
O DIA
Nª 24.055 Preço banca: R$ 2,30

Jornal SP

Cunha diz que MPF e Joesley forjaram
compra de silêncio para incriminar Temer

MPF denuncia 32 pessoas acusadas
 de fraudes usandoa Lei Rouanet

Página 4

Página 4

BNDES prevê desembolsos
abaixo de R$ 80 bilhões em 2017

MEC vai apoiar formação
de professores para educação

de surdos, diz ministro

Esporte

São Paulo, terça-feira, 7 de novembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,25
Venda:       3,26

Turismo
Compra:   3,24
Venda:       3,44

Compra:   3,78
Venda:       3,78

Compra: 122,07
Venda:     152,37
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Terça: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Previsão do Tempo

Vôlei Bauru enfrenta
Camponesa/Minas
nesta terça-feira

Vôlei Bauru (SP) e Cam-
ponesa/Minas (MG) disputa-
rão nesta terça-feira (07) um
confronto direto pela quarta
colocação na Superliga femi-
nina de vôlei 17/18. O time
bauruense jogará com a equi-
pe mineira, às 21h30, no Pa-
nela de Pressão, em Bauru
(SP). A partida será válida pela
quinta rodada do turno da com-
petição. As equipes têm cam-
panhas similares na Superliga
17/18. O Camponesa/Minas
aparece em quarto lugar na
classificação geral, com sete
pontos (duas vitórias e duas
derrotas).                   Página 8
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Vôlei Bauru jogará em casa

Circuito TRIDAY Series
2017: inscrições encerradas
para a etapa final na USP

Circuito TRIDAY Series

Já não há mais vagas para a
etapa final do  Circuito TRI-
DAY Series 2017, programa-
da para o feriado de 15 de no-
vembro, na Cidade Universi-
tária de São Paulo -  USP.
Como era previsto, o limite-
técnico de cerca de 500 com-
petidores foi alcançado nesta
terça-feira, encerrando auto-
maticamente as  inscrições
para a sexta e última etapa da
temporada.               Página 8
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Calma nos pontos decisi-
vos, muita confiança, belas
jogadas e muita comemora-
ção.  O mineiro Marcelo
Melo é bicampeão do Mas-
ters 1000 de Paris. Ao lado
do polonês Lukasz Kubot
derrotou no domingo (05) a
dupla Ivan Dodig (Croácia) e
Marcelo Granollers (Espa-

Melo é bicampeão no
Masters 1000 de Paris

nha), por 2 sets a 1, parci-
ais de 7/6 (7-5), 3/6 e 10-
6, em 1h55min de jogo,
para vencer mais uma vez
na capital francesa. Foi o
primeiro título em Paris com
Kubot. Melo havia sido cam-
peão em 2015, quando seu
parceiro era o croata Dodig,
adversário este ano. Página 8

Divulgados os finalistas do
‘Oscar’ do automobilismo

brasileiro

Troféu Capacete de Ouro

A principal premiação do es-
porte a motor do país já definiu os
finalistas que concorrerão ao Ca-
pacete de Ouro 2017, que serão

julgados por especialistas em
automobilismo e anunciarão os
vencedores em solenidade no
dia 08 de novembro.    Página 8
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Deputados
opositores são
impedidos de

entrar no
Parlamento da

Venezuela
Um grupo de deputados

opositores denunciou  na se-
gunda-feira (6) que foram im-
pedidos pela Guarda Nacional
Bolivariana (GNB, polícia mi-
litarizada) de acessar a sede
principal do Parlamento vene-
zuelano por supostas ordens da
Assembleia Nacional Constitu-
inte (ANC). A informação é da
agência EFE.

A informação foi dada pelo
Parlamento, controlado pela
oposição, através de uma men-
sagem publicada no Twitter, na
qual assinalam que, por “ordens
da ilegal ANC”, a Guarda Boli-
variana “se nega” a dar acesso
aos deputados à sede do Palá-
cio Federal Legislativo. Além
disso, a segunda vice-presiden-
te do Parlamento, a opositora
Dennis Fernández, disse a jor-
nalistas que também não foi
permitida a entrada de funcio-
nários e da imprensa. Página 3

ONU diz que
2017 pode
ser um dos
anos mais
quentes

já registrados
Um estudo apresentado na

segunda-feira (6) pela Organiza-
ção Meteorológica Mundial
(OMM), da ONU, indicou que
2017 pode ser um dos três mais
quentes já registrados, similar a
2015 e abaixo apenas de 2016. A
informação é da EFE.   Página 3

O presidente do Banco Na-
cional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Paulo Rabello de Castro, disse
na segunda-feira (6) que os de-
sembolsos do banco devem
chegar a R$ 77 bilhões em
2017. O montante é inferior à
previsão inicial de R$ 80 bi-
lhões e representa o valor total
concedido em novos emprés-
timos a empresas.

Rabello de Castro partici-
pou do Exame Fórum RJ, em
um hotel em Copacabana. Ele
considera R$ 80 bilhões uma
estimativa otimista, mas espe-

ra que a linha BNDES Giro
acelere os desembolsos em
novembro e dezembro, com a
participação de micro e peque-
nas empresas.

“Gostaríamos de chegar
próximo dos 80 bilhões” disse,
destacando que acredita ser
possível somar R$ 500 milhões
por mês em novembro e de-
zembro. Para isso, o banco
deve investir em mais propa-
ganda para atrair empresas para
o BNDES Giro. “E se não for
em dezembro, for em janeiro
ou fevereiro, já está muito
bom”.                     Página 3

lar, a formação adequada de pro-
fessores, “para que a gente pos-
sa ter uma política pública cada
vez mais inclusiva, respeitando a
condição específica dos surdos
ou daqueles que têm deficiência
auditiva no nosso país”.

Mendonça Filho participou
do programa Por Dentro do Go-
verno, produzido pela TV NBR,
e comentou o tema da redação do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio deste ano: Desafios para a
Formação Educacional de Surdos
no Brasil.

Segundo o ministro, o Insti-
tuto Nacional de Educação de
Surdos (Ines), no Rio de Janei-
ro, é quem subsidia as políticas
públicas para surdos no âmbito
do MEC e apoia a sua implemen-
tação pelas esferas subnacionais
de governo.                   Página 4
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O ministro da Educação,Mendonça Filho, concede entrevista
ao programa Por Dentro do Governo, da TV NBR

O ministro da Educação,
Mendonça Filho, disse na segun-
da-feira (6) que o Ministério da
Educação (MEC) busca a ampli-

ar acessibilidade e políticas de
afirmação de surdos. Segundo
ele, está incluído na proposta da
Base Nacional Comum Curricu-

Petrobras renegocia dívidas
e antecipa pagamento de

 US$ 1,28 bilhões

Máquina em SP opera câncer
da próstata em

uma hora e meia
Página 2
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Meirelles criou fundo em
paraíso fiscal para

administrar sua herança

Aumento de 4,5%
no gás de cozinha

já está valendo
Página 3



Máquina em SP opera câncer da
próstata em uma hora e meia
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C Â M A R A  ( S P )

Já tá na ’conta política’ do vereador Isac Felix (PR) a ‘quita-
ção’ moral da parte das dívidas milionárias que Bradesco, Itaú
e Santander têm com a prefeitura paulistana. Logo em seu 1º
mandato, ter ficado com a relatoria da CPI [grandes devedores]
foi um desafio que ele encarou e já vem se destacando.     

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

Enquanto o vice Bruno Covas começa conversar com os ve-
readores que terá como base em 2018 [inclusive seu tio
Mário], Doria (PSDB) começa a olhar pro cenário no qual pode
ser candidato ao governo paulista, apesar do vice-governador Fran-
ça (PSB) já estar em campanha pela reeleição ao cargo que assu-
mirá em 2018.  

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

Deputados [PSDB e partidos aliados de Alckmin]
almoçaram ontem com o senador Serra (PSDB). Tanto
nos ’antepastos’ como nas ‘sobremesas’ ficou claro que os ‘car-
dápios’ do jantar com o ex-governador foram do agrado do ‘ape-
tite’ daqueles que podem e devem se reeleger ou se eleger depu-
tados federais em 2018.   

G O V E R N O  ( S P ) 

‘Nunca antes neste Estado’, nem quando os lendários Adhemar
de Barros, Jânio Quadros e depois Orestes Quércia elegiam até
‘postes’, um governador teve tanto poder nas mãos como Geral-
do Alckmin. Além de ser ‘o cara’ que por mais tempo ocupa o
cargo, já é o candidato do PSDB à Presidência da República.     

C O N G R E S S O 

Entre os 70 deputados federais e os 3 senadores [Estado
de São Paulo] há uma quase certeza. Apesar do peso eleitoral
que os usos das redes sociais vão dar aos resultados das elei-
ções em 2018, não deve haver grandes renovações. Ainda fal-
ta credibilidade nos conteúdos e também nos ‘novos produtos’
políticos.     

