembro, reunindo os 12 melhores kartistas da tempora-
da na categoria Graduados

Com largada e chegada na Adventure Sports Fair, no SP Expo, prova de regularidade passará por trilhas na região de
Ribeirão Pires e Salesópolis

Time da capital paulista jogará com a equipe mineira, às 21h30, no Henrique Villaboin, em São Paulo. SporTV transmitirá
ao vivo


