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Entrada de empresas no país cai
 pelo 7º ano consecutivo, diz IBGE
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BC: medidas para aumentar
concorrência já ajudam a reduzir juros

Eduardo Guardia defende
ajuste fiscal e reforma

da previdência
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Copa Brasil em Vespasiano
(MG) define os últimos três

finalistas de 2018
A quarta etapa da fase classi-

ficatória da Seletiva de Kart Pe-
trobras acontece entre os dias 9
e 13 de outubro e desta vez, a
Seletiva invade as terras minei-
ras para conhecer os últimos três
finalistas para a edição histórica
de 20 anos. A disputa será reali-
zada no Kartódromo RBC Ra-
cing, em Vespasiano (MG), den-
tro da programação da 20ª edi-
ção da Copa Brasil de Kart/Tro-
féu Globo.                     Página 8

Mais emoção no
Kartódromo RBC
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Yamaha é campeã brasileira
de enduro FIM 2018

A equipe Yamaha O2BH Amé-
rica Racing confirmou o favori-
tismo e conquistou o Campeona-
to Brasileiro de Enduro, realiza-
da entre os dias 29 e 30 de se-
tembro em Patos de Minas (MG),
nas categorias EJ com Patrik Ca-

pila e a E3 com Rômulo Bottrel.
Com o resultado, a equipe se sagrou
campeã da temporada e obteve ain-
da uma terceira colocação com Ro-
nald Santi na E4 light, que venceu a
etapa. Foi o primeiro ano da Equipe
Oficial Yamaha no Enduro e quinto

título na carreira de Bottrel. “Sem
dúvidas esse foi o ano mais difícil
da minha carreira. Fiz a temporada
inteira com uma lesão complicada
no ombro, sentindo muita dor, mui-
ta fraqueza nos braços e superação
foi a palavra do ano.         Página 8

O ATP 500 de Beijing terá
sequência nesta quinta-feira (4)
para Marcelo Melo e Lukasz
Kubot, cabeças de chave núme-
ro 2 do torneio na China. Pelas
quartas de final, por volta das

Melo e Kubot buscam vaga
na semifinal do ATP 500 de
Beijing nesta quinta-feira

7h30 (horário de Brasília),
enfrentam o indiano Rohan
Bopanna e o francês Edouard
Roger-Vasselin, no quinto
jogo da programação do dia na
quadra Moon.          Página 8

Campeonato Paulista de
Vôlei: definidas as semifinais

do masculino

Campeonato Paulista masculino de vôlei
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O Sesi – São Paulo ficou
com a quarta e última vaga
nas semifinais do Campeona-
to Paulista masculino de vô-

le i ,  Divisão Especia l .  A
equipe paulistana venceu,
na noite de terça, em seu
ginásio.                   Página 8

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

16º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chu-
va no fim da ma-
nhã. Tarde e noite
chuvosas.

Previsão do Tempo

As medidas do Banco Cen-
tral (BC) para aumentar a con-
corrência no mercado de cré-
dito do Brasil já começaram
a surtir efeito, disse o diretor
de Política Econômica do
Banco Central (BC), Carlos
Viana, na abertura do Semi-
nário de Estabilidade Finan-
ceira e Economia Bancária do
Banco Central , na quarta-fei-
ra (3) em São Paulo.

Viana citou medidas como
o incentivo e a regulamentação
de fintechs (empresas de ino-
vação no setor financeiro), a
criação da Taxa de Longo Pra-
zo (TLP) para os empréstimos
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES), a flexibilização
das aplicações dos recursos de

poupança no crédito imobiliá-
rio, o incentivo ao uso do car-
tão de débito e portabilidade de
conta salário.

 “Essas iniciativas já come-
çaram a contribuir para a que-
da das taxas de juros do crédi-
to no Brasil de maneira susten-
tável, e é importante que per-
severemos nessa agenda”, afir-
mou o diretor.

Segundo ele, durante o se-
minário serão discutidos temas
para “atacar, de forma estru-
tural e sustentável, as causas
que tornam alto o custo do cré-
dito no Brasil”. Entre os temas
em debate estão o custo
operacional e regulatório, a es-
cassez de boas garantias e o
recolhimento compulsório.
(Agencia Brasil)

Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia
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rO ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia, defendeu  na
quarta-feira (3), durante almoço
com ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o ajuste fis-
cal e a necessidade de reforma
na Previdência Social.

 “Foi uma discussão mais
macro sobre a situação econômi-
ca do país e a necessidade de re-
formas. Este foi o tema, a visão
de por que o ajuste fiscal é im-
portante, qual a relação entre o
ajuste fiscal, crescimento e in-
flação, e a importância da conti-
nuidade desse processo de refor-
mas”, disse Guardia, à saída do
encontro.  