P R E S I D Ê N C I A

O homem que deveria se sentir o mais poderoso do Brasil e
um dos mais poderosos do mundo Ocidental, que atende pelo
nome de Michel Temer, não só é um dos mais infelizes [de todo
o mundo] como trocaria tudo o que tem pela alegria de viver e
liberdade de um morador de rua que faz o que quer o tempo todo.

P A R T I D O S 

No PT, após ‘perdoar’ os dirigentes dos partidos ‘aliados’ que
derrubaram Dilma [ex-PDT agora de Ciro Gomes], o ex-
Presidente Lula ‘ungiu’ o presidente paulista Marinho
seu candidato ao governo [SP] 2018. E assim como em 1998,
‘cientistas’ políticos querem promover de novo uma candidatura
de Lula ...  

 
P O L Í T I C O S 

... à Presidência com um vice do PDT [como foi com Brizo-
la]. Agora, ‘o cara’ seria Ciro Gomes. Combinaram com o ego do
ex-governador cearense ? No PSDB, o ex-Presidente FHC quer o
partido fora do barco do PMDB de Temer até dezembro, quando
rola a eleição pro diretório nacional. Não seria meio tarde ? 

     
H I S T Ó R I A S 

Único político por São Paulo na Peregrinação [Alemanha,
Suiça, República Tcheca e Holanda] dos Reformadores [da Igreja
Cristã], o vereador paulistano Rinaldi (PRB) - representando a
igreja Quadrangular [completando 66 anos no Brasil] - esteve vi-
sitando o Berço desta História ao lado do Procurador da Repú-
blica ...         

P O L Í T I C A S 

... Guilherme Schelb. Ambos foram destaque, sendo Shelb mem-
bro da igreja evangélica Comunidade das Nações. O evento dos 500
anos do início das Reformas [Protestantes]. Cada um leva um pou-
co das suas crenças pras áreas nas quais atuam, como forma de
dizer ao mundo que novas e diárias reformas são possíveis.   

E D I T O R 

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

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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O Hiuf (High Frequency Ul-
trassound) é o único do gênero
no país a ser utilizado em ope-
rações de pacientes pelo SUS
(Sistema Único de Saúde). Com
ele, é possível fazer a cirurgia do
câncer de próstata, sem a neces-
sidade de retirar o órgão, em
apenas uma hora e meia.

O aparelho instalado no Cen-
tro de Referência em Saúde do
Homem, mais conhecido por
“Hospital do Homem”, custou
R$ 3,1 milhões. Com Hiuf, o

paciente é tratado de modo me-
nos invasivo, sem necessidade
de internação em UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) e no pós-
operatório. Se não houver com-
plicação no tratamento, o paci-
ente pode ser liberado no mes-
mo dia.

“É uma revolução. Nos con-
gressos internacionais de urolo-
gia, fala-se que este é o futuro do
tratamento do câncer de prósta-
ta. São Paulo está dando um gran-
de passo”, disse o governador

Geraldo Alckmin ao entregar o
aparelho, em maio deste ano.

Além dos benefícios para a
saúde do paciente, há, ainda, a
diminuição considerável nos
custos. O hospital gasta, em
média, R$ 35 mil por paciente
ao realizar a prostatectomia
convencional. Com o novo mé-
todo, o valor por cirurgia caiu
para R$ 8 mil.

O Hospital do Homem rea-
liza cerca de 400 cirurgias de
câncer de próstata por ano. Com

a aquisição do Hifu a expectati-
va é ampliar em 50% o número
de procedimentos no primeiro
ano, chegando a até 2 mil cirur-
gias no segundo. Desde a sua ins-
talação em maio, o equipamen-
to foi utilizado em intervenções
para procedimentos em 100 pa-
cientes.

A unidade, situada à Avenida
Brigadeiro Luis Antônio, 2.651,
Jardim Paulista, em São Paulo,
recebe pacientes encaminhados
pelas Unidades Básicas de Saúde.

SP Serviços: aplicativo supera
marca de 10 milhões de downloads

O aplicativo SP Serviços,
que reúne 45 serviços, já foi bai-
xado 10.001.311 de vezes desde
o lançamento oficial. Durante o
último mês de outubro, o app
atingiu a meta estabelecida para
o final do ano, que era chegar aos
10 milhões de downloads.

O serviço mais procurado foi
da Nota Fiscal Paulista. Mais de
123 mil pessoas consultaram os
créditos do serviço pelo aplica-
tivo, um aumento de 25% em

relação ao mês anterior. Lança-
do no início deste ano, o app da
NF já soma 615,7 mil downloa-
ds e é o quinto mais procurado.

Os mais baixados continuam
sendo os aplicativos do Detran,
que somam 5,7 milhões de do-
wnloads, e os serviços do Pou-
patempo, que ultrapassaram
1,4 milhão de downloads. O
serviço está disponível para
download gratuito nos siste-
mas Android e IOs.

A Gerência de Qualidade e
Inovação da Diretoria de Desen-
volvimento de Sistemas da Pro-
desp estima que o número de
downloads na loja SP Serviços
deve chegar a 11 milhões no fi-
nal do ano, se mantida a média
dos últimos dois meses.

O aumento do aplicativo da
NF Paulista se deve a divulgação
dos créditos feita pelo governo
em outubro. Já o crescimento de
7,7% no número de downloads

dos serviços do Poupatempo em
outubro, em relação ao mês de
setembro, se deve ao agenda-
mento pelo celular, serviço que
tem sido divulgado amplamente
pelos postos, com forte adesão
dos cidadãos.

Além do agendamento, os
cidadãos podem obter informa-
ções sobre os serviços disponí-
veis no Poupatempo, consultar
o serviço de Achados e Perdidos
e falar com a Ouvidoria.

Cuidados com a dengue:
fique atento à água parada

Armazenar água de forma
incorreta, deixar algum vão
na caixa d’água ou esquecer
recipiente no quintal são os
principais motivos que fa-
zem das casas os principais
c r i a d o u r o s  d o  m o s q u i t o
Aedes aegypt. Isso porque
ele gosta de água parada e
limpa.

Estima-se que 80% dos fo-
cos do mosquito estão nas resi-
dências e a única ação efetiva
capaz de evitar a proliferação do
mosquito transmissor da dengue,
zika e chikungunya é fazer uma
varredura em casa.

Confira as dicas abaixo e dei-
xe sua casa livre de focos:

– Encha os pratos dos vasos

de plantas com areia até a borda;
– Troque a água e lave o vaso

das plantas aquáticas com esco-
va, água e sabão pelo menos uma
vez por semana;

– Coloque o lixo em sacos
plásticos e mantenha a lixeira
sempre fechada;

– Caixas d’água também de-
vem permanecer fechadas e to-

dos os objetos que acumulam
água, como embalagens usadas,
devem ser jogados no lixo;

– Folhas e tudo o que possa
impedir a água de correr pelas
calhas também precisam ser re-
movidos;

– Garrafas e recipientes que
acumulam água devem ser sem-
pre virados para baixo.

Poupatempo emite Serviço
de Certidão de Prontuário

Você sabia que um documen-
to similar ao RG pode ser soli-
citado para uma pessoa que já
faleceu? A Certidão de Pron-
tuário pode ser requisitada
se a família precise dar entra-
da em inventário, recebimen-
to de pensão ou partilha de
bens, uma vez que nem sem-
pre todos os dados necessári-
os para aquele processo cons-

tam na Certidão de Óbito.
O documento traz todos os

registros civis do cidadão, os
mesmos que constam no RG,
além de outras informações pes-
soais, como cor de pele, profis-
são e estado civil. A certidão
pode ser solicitada quando a fa-
mília não possui o RG ou quan-
do o documento está desatuali-
zado ou em mau estado de con-

servação, impedindo o reconhe-
cimento das informações.

Para solicitar, basta que um
parente próximo compareça em
uma das 71 unidades do Pou-
patempo, levando os docu-
mentos pessoais (RG e Certi-
dão de Nascimento ou Casa-
mento, original e cópia) e os
documentos do falecido
(como o número do RG, que

precisa ter sido emitido no
Estado de São Paulo, Certidão de
Nascimento/Casamento e Certi-
dão de Óbito, original e cópia).

O serviço tem uma taxa de
R$ 41,37, podendo ter custo
adicional de R$ 4,14 por folha,
se necessário. Para tirar a Cer-
tidão de Prontuário no Poupa-
tempo não é necessário agendar
com antecedência.

CNH: Saiba como consultar
on-line multas e pontos na carteira

Quem precisa ou deseja con-
sultar a pontuação na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
além de multas de trânsito, mul-
tas de inspeção veicular, defesas
administrativas apresentadas,
autos de infração de trânsito,
notificações de autuações e
emissão de documentos para
pagamentos, pode fazer tudo
isso sem sair de casa, basta
acessar o site do Detran.SP.

Antes de pesquisar é preci-
so criar login e senha com o CPF
ou CNPJ. Na consulta de multas
é necessário colocar a placa ou
o código do Renavam (Registro
Nacional de Veículos Automo-
tores), que consta no documen-
to do veículo, e um número de
verificação.

Importante salientar que o
serviço permite verificar multas
de veículos registrados apenas

no Estado de São Paulo, prove-
nientes de infrações identifi-
cadas pelo Departamento de
Trânsito do Estado de São Pau-
lo, DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), Polícia
Rodoviária Federal, Compa-
nhia Ambiental do Estado de
São Paulo e também pelas pre-
feituras conveniadas.

A consulta de multas do
Detran.SP é grátis e pode ser

feita pelo computador, tablet ou
smartphone, mas somente pelo
proprietário do automóvel. 
Além do serviço pela Inter-
net, os motoristas também
podem ir pessoalmente ao
Detran.SP, apresentar a CNH
ou RG junto com o CPF e soli-
citar o serviço.

Para obter mais informa-
ções, acesse o site do
Detran.SP.

Inscrições para o Vestibular 2018
 das Fatecs serão abertas hoje

Começam nesta terça-feira,
(7) as inscrições para o Vestibu-
lar 2018 das Fatecs, que oferece
14.130 vagas, distribuídas entre
os 73 cursos gratuitos de gradu-
ação tecnológica, incluindo dois
cursos inéditos: o de Gestão de
Energia e Eficiência Energética,
oferecido na Fatec Campinas; e
o de Manufatura Avançada, na Fa-
tec São José dos Campos.

Quem tiver interesse em par-
ticipar do processo seletivo das
Faculdades de Tecnologia do Es-
tado de São Paulo para o primeiro
semestre do ano que vem terá até
7 de dezembro para se inscrever
para o exame, que será realizado
no dia 14 de janeiro de 2018.

Para concorrer a uma das va-
gas o candidato deve ter concluí-
do ou estar cursando o Ensino
Médio ou equivalente, desde que
no ato da matrícula comprove a
conclusão do curso.

De 7 de novembro a 7 de de-

zembro, as inscrições devem ser
feitas exclusivamente pelo site
www.vestibularfatec.com.br.  No
último dia o prazo termina às 15
horas.

Para se inscrever é necessá-
rio preencher a ficha de inscri-
ção e o questionário socioeco-
nômico, imprimir o boleto e pa-
gar a taxa no valor de R$ 64,80
(em dinheiro), em qualquer agên-
cia bancária.

Além da primeira opção de
curso, no ato da inscrição é pos-
sível escolher a segunda opção da
seguinte maneira: o mesmo cur-
so de primeira opção em outro
período na mesma Fatec; ou o
mesmo curso de primeira opção
em qualquer período de outra
Fatec; ou ainda qualquer curso
com o mesmo conjunto de dis-
ciplinas prioritárias (a relação
dos cursos estará na internet, no
momento em que o candidato for
definir a segunda opção), em

qualquer Fatec e período.
O candidato com deficiência

e que precise de condições es-
peciais para fazer a prova deve
mencionar sua necessidade na fi-
cha de inscrição eletrônica. Será
necessária a apresentação de lau-
do médico, emitido por especia-
lista, até as 15 horas do dia 7 de
dezembro.

Quem pediu isenção e redu-
ção da taxa de inscrição poderá
conferir o resultado da solicita-
ção no dia 28 de novembro, no
site do Vestibular antes de fazer
sua inscrição.

O Manual do Candidato, que
apresenta todas as datas, normas
e orientações para o processo
seletivo, estará disponível no site
para download gratuito.

Inclusão Social
O Sistema de Pontuação

Acrescida concede bônus de 3%
a estudantes afrodescendentes e

de 10% a oriundos da rede públi-
ca. Caso o aluno esteja nas duas
situações, recebe 13% de bônus.

Para ter direito ao bônus, o
candidato afrodescendente deve
fazer a autodeclaração no ato da
inscrição. O candidato também
deve informar, no momento da
inscrição, se é egresso do ensi-
no público.

A comprovação de que cursou
integralmente o Ensino Médio na
rede pública (federal, estadual ou
municipal) será exigida no ato da
matrícula por meio da apresen-
tação do histórico escolar ou da
declaração escolar, contendo o
detalhamento das séries cursadas
e o nome da escola.

É indispensável que o candida-
to verifique se realmente tem direi-
to à pontuação acrescida, pois a ma-
trícula não poderá ser realizada e a
vaga será perdida caso as informa-
ções não atendam às condições
estabelecidas em sua totalidade.
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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 (07/11),  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

Deputados opositores são
impedidos de entrar no

Parlamento da Venezuela
Um grupo de deputados opositores denunciou  na segunda-

feira (6) que foram impedidos pela Guarda Nacional Bolivariana
(GNB, polícia militarizada) de acessar a sede principal do Parla-
mento venezuelano por supostas ordens da Assembleia Nacional
Constituinte (ANC). A informação é da agência EFE.

A informação foi dada pelo Parlamento, controlado pela opo-
sição, através de uma mensagem publicada no Twitter, na qual
assinalam que, por “ordens da ilegal ANC”, a Guarda Bolivariana
“se nega” a dar acesso aos deputados à sede do Palácio Federal
Legislativo. Além disso, a segunda vice-presidente do Parlamen-
to, a opositora Dennis Fernández, disse a jornalistas que também
não foi permitida a entrada de funcionários e da imprensa.

Ela tinha previsto dar uma entrevista coletiva na sede do Parlamen-
to, mas devido ao impedimento da GNB, a opositora fez suas declara-
ções do lado de fora do edifício, de onde também se aproximaram pes-
soas identificadas com o governismo para proferir ofensas ao grupo.

Em outras ocasiões, os parlamentares opositores tiveram que
enfrentar situações similares, pois não é a primeira vez que a
Guarda Bolivariana impede o acesso à sede do Legislativo, onde
também estava prevista a entrevista coletiva da coalizão oposito-
ra Mesa da Unidade Democrática (MUD).

Para hoje foi convocada uma sessão do Parlamento, para a
qual é esperada a presença de todos os deputados, pois a última
foi suspensa devido a falta de quórum. (Agencia Brasil)

ONU diz que 2017 pode ser
um dos anos mais quentes

já registrados
Um estudo apresentado na segunda-feira (6) pela Organiza-

ção Meteorológica Mundial (OMM), da ONU, indicou que 2017
pode ser um dos três mais quentes já registrados, similar a 2015
e abaixo apenas de 2016. A informação é da EFE.

A versão provisória da “Declaração sobre o Estado do Clima
Mundial” da OMM destaca, além disso, os vários episódios cli-
máticos de efeitos devastadores deste ano, como furacões e inun-
dações, ondas de calor e secas, e alerta para o aumento dos prin-
cipais indicadores do aquecimento global a longo prazo, como
as emissões de gases contaminantes e a alta do nível do mar.

“Como consequência do intenso episódio do El Niño, é provável
que o ano de 2016 continue sendo o mais quente já registrado, com
2017 e 2015 em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O período
de 2013 a 2017 será o quinquênio mais quente dos que se tem registro”,
afirma o relatório, publicado por conta do início hoje (6), na Alemanha,
da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 23).

“Consequências catastróficas” - De janeiro a setembro de 2017,
“foi registrada uma temperatura média global de aproximadamente
1,1 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais”, indicou em
comunicado a OMM, e os cientistas concordam que uma alta de mais
de dois graus teria consequências catastróficas para o planeta.

“Os últimos três anos estiveram entre os três mais quentes quan-
to a registros de temperaturas. É parte da tendência ao aquecimento
a longo prazo”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

Ele advertiu que neste ano ocorreram “fenômenos meteorológi-
cos extraordinários”, como “temperaturas acima dos 50 graus na
Ásia, furacões sem precedentes no Caribe e no Atlântico que chega-
ram até a Irlanda, devastadoras inundações de monção que afetaram
milhões de pessoas, e uma seca implacável na África oriental”.

Segundo Tallas, muitos destes episódios apresentam “sinais re-
veladores da mudança climática” devido ao “aumento das concen-
trações de gases do efeito estufa resultantes da atividade humana”.

Crescentes riscos - A mexicana Patricia Espinosa, secretária-
executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (UNFCCC), que acolhe a COP 23, afirmou que es-
tes dados destacam “os crescentes riscos do aquecimento global
para as pessoas, as economias e o próprio tecido da vida na Terra”.

Ela pediu que países e indústrias a avancem a um “nível mais
alto de ambição na redução de emissões de gases contaminan-
tes”, com o objetivo “diminuir o risco do futuro” e “maximizar
as oportunidades” de desenvolvimento sustentável.

O estudo ressalta a intensidade da temporada de furacões no
Atlântico Norte, sua violência e impacto e o curto intervalo de
tempo no qual aconteceram os ciclones Harvey, Irma e Maria.

Além disso, afirma que o furacão Ofelia, que castigou a Irlan-
da, chegou mil quilômetros mais ao norte do que qualquer outro
e seus ventos associados contribuíram para provocar incêndios
de grande proporção em Portugal e na Espanha.