Apesar de discutir os proble-
mas nas contas do país, Guardia
afirmou não ter conversado so-
bre o impacto fiscal do reajuste
de 16,38% que os ministros do

Supremo aprovaram recente-
mente nos próprios salários. Para
o ministro da Fazenda, “não cabe
ao Poder Executivo entrar no
mérito da alocação do recurso do
Poder Judiciário”.

Caso conf i rmado pelo
Congresso, o reajuste pode
gerar um efeito cascata sobre

as contas públicas, uma vez
que os vencimentos dos mi-
nistros do Supremo servem de
teto salarial para todo o fun-
cionalismo público.

Na reunião, Guardia defendeu
ainda a necessidade de aprovação
da reforma da Previdência, neste
ou no próximo governo. Página 4

Endividamento
de famílias fica

estável de agosto
para setembro

O percentual de famílias
endividadas no país manteve-se
estável em 60,7% de agosto
para setembro deste ano. Na
comparação com setembro do
ano passado, houve uma queda,
já que naquele período o indi-
cador registrou uma parcela de
endividados de 61,7%.

Os dados são da Pesquisa
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic)
divulgados na quarta-feira (3)
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

A porcentagem de famílias
com dívidas ou contas em atra-
so também se manteve estável
de agosto para setembro
(23,8%), mas recuou em rela-
ção aos 26,5% de setembro do
ano passado.

Já as famílias que declararam
não ter condições de pagar suas
contas ou dívidas em atraso au-
mentaram de 9,8% em agosto
para 9,9% em setembro, mas
apresentou queda em relação
aos 10,9% de setembro de 2017.

O cartão de crédito segue na
liderança como principal tipo
de dívida (76,7% das famílias
entrevistadas). Também repre-
sentam parcelas importantes
das dívidas os carnês (14,6%)
e o financiamento de carro
(10,2%).    (Agencia Brasil)

Brasileiros apostam no
próprio negócio para fugir

 do desemprego

Três em cada quatro eleitores
temem ser influenciados

por fake news
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

Desde 1993, o jornalista Cesar Neto assina esta coluna
(diária) de política. Na imprensa, jornal “O DIA” (3º mais
antigo diário em São Paulo - SP). Desde 1996 na Internet,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No Twit-
ter desde 2018, @cesarnetoreal  

C Â M A R A  ( S P )

Os 2 cargos em disputa ao Senado, pelo Estado de São Paulo,
estão em aberto. Nem Suplicy (PT) tá eleito de novo, porque o
efeito Bolsonaro (PSL) colocou o major Olimpio no páreo, com

Gabrilli (PSDB), Maurren (PSB) e Mario Covas Neto (ex-PSDB
no PODEMOS) ... 

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

Perguntinha incômoda: e se uma derrota do ex-governador

(SP) Alckmin pra Presidência for acompanhada por uma derrota
do ex-prefeito paulistano Doria (ambos PSDB) ao governo (SP)
? Suas tropas podem ‘invadir’ a gestão do prefeito Bruno #Sen-
doCovas ? 

G O V E R N O  ( S P ) 

Perguntinha incômoda (2): se o ex-prefeito paulistano Doria
(PSDB )for eleito, acomodará a tropa de Alckmin, como fez o
governador Serra (PSDB) após o candidato Presidencial (1ª vez

em 2006) perder a eleição paulistana (2008) pro Kassab (hoje
dono do PSD) ?   

B R A S I L I A 

No Congresso (Senado e Câmara Federal), parlamentares que
serão reeleitos (e não são poucos) já conversam como podem

reforçar suas bancadas lobistas pra dar sustentação a um governo
Bolsonaro (PSL), que a todo momento agradece ter sido esfa-
queado.

P R E S I D Ê N C I A 

Último ‘debate’ Presidencial - Globo (tv) - pode alterar bas-

tante o humor do eleitorado, agora que um dos cenários pra que
Bolsonaro (PSL) ganhe a eleição já no 1º turno passou a ser pos-
sível. Amanhã, você já sentirá nas ruas o que pode pintar nas ur-

nas dia 7.    

P A R T I D O S 

Único dono da história de ser o único histórico do PSDB que
se elegeu e reelegeu (em 1º turno) derrotando o então maior lí-
der das oposições - Lula da Silva (fundador e dono do PT), Fer-

nando Henrique Cardoso segue dando uma de que tá apoiando
união ...  

P O L Í T I C O S  

... de partidos tipo ‘centrão’ pela candidatura natimorta do

ex-governador Alckimin (SP). O tempo do que FHC faz entre-
ga que a coisa não é real. O cara é tão vaidoso, mas tão vaido-
so, que vai levar pro além o título de “FHC  -  O Único”. Coi-
sas da Política ...

H I S T Ó