A OMM considera que, embora não existam provas conclusi-
vas da influência da mudança climática nos furacões, é “prová-
vel” que o aquecimento global faça com que “as precipitações
sejam mais intensas e que o atual aumento de nível do mar au-
mente os efeitos das marés de tempestade”.

O documento da ONU também aborda as fortes chuvas que provo-
caram deslizamentos na África do Sul e na Colômbia, com mais de 500
e de 273 mortos, respectivamente, e as fortes inundações que deixa-
ram  75 mortos no Peru e mais de 1.200 na Índia, Bangladesh e Nepal.

Além disso, a OMM ressalta que zonas do sul da Europa, da África
oriental e a parte asiática da Rússia registraram “temperaturas máxi-
mas sem precedentes” e sofreram com fortes secas. Por último, o
texto ressalta as ondas de calor que aconteceram este ano no Chile,
Argentina, Califórnia e Espanha, algumas das quais criaram as condi-
ções propícias para grandes incêndios florestais. (Agencia Brasil)

O presidente do Banco Na-
cional do Desenvolvimento
Econômico e Social  (BN-
DES), Paulo Rabello de Cas-
tro, disse na segunda-feira (6)
que os desembolsos do banco
devem chegar a R$ 77 bilhões
em 2017. O montante é infe-
rior à previsão inicial de R$
80 bilhões e representa o va-
lor total concedido em novos
empréstimos a empresas.

Rabello de Castro participou
do Exame Fórum RJ, em um ho-
tel em Copacabana. Ele conside-
ra R$ 80 bilhões uma estimativa
otimista, mas espera que a linha

BNDES Giro acelere os desem-
bolsos em novembro e dezem-
bro, com a participação de mi-
cro e pequenas empresas.

“Gostaríamos de chegar pró-
ximo dos 80 bilhões” disse, des-
tacando que acredita ser possí-
vel somar R$ 500 milhões por
mês em novembro e dezembro.
Para isso, o banco deve investir
em mais propaganda para atrair
empresas para o BNDES Giro.
“E se não for em dezembro, for
em janeiro ou fevereiro, já está
muito bom”.

Para 2018, a previsão do ban-
co é que as  micro, pequenas e

médias empresas recebam mais
da metade do total de desembol-
sos, que está estimado em R$ 97
bilhões.

“Estamos ambicionando che-
gar a R$ 97 bilhões, o que acres-
centaria 30% a mais, o que é
compatível com um país que
ressuscita dos mortos. Estamos
ressuscitando de uma prolonga-
díssima recessão”, disse o pre-
sidente do banco.

A previsão conta com a ex-
pectativa de crescimento de 3%
a 3,5% do Produto Interno Bru-
to para o próximo ano, mas Ra-
bello de Castro defendeu que a

alta da economia pode ser mai-
or do que essa.

“Com a ajuda do BNDES,
poderá ser possível chegar a 4%,
a 4,5% porque estamos vindo
estatisticamente de um fundo do
poço. Não seria uma virtude ex-
traordinária crescer 5% que
seja. É uma certa obrigação nos-
sa tentar”, disse afirmando que
o banco pretende se aproximar
das empresas de menor porte.
“Queremos estar mais próximos
dessa comunidade de empresá-
rios e empresárias anônimos,
que labutam e geram empregos.”
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro mantém projeção
para inflação em 3,08% este ano

O mercado f inanceiro
manteve a projeção para a in-
flação este ano. A estimativa
para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) segue em 3,08%,
de acordo com o boletim Fo-
cus, publicação divulgada no
site do Banco Central (BC)

todas as semanas, com proje-
ções para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2018, a estimativa para
o IPCA é mantida em 4,02% há
quatro semanas consecutivas. As
projeções para 2017 e 2018 per-
manecem abaixo do centro da
meta de 4,50%, 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 instrumen-
to a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente em 7,5% ao
ano. A expectativa do mercado
financeiro para a Selic ao final

de 2017 e de 2018 segue em
7% ao ano.

A estimativa para a expan-
são do Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
foi mantida em 0,73% este ano,
e em 2,5% para 2018. (Agen-
cia Brasil)

Publicada medida que reduz juros para
empréstimos a aposentados e pensionistas

Foi publicada na edição de
segunda-feira (6) do Diário Ofi-
cial da União uma resolução do
Conselho Nacional de Previ-
dência que recomenda ao Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial  (INSS) a redução de
2,14% para 2,08% do teto
máximo de juros cobrados ao
mês nas operações de em-
préstimo consignado para apo-
sentados e pensionistas do
INSS . A mesma resolução re-
duz de 3,06% para 3% ao mês a

taxa de juro cobrado nos casos
de consignados para operações
que visam o pagamento de dívi-
das com cartão de crédito.

A redução dessas taxas foi
aprovada em setembro pelo con-
selho e dependia de sua publica-
ção para entrar em vigor. Na épo-
ca, a Previdência Social havia
informado que as mudanças fo-
ram possíveis graças às quedas
observadas na taxa básica de ju-
ros (Selic). De acordo com a
Previdência, os novos tetos per-

mitem condições mais vantajo-
sas para o acesso ao crédito,
possibilitando inclusive a migra-
ção de dívidas mais caras, como
as de cartão de crédito, para uma
modalidade mais barata.

A resolução reduz também o
limite da margem consignável
para o pagamento de amortiza-
ção de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito, de
2 para 1,4 vezes o valor do be-
nefício mensal, o que, segun-
do a Previdência, permitirá a

liquidação do empréstimo em
até 72 meses. Com essa medi-
da, o governo pretende impe-
dir um endividamento muito
alto, além de diminuir o risco
de inadimplência.

O crédito obtido por meio de
empréstimos consignados é o de
menor custo no mercado. A par-
tir da resolução publicada, o
INSS deverá adequar seus siste-
mas para que se adote as reco-
mendações apresentadas pelo
conselho. (Agencia Brasil)

Petrobras renegocia dívidas e antecipa
pagamento de US$ 1,28 bilhões

A Petrobras informou  na
segunda-feira (6), no Rio de Ja-
neiro, em comunicado ao mer-
cado, que realizou operações de
pré-pagamento de dívidas bancá-
rias no valor de US$ 1,28 bilhão,
além de ter iniciado renegocia-
ção de US$ 1,6 bilhão.

Anunciou também a contra-

tação de um novo financiamen-
to de US$ 300 milhões com o
Banco Safra, com pagamento
previsto para 2023.

As operações de pré-paga-
mento de dívidas e de contrata-
ção de novo financiamento foram
feitas com os bancos JP Morgan,
HSBC, Intesa Sanpaolo e Safra.

Do total dos pagamentos efetua-
dos na operação de pré-pagamen-
to, a estatal antecipou dívida de
US$ 730 milhões com o Banco
JPMorgan, com vencimento ori-
ginal em 2018 e 2019.

Na nota, a Petrobras infor-
mou que “continuará avaliando
novas oportunidades de pré-pa-

gamento e de novos financia-
mentos, de acordo com a sua
estratégia de gerenciamento de
passivos, que visa a melhora do
perfil de amortização, levando
em consideração a meta de de-
salavancagem prevista em seu
Plano de Negócios e Gestão
2017-2021”. (Agencia Brasil)

Coelho Filho apresenta a Temer novo
modelo de privatização da Eletrobras

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho,
apresentou na segunda-feira (6)
a proposta da nova modelagem
da Eletrobras ao presidente Mi-
chel Temer. O assunto será dis-
cutido com o presidente, em
reunião no Palácio do Planalto,
que também terá a participação
do ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles.

A privatização da principal
estatal do setor elétrico, com a

possibilidade de venda de ações
na Bolsa de Valores, foi anunci-
ada pelo governo em agosto des-
te ano. Segundo o Ministério de
Minas e Energia, a medida tem
o objetivo de dar mais competi-
tividade e agilidade às operações
da empresa. A expectativa é ar-
recadar R$ 12 bilhões.

Na reunião de segunda-feira,
Temer pode definir com os mi-
nistros a forma como o proces-
so de desestatização da empre-

sa será encaminhado, se por de-
creto, medida provisória ou pro-
jeto de lei com urgência. Na se-
mana passada, o secretário-exe-
cutivo do Ministério de Minas e
Energia, Paulo Pedrosa, disse
que a análise técnica já foi con-
cluída e cabe aos ministros de-
finir o percentual que cada in-
vestidor poderá ter no bloco de
controle.

O ministro do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira, anunciou,

em evento com empresários, na
Espanha, que os detalhes do pro-
cesso serão divulgados em bre-
ve. Na palestra, o ministro adi-
antou que o governo deve dimi-
nuir sua participação na Eletro-
brás para menos de 40% e que a
oferta de ações na Bolsa podem
começar já no primeiro semes-
tre do ano que vem. As informa-
ções foram divulgadas na conta
do Twitter do Ministério do Pla-
nejamento. (Agencia Brasil)

As refinarias aumentaram a
partir da 0h de domingo (5) os
preços do gás de cozinha para
uso residencial em botijões de
até 13 kg (GLP P-13). O aumen-
to é de 4,5%, em média.

Segundo a Petrobras, que
anunciou o aumento na sexta-fei-
ra (3), a causa principal do reajus-
te é a “alta das cotações do produ-
to nos mercados internacionais,
influenciada pela conjuntura ex-
terna e pela proximidade do inver-
no no hemisfério norte”. Ainda
conforme a companhia, a variação
do câmbio também contribuiu
para a necessidade do aumento.

O valor de elevação anunci-

Aumento de 4,5%
no gás de cozinha

já está valendo
ado é o aplicado sobre os pre-
ços praticados nas refinarias,
sem incidência de tributos.
Como a legislação brasileira ga-
rante liberdade de preços no
mercado de combustíveis e de-
rivados, o preço para o consu-
midor dependerá de cada distri-
buidora e revendedora.

Se o reajuste for repassado
integralmente ao consumidor
final, o botijão pode chegar a
aumentar em média 2%, uma alta
de R$ 1,21, segundo os cálcu-
los da companhia – mantidas as
margens de distribuição e de re-
venda e as alíquotas de tributos.
(Agencia Brasil)

Fipe diz que inflação
em São Paulo
sobe 0,32%

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), medido pela
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe), na ci-
dade de São Paulo, atingiu alta
de 0,32%, no encerramento
de outubro, depois de ter de-
sacelerado em setembro
(0,02%). No acumulado de ja-
neiro a outubro, houve elevação
de 1,42% e, nos últimos 12 me-
ses, 2,30%.

Apesar de ter apresentado
variações próximas de zero, a
inflação mostra uma mudança na
velocidade de reajuste dos pre-
ços, principalmente, no grupo
alimentação, que teve aumento
médio de 0,89% ante uma que-

da de 0,81% em setembro.
Mais três dos sete grupos

pesquisados tiveram correções
de preços em índices superiores
aos registrados no mês anterior:
saúde (de 0,30% para 0,45%);
vestuário (de -0,19% para
0,22%) e educação, que havia se
mantido estável e apresentou
alta de 0,17%.

Já no grupo habitação, hou-
ve uma inversão com queda de
0,15% ante uma alta de 0,18%.
Nos dois grupos restantes, os
índices indicaram desacelera-
ção: transportes (de 0,65% para
0,32%) e despesas pessoais (de
0,45% para 0,41%). (Agencia
Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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O ministro da Educação,
Mendonça Filho, disse na segun-
da-feira (6) que o Ministério da
Educação (MEC) busca a ampli-
ar acessibilidade e políticas de
afirmação de surdos. Segundo
ele, está incluído na proposta da
Base Nacional Comum Curricu-
lar, a formação adequada de pro-
fessores, “para que a gente pos-
sa ter uma política pública cada
vez mais inclusiva, respeitando
a condição específica dos sur-
dos ou daqueles que têm defici-
ência auditiva no nosso país”.

Mendonça Filho participou
hoje do programa Por Dentro do
Governo, produzido pela TV
NBR, e comentou o tema da re-
dação do Exame Nacional do
Ensino Médio deste ano: Desa-
fios para a Formação Educacio-
nal de Surdos no Brasil.

Segundo o ministro, o Insti-
tuto Nacional de Educação de
Surdos (Ines), no Rio de Janei-
ro, é quem subsidia as políticas
públicas para surdos no âmbito
do MEC e apoia a sua implemen-
tação pelas esferas subnacionais
de governo. “Na ponta, quem
tem a responsabilidade direta
por essas políticas públicas são
os estados e municípios. Cabe
ao Ministério da Educação indu-
zir e apoiar politicas nacionais
de inclusão geral e específicas”.

Com mais de 160 anos de
existência, o Ines produz mate-
rial pedagógico, fonoaudiológi-
co e de vídeos em língua de si-
nais, distribuídos para os siste-
mas de ensino. Além de atender
em torno de 600 alunos, da edu-
cação infantil ao ensino médio,
o instituto também forma pro-

fissionais surdos e ouvintes no
Curso Bilíngue de Pedagogia.

Para Mendonça Filho, a lín-
gua brasileira de sinais (Libras)
precisa ser cada vez mais incor-
porada na política educacional
brasileira. Por isso, desde
2013, em parceria com a Asso-
ciação de Comunicação Educa-
tiva Roquette Pinto (Acerp), o
Ines disponibiliza conteúdo au-
diovisual acessível ao público
surdo e aulas de Libras, por
meio da TV INES .

Abstenções no Enem
Segundo o ministro da Edu-

cação, a abstenção de 30,2% no
primeiro dia de provas do Enem
seguiu os patamares de anos an-
teriores. Entretanto, para ele, é
preciso reduzir esse número.
“Preparamos o exame para 6,7

milhões de inscritos e não ti-
vemos todos eles comparecen-
do à prova. Isso significa um
desperdício. Se alguém tem
uma motivação de força maior
ou de doença é compreensível,
mas outros que se inscrevem e
não comparecem por razão mais
banal, não é razoável. Estamos
aplicando cerca de R$ 90 por
prova e isso é dinheiro tirado do
contribuinte”.

Domingo (5) foi o primeiro
dia do Enem, com provas de re-
dação, linguagens (língua portu-
guesa e língua estrangeira) e ci-
ências humanas (geografia, his-
tória, filosofia, sociologia e co-
nhecimentos gerais). O segundo
dia de provas será no próximo
domingo (12), com questões de
matemática e ciências da natu-
reza. (Agencia Brasil)

O deputado cassado Eduar-
do Cunha afirmou  na segunda-
feira (6) que o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e o em-
presário Joesley Batista, um
dos donos do grupo J&F, for-
jaram uma suposta compra de
seu silêncio, para poder incri-
minar o presidente Michel Te-
mer.

“Não existe essa história de
dizer que estou em silêncio
porque estou recebendo para
não delatar. Parte disso é for-
jado para imputar crime ao
Michel [presidente Michel Te-
mer] no atual mandato”, afir-
mou Cunha. “Deram uma for-
jada, e o seu Joesley foi cúm-
plice dessa forjada, e está pa-
gando por isso agora.”

A suposta compra do silên-
cio de Cunha embasou uma das
denúncias do então procura-
dor-geral da República, Rodri-
go Janot, contra Temer, após
Joesley ter gravado uma con-
versa em que o presidente apa-
rentemente daria sua anuência
a pagamentos para o ex-depu-
tado.

O ex-deputado, que se en-
contra preso preventivamente
após ser condenado em primei-
ra instância na Lava Jato, foi
interrogado na segunda-feira
(6) pelo juiz Vallisney de Sou-
za Oliveira, da 10ª Vara Fede-
ral de Brasília, responsável pela
Operação Sépsis, que apura ca-
sos de corrupção na vice-pre-
sidência de Fundos de Gover-
no e Loterias da Caixa Econô-
mica Federal.

Cunha negou qualquer en-

Cunha diz que MPF e
Joesley forjaram compra de

silêncio para incriminar Temer
volvimento com pagamentos
de propina por empresas e dis-
se desconhecer os supostos
desvios na Caixa, classifican-
do de “ridícula” a suposição de
que receberia dinheiro para não
delatar Temer no esquema.

Como meio de demonstrar
que não está recebendo por seu
silêncio, Cunha disse viver atu-
almente em “situação de abso-
luta penúria”, não tendo condi-
ções de sequer pagar os hono-
rários de seus advogados.

Impeachment
O ex-deputado negou ain-

da ter pedido dinheiro para
comprar o impeachment da
então presidente Dilma Rous-
seff, crime do qual foi acusa-
do na delação premiada de seu
ex-operador financeiro Lúcio
Funaro.

“É ridícula a afirmação dele
de que pedi dinheiro para o im-
peachment”, disse Cunha.
“Cadê a mensagem de que eu
pedi? Cadê a mensagem de que
paguei? Nessa data do impea-
chment tinha seis meses que
não encontrava ele [Funaro].”

O depoimento de Cunha na
ação penal resultante da Ope-
ração Sépsis continua ao lon-
go desta segunda-feira. Outros
três réus já foram ouvidos na
semana passada – além de Fu-
naro, Fábio Cleto, ex-vice-pre-
sidente da Caixa, e Alexandre
Magotto, ex-funcionário do
corretor de valores. O ex-mi-
nistro Henrique Eduardo Alves,
também réu, será o último a ser
interrogado. (Agencia Brasil)

Presidente do BNDES diz que Rio
de Janeiro está em estágio terminal

O presidente do Banco Na-
cional do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Pau-
lo Rabello de Castro, defendeu
na segunda-feira (6) que o Rio
de Janeiro precisa redescobrir e
redesenhar suas vocações por-
que se encontra em estágio ter-
minal em razão das crises que
atravessa. Ele fez uma palestra
no Exame Fórum RJ, evento or-
ganizado pela Revista Exame em
um hotel na zona sul da cidade.

“Precisamos realmente bo-
tar a cabeça no lugar, tendo em
vista o estado terminal que eu
associo à condição do Rio de
Janeiro”, disse Rabello de Cas-
tro. E acrescentou: “Essa pala-
vra é muito forte. Realmente é
forte, mas precisa  ser encarada.

O que imaginamos para nós ter-
minou. Acabou-se”.

O presidente do BNDES dis-
se que o Rio de Janeiro ficou
“politicamente desmoralizado”
desde que o estado da Guanaba-
ra e o estado do Rio foram uni-
dos na ditadura militar, em 1975,
sem que houvesse um debate.

Antigas vocações
“Estamos em um estágio ter-

minal no sentido de nossas anti-
gas vocações. A nossa vocação
sempre foi, historicamente, a
vocação política. Comandáva-
mos daqui o orçamento públi-
co”, disse ele. “De certa forma,
podamos a árvore”, explicou.

Rabello de Castro defendeu
que nem mesmo o setor de óleo

e gás pode sustentar uma reto-
mada fluminense se não houver
uma “repactuação da maneira de
se gastar o dinheiro público” e
visão estratégica sobre o futuro.

Ele avaliou que a crise na
segurança pública é também uma
crise de insegurança política, de
segurança financeira e fiscal.
Afirmou ainda que os problemas
de segurança pública ainda não
estão sendo enfrentados com
uma “abordagem definitiva”.

“A questão do turismo está
associada à segurança. O assun-
to começou a ganhar dimensão
federal. Acho que ainda não é a
abordagem definitiva. Acho que
ainda estamos perdendo o jogo”,
disse ele, que defendeu a regu-
larização das casas em áreas

onde há atuação do crime orga-
nizado.

“Esse território só será re-
tomado quando as populações
desse território forem sobera-
nas sobre seu território. Na  mi-
nha opinião só tem uma possi-
bilidade: no dia que tiverem o
título de propriedade”, argumen-
tou.

O presidente da Fecomér-
cio-RJ, Orlando Diniz, fez a pri-
meira palestra do evento e afir-
mou que o Rio de Janeiro só
poderá sair da crise se “enten-
der que a segurança é a base de
tudo”. “Com segurança, teremos
mais empresas, mais postos de 
trabalho, mais impostos sendo 
pagos e mais arrecadação”, afir-
mou. (Agencia Brasil)

Chega a 116 o número de po-
liciais militares assassinados des-
de o início do ano no estado do
Rio de Janeiro. O 2º sargento
Wendel do Nascimento Mescolin,
de 44 anos, morreu  na segunda-
feira (6) após confronto com ho-
mens armados em Honório Gur-
gel, na zona norte da capital flu-
minense. Ele passou por cirurgia
no Hospital Carlos Chagas, mas
não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar
(PM), na madrugada de segunda-
feira agentes do 9º BPM (Rocha
Miranda) iniciaram operação na
comunidade da Mundial, em Ho-
nório Gurgel, após receberem
informações sobre um confron-
to entre criminosos rivais. No
início da ação, um homem foi

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) denunciou 32 pesso-
as acusadas de participar do es-
quema que desviou R$ 21 mi-
lhões por meio da Lei Rouanet.
Os acusados de participar das
fraudes descobertas  pela Ope-
ração Boca Livre, deflagrada em
junho de 2016, pela Polícia Fe-
deral (PF) devem responder pe-
los crimes de organização cri-
minosa, estelionato contra a
União e falsidade ideológica. A
3ª Vara Federal em São Paulo vai
apreciar a denúncia e decidir se
dá prosseguimento ao processo.

Segundo as investigações
que, além do MPF, envolveram
a Polícia Federal e a Controla-
doria-Geral da União, o Grupo
Bellini Cultural desenvolvia pro-
jetos fictícios e apresentava
contrapartidas ilícitas ao meca-
nismo de fomento cultural por
renúncia fiscal. Criada em 1991,
a Lei Rouanet concede incenti-
vos fiscais para projetos e ações
culturais. Por meio da lei, pes-
soas físicas e jurídicas podem
aplicar parte do Imposto de Ren-
da devido em projetos culturais.

De acordo com a denúncia,
os acusados usavam diversos
meios, como notas fiscais fal-
sas, para simular a execução ou
superfaturar a prestação de con-

MPF denuncia
32 pessoas acusadas de

fraudes usandoa Lei Rouanet
tas dos projetos culturais. Havia
também a apresentação de pro-
jetos duplicados, usando a mes-
ma ação para justificar a presta-
ção de contas de duas propostas
enviadas ao Ministério da Cul-
tura. Ainda segundo a procurado-
ria, espetáculos e apresentações
financiados com os recursos pú-
blicos acabam se tornando even-
tos institucionais fechados.

Os recursos, que dentro das
propostas deveriam ser usados
para apresentações de orquestras
e realização de exposições em
cidades do interior ou em áreas
periféricas, chegaram até, con-
forme apontam as investigações,
a custear o casamento do um dos
sócios do grupo acusado.

Além dos diretores e funci-
onários da Bellini, são acusados
de participar das fraudes repre-
sentantes das empresas doado-
ras. Entre as companhias estão
uma montadora, um escritório
de advocacia, rede de farmáci-
as, rede de loja de eletrodomés-
ticos e empresas de consultoria
e auditoria.

Além da análise da docu-
mentação apreendida, as provas
contra os acusados estão base-
adas em cerca de quatro meses
de escutas telefônicas. (Agen-
cia Brasil)

Número de policiais
mortos no Rio este
ano sobe para 116

morto em confronto com os
policiais na Rua Dr. Aerolino de
Abreu. Com ele foram apreen-
didos uma pistola 9mm, uma
granada e um rádio transmissor.

De acordo com a corporação,
por volta das 7h30, uma equipe
de policiais que realizava o vas-
culhamento da área entrou em
confronto com criminosos arma-
dos. Segundo a PM, o homem que
atingiu o policial foi morto no
local e com ele foi apreendido
um fuzil AK-47 e material entor-
pecente ainda não contabilizado.
Dois criminosos foram presos.

A perícia da Delegacia de
Homicídios (DH) foi acionada
para o local. A operação está em
andamento e será registrada na
DH. (Agencia Brasil)

Atendimentos de saúde marcam
início do exercício militar
humanitário na Amazônia

A participação dos militares
no exercício internacional de
simulação de ajuda humanitária
na Região Amazônica, Amazon-
Log17, começou  na segunda-
feira (6) com a prestação de
atendimento de saúde a morado-
res do município de Tabatinga e
da região do Alto Solimões, na
tríplice fronteira do Brasil com
o Peru e a Colômbia. Desde o
início da manhã, pessoas aguar-
davam a distribuição de senhas
para realizar consultas médicas.

As ações de treinamento de
ajuda humanitária envolvem mi-
litares dos três países, além de
um contingente dos Estados
Unidos e observadores interna-
cionais. A simulação conjunta
que acontece até o dia 13 de no-
vembro abarca uma série de ati-
vidades, como treinamento para
resgates, suprimentos, manuten-
ção e transporte, além de pres-
tação de serviços de saúde.

Durante o exercício, o Exér-
cito estima realizar cerca de 450
a 500 atendimentos diários às
populações indígenas e ribeiri-
nhas do Brasil e dos países vi-
zinhos, nas especialidades de
clínica geral, pediatria, gine-
cologia e oftalmologia. Além
da estrutura do hospital mili-
tar de Tabatinga, parte dos
atendimentos também é feita no
hospital de campanha montado
na base multinacional que abri-
ga os militares participantes do
evento.

A Agência Brasil acompa-
nhou o início dos trabalhos e
conversou com o casal Maria
Cauaxe de Souza, 63, e Alberto
Cauaxe de Souza, 72, os primei-
ros a chegar para receber as se-
nhas distruídas pelos militares.

Para assegurar o atendimen-
to, o casal de agricultores andou
cerca de três horas para atraves-
sar o assentamento Tacana, lo-
calizado na comunidade Bom
Jesus, na zona rural de Tabatin-
ga. “A estrada está dificil, cho-
veu. Quando está no verão, é bo-

nito, mas quando chove acaba”,
resumiu Alberto.

Eles foram avisados sobre a
ação no posto de saúde da co-
munidade. “De lá, eles manda-
ram a gente para cá”, disse a agri-
cultora. “Eu sinto fraqueza no
corpo, doía a minha cabeça e pro-
curei vir ao médico para ver o
que está acontecendo”, afirmou
Maria.

De mais longe veio o jovem
Frank Mendonça da Silva, 25
anos, acompanhado do pequeno
Jonatan Lorenzo Mendonça Lo-
pes, de pouco mais de 1 ano e
meio. Pai e filho tiveram que
atravessar de barco, durante dois
dias, do pequeno município de
Tonantins a Tabatinga.

Localizado no sudoeste do
Amazonas e distante cerca de
870 km de Manaus, o pequeno
município, com pouco mais de
20 mil habitantes chegou a
constar, até o final de outubro,
na lista de municípios atingidos
pela enchente do Rio Solimões
este ano. “A cidade tem até pos-
to de saúde, mas não tem os re-
cursos que tem por aqui. Falta
médico. Daí ou a gente vem para
cá ou para Manaus”, contou
Frank, que há cerca de um ano
está desempregado.

Silva relatou que o filho tem
um problema na perna, adquiri-
do após uma queda recente. “Ele
está puxando a perna e a gente
veio para cá para trazer no pedi-
atra. Como tem esse evento,
trouxemos ele aqui”, disse.

Enquanto aguardava o atendi-
mento do clínico geral, a agri-
cultora Maria Vanice Ferreira,
51 anos, relatou que é comum a
população atravessar a fronteira
em busca de atendimento na vi-
zinha colombiana Letícia.

“Estou sentindo dor nos rins
e, sexta-feira, deu febre alta. Eu
sofro do fígado e eu não sei se é
tudo isso. Aí eu vim aqui para ver
como é que vai ficar, porque aqui
[na Região] alguns atendimentos
tem somente em Letícia, mas

pagando com dinheiro”, disse
Maria Vanice. “Quando a gente
não tem dinheiro, não pode fa-
zer nada, fica dificil”, acrescen-
tou.

Bem-humorada, Maria Vani-
ce relatou que também veio sa-
ber sobre a possibilidade de um
atendimento para o esposo, Ra-
imundo Ferreira, 62, anos, que
sofre de diabetes e apresenta
problemas na visão em decor-
rência da doença. “O caso dele é
sério: esse AVC [acidente vascu-
lar cerebral], já deu seis vezes
nele. Eu já disse que ele é igual
gato: tem sete vidas”, brincou.

Tabatinga tem apenas uma
unidade de pronto atendimento
e algumas unidades básicas de
saúde. A maioria dos atendimen-
tos fica a cargo do Hospital de
Guarnição do Exército. No fim
de outubro, o Ministério Públi-
co do Amazonas (MPAM) co-
meçou a investigar uma denún-
cia de falta de oxigênio medici-
nal nos hospitais do município.

Uma das responsáveis por
coordenar a distribuição dos
atendimentos, a major do Exér-
cito Sonia Alves disse que o
exercício acaba sendo uma for-
ma de conhecer um pouco mais
sobre a região. “A gente chega
aqui e vê a carência que tem de
profissionais, de clínicas”, dis-
se a militar, que há dois anos ser-
ve em Manaus.

Pela primeira vez na região,
o tenente médico do Exército
Jorge Lanzelotti se surpreendeu
com a receptividade da popula-
ção. “Estou encantado com a ri-
queza natural e com a população,
que nos recebe de forma bem
calorosa. É gratificante para a
gente estar junto à população,
isso ratifica a necessidade do
nosso trabalho”, disse.

Ao avaliar a estrutura mon-
tada para o exercício de simula-
ção, o tenente disse que treina-
mentos como esse evidenciam
a capacidade abrangência do ser-
viço de saúde do Exército. “Eu

sou um recurso que está lotado
no Rio de Janeiro, mas que pode
ser empregado em qualquer lu-
gar, dependendo da necessidade
que surgir”, afirmou.

AmazonLog
São esperados para o Ama-

zonLog cerca de 2 mil partici-
pantes. Além dos exércitos do
Brasil, da Colômbia e do Peru,
o evento tem a presença de mi-
litares dos Estados Unidos. Do
Brasil, participarão cerca de
1.550 militares; a Colômbia
deve enviar 150; o Peru, 120 e,
os Estados Unidos, 30. Outros
países, como Alemanha, Rússia,
Canadá, Venezuela, França, Rei-
no Unido e Japão levarão menos
de dez representantes cada. A
maioria dos militares começou
a chegar no domingo (5) à cida-
de.

A atividade envolve unidades
de transporte, logística, manu-
tenção, suprimento, evacuação e
engenharia. No caso de catástro-
fes, por exemplo, requer o pla-
nejamento logístico de desloca-
mento de equipamentos, supri-
mentos e equipes até o local da
ação. Durante o treinamento, são
realizadas simulações do prepa-
ro da área, do atendimento aos
feridos e da evacuação do local.

Segundo o Exército, parte da
estrutura montada para o Ama-
zonLog17 ficará como benefí-
cio para a cidade, a exemplo da
manutenção realizada na rede
elétrica de parte da cidade. O
local de realização do exercício
de logística poderá ser posteri-
ormente transformado em área
de lazer para a população.

Além de capacitar militares
das Forças Armadas, o evento
também tem como objetivo pro-
mover uma atuação mais inte-
grada das instituições que atuam
em catástrofes naturais e aciden-
tes, como Defesa Civil, Corpo
de Bombeiros, secretarias esta-
duais e polícias militar e civil.
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Vôlei Bauru enfrenta
Camponesa/Minas nesta terça-feira

Superliga Feminina 17/18

Camponesa/Minas vem de duas vitórias

Vôlei Bauru (SP) e Campo-
nesa/Minas (MG) disputarão
nesta terça-feira (07) um con-
fronto direto pela quarta coloca-
ção na Superliga feminina de vô-
lei 17/18. O time bauruense jo-
gará com a equipe mineira, às
21h30, no Panela de Pressão, em
Bauru (SP). A partida será válida
pela quinta rodada do turno da
competição.

As equipes têm campanhas
similares na Superliga 17/18. O
Camponesa/Minas aparece em
quarto lugar na classificação ge-
ral, com sete pontos (duas vitó-
rias e duas derrotas). O Vôlei
Bauru tem a mesma campanha do
que as mineiras, com sete pon-
tos (dois resultados positivos e
dois negativos) e um pior saldo
de sets. O Dentil/Praia Clube
(MG) está na liderança, com 15
pontos.

O treinador do Vôlei Bauru,
Fernando Bonatto, comentou
sobre a expectativa para o duelo
contra o time mineiro.

“Jogar contra o Camponesa/
Minas é complicado. É uma
equipe que sempre briga por uma
vaga na final da Superliga e tem

um grande elenco. Elas tiveram
a contratação da Macris (levan-
tadora) que pode fazer a diferen-
ça para o grupo delas. Acredito
que a Hooker possa ser relacio-
nada para o nosso jogo. Vamos
precisar ter atenção e focar no
que precisamos melhorar. O jogo
será decidido nos detalhes”,
apostou Fernando Bonatto.  

Pelo lado do Camponesa/
Minas, a ponteira Rosamaria es-

pera um duelo equilibrado, mas
está confiante em um bom de-
sempenho do grupo mineiro.

“É um jogo muito duro. Jo-
gar dentro da casa delas não é
fácil. A torcida de Bauru sempre
comparece. Elas estão com um
time experiente com a Paula Pe-
queno e a Palácios. O poder
ofensivo do Vôlei Bauru é mui-
to forte. Espero realizar o nosso
melhor para conseguirmos a vi-

tória fora de casa”, disse Rosa-
maria.

Terça-feira tem mais três
jogos - Outras três partidas se-
rão realizadas nesta terça-feira.
No primeiro jogo do dia, o Sesi-
SP terá pela frente o Renata Vali-
nhos/Country (SP), às 19h, no Sesi,
em Santo André (SP). O Pinheiros
(SP) jogará com o Sesc RJ, às
19h30, no Henrique Villaboin, em
São Paulo (SP). Na sequência, às
20h, o Fluminense (RJ) enfrenta-
rá o Vôlei Nestlé (SP), no Hebrai-
ca, no Rio de Janeiro (RJ).

Recorde de público
A quarta rodada do turno da

Superliga feminina de vôlei 17/
18 teve recorde de público nes-
sa edição. A partida entre Hino-
de Barueri (SP) e Renata Vali-
nhos/Country (SP), na última
quinta-feira (02), que terminou
com vitória do time do treinador
José Roberto Guimarães por 3
sets a 0, foi o recorde de público
dessa edição, com 2.800 pesso-
as. A rodada teve ainda o maior
público total até o momento no
feminino, com 9.891 pessoas.
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A principal premiação do
esporte a motor do país já de-
finiu os finalistas que concor-
rerão ao Capacete de Ouro
2017, que serão julgados por
especialistas em automobilis-
mo e anunciarão os vencedores
em solenidade no dia 08 de no-
vembro, na semana do GP Bra-
sil de Fórmula 1.

Concorrem ao prêmio da
21ª edição do Capacete de
Ouro todos os pilotos brasilei-
ros que tenham se colocado do
1º ao 10º lugar nas corridas re-
alizadas entre 1º de janeiro e 22
de outubro deste ano. Na pri-
meira fase de seleção, os três
melhores de cada uma das 15
categorias do concurso foram
selecionados pelo critério téc-
nico, que leva em consideração
os resultados oficiais em seus
respectivos campeonatos, de
acordo com o estabelecido no
regulamento do concurso, pre-
sente na plataforma de mídia da
revista Racing:
www.racingonline.com.br.

As categorias contempla-
das no Capacete de Ouro deste
ano são Fórmula 1, Fórmula
Indy, Fórmula E, Internacional
Top, Internacional, Stock Car,
Fórmula 3 Brasil, Mercedes-
Benz Challenge CLA AMG,
Mercedes-Benz Challenge
C250, Nacional, Formação de
Pilotos, Kart, Revelação, Rali
e Off Road.

Na segunda etapa, que tem
início nesta semana, um colé-
gio eleitoral formado por jor-
nalistas, fotógrafos e especia-
listas em automobilismo, que
costumam acompanhar provas
em autódromos, kartódromos e
trilhas escolherá apenas um
entre os três finalistas de cada
categoria do “Oscar do Auto-
mobilismo Brasileiro”. Aque-
les que tiverem mais indica-
ções receberão respectivamen-
te o Capacete de Ouro, Prata e
Bronze.

Confira as categorias e fi-
nalistas do 21º Capacete de
Ouro:

Categoria Fórmula 1
Felipe Massa

Categoria Fórmula Indy
Helio Castroneves; Tony

Kanaan.

Categoria Fórmula E
Lucas Di Grassi; Nelsinho

Piquet.

Categoria Internacional
Top

Matheus Leist; Christian
Fittipaldi; Bruno Senna.

Capacete de Ouro

Divulgados os
finalistas do ‘Oscar’
do automobilismo

brasileiro
Júri de especialistas escolherá os melhores do ano, que
receberão o Capacete de Ouro na semana do GP Brasil
de F1

Categoria Internacional
Felipe Drugovich; Victor

Franzoni; Pietro Fittipaldi.

Categoria Stock Car
Daniel Serra; Thiago Cami-

lo; Átila Abreu.

Categoria Fórmula 3
Guilherme Samaia; Giulia-

no Raucci; Igor Fraga.

Categoria Mercedes
CLA

Fernando Jr.; Betão Fonse-
ca; José Vitte.

Categoria Mercedes
C250

Claudio Simão; André Mo-
raes Jr.; Raphael Teixeira/Ro-
drigo Cruvinel.

Categoria Nacional
Nonô Figueiredo; Berlan-

da Jr.; Rodrigo Baptista.

Categoria Formação de
Pilotos

Bruno Leme; Gabriel Sil-
va; Emílio Padrón.

Categoria Rali
Ricardo Malucelli/Giovani

Bordin; Claudio Rossi/Eduar-
do Tonial; Tiago Larossa/KZ
Morales.

Categoria Off-Road
Glauber Fontoura/Minae

Miyauti; André Miranda/Alison
Pedroso; Guilherme Spinelli/
Youssef Haddad.

Categoria Kart
João Cunha; Marcel Colet-

ta; Bruno Grigatti.

Categoria Revelação*
Gabriel Koenigkan; Vini-

cius Tessaro; Gabriel Gomez;
Fabrício Filho;

*Na Categoria Revelação,
os dois pilotos menos vota-
dos receberão o Capacete de
Bronze.

Os premiados serão reve-
lados somente no evento re-
alizado pela RACING, da edi-
tora Motor Mídia, no Auditó-
rio Elis Regina, localizado no
Anhembi (Avenida Olavo
Fontoura, 1209), em São Pau-
lo (SP).

O Capacete de Ouro 2017
tem organização de CRJ Bra-
sil, com patrocínio ouro de
Mercedes-Benz, patrocínio
prata de Pirelli, e apoios de
Sparco, Confederação Bra-
sileira de Automobilismo
(CBA) e Auto Show Collec-
tion. Mais informações no
s i t e :
www.racingonline.com.br

Circuito TRIDAY Series 2017: inscrições
encerradas para a etapa final na USP

Limite técnico foi atingido para a prova no dia 15 de novembro

Já não há mais vagas para a
etapa final do  Circuito TRIDAY
Series 2017, programada para o
feriado de 15 de novembro, na
Cidade Universitária de São Pau-
lo - USP. Como era previsto, o
limite-técnico de cerca de 500
competidores foi alcançado nes-
ta terça-feira, encerrando auto-
maticamente as inscrições para a
sexta e última etapa da tempora-
da. O evento terá duas distâncias, 
Sprint - 750m de natação, 20km
de ciclismo e 5km de corrida - e
Olímpico - 1,5km/40km/10km,
possibilitando a participação de
triatletas novatos e experientes.
A largada será a partir das 6h30.

A programação prevê agora a
entrega de kits aos participantes,
que acontecerá em dois dias, 13/
11, das 10h às 22h, e 14/11, das
10h às 20h, na Decathlon Villa
Lobos - Av. José César de Olivei-
ra, S/N - Vila Leopoldina, São
Paulo. Na terça ainda acontecerá
o Congresso Técnico online, com

transmissão pelo Facebook
(@TriDaySeries). O vídeo ficará
disponível no Youtube (Unlimited
Sports Brasil) e é obrigatório a
todos os atletas assisti-lo.

Um dos objetivos do Circui-
to TRIDAY Series, criado pela
Unlimited Sports, é motivar no-
vos atletas Por isso, a etapa da
USP ainda terá uma ação especi-
al para aqueles atletas que farão
sua primeira prova na modalida-
de. Na retirada de kit, o estrean-
te deverá informar que será sua
primeira prova para receber o
adesivo “TRIATHLON #1”. O
mesmo deverá ser colocado no
seu número de peito, para que
possa ser identificado na chega-
da e sua conquista comemorada
por todos.

Bastante conhecido pelos tri-
atletas de São Paulo, o campus
da USP é um local obrigatório
para  quem pretende ingressar no
triatlo. O percurso contempla a
natação na raia olímpica, segui-

Circuito TRIDAY Series 2017

do pelo ciclismo na via expressa
da marginal, que promete ser uma
experiência única, finalizando
com a corrida de volta à Cidade
Universitária. Para dar comodida-
de ao participantes, o acesso ao
estacionamento será facilitado,
um diferencial importante para

qualquer evento na capital paulis-
ta. O Circuito TRIDAY SERIES é
uma realização da Unlimited
Sports, com o patrocínio da
Omint e Porsche e apoio da Shi-
mano, GU, Aqua Sphere, Trek, Fits
e Tuffo. Mais informações no site
www.tridayseries.com.br 
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Melo é bicampeão no Masters 1000 de Paris

A dupla número 1 do mundo conquistou o sexto título na temporada

Calma nos pontos decisivos,
muita confiança, belas jogadas e
muita comemoração. O mineiro
Marcelo Melo é bicampeão do
Masters 1000 de Paris. Ao lado
do polonês Lukasz Kubot derro-
tou no domingo (05) a dupla Ivan
Dodig (Croácia) e Marcelo Gra-

nollers (Espanha), por 2 sets a 1,
parciais de 7/6 (7-5), 3/6 e 10-
6, em 1h55min de jogo, para ven-
cer mais uma vez na capital fran-
cesa. Foi o primeiro título em
Paris com Kubot. Melo havia
sido campeão em 2015, quando
seu parceiro era o croata Dodig,

adversário este ano. 
Cabeças de chave número

dois, eles mostraram um jogo
consistente ao longo de todo o
torneio. Mais que isso, na final,
após perder o segundo set e estar
em desvantagem no match tie bre-
ak, usaram toda a confiança e con-
taram com muita calma e jogadas
de destaque de Marcelo para vi-
rar e comemorar em Paris.

Paris foi o sexto título da
dupla em 2017, o terceiro em
Masters 1000 - ganharam tam-
bém Miami e Madri. Melo soma,
agora, oito conquistas de nível
Masters, a segunda na capital
francesa, com um total de 28 tí-
tulos em sua carreira, recorde
entre tenistas brasileiros.  

A partir do dia 12, Melo e
Kubot voltam à quadra, como
dupla número um do mundo, para
a disputa do ATP Finals, que reú-
ne as oito melhores parcerias da

temporada, em Londres, na Ingla-
terra. Melo e Kubot somam
8.600 pontos, contra 7.330 da
dupla segunda colocada, o finlan-
dês Henri Kontinen e o australi-
ano John Peers. 

 
O jogo decisivo - A final de

domingo, em Paris, foi marcada
pela fantástica recuperação de Melo
e Kubot no match tie break, após
vencerem o primeiro set - no tie bre-
ak (7/6 com 7-5) - e serem derrota-
dos no segundo por 6/3, sofrendo
uma única quebra. Melo e Kubot
chegaram a estar perdendo por 5-2
no match tie break, viram os adver-
sários abrirem 6/4, mas a partir daí
ganharam todos os seis pontos se-
guintes para marcar 10-6 e come-
morar o título. Entre as jogadas a se-
rem destacadas na partida está um
incrível voleio de Marcelo, em im-
portante momento do jogo para
buscar esse bicampeonato.
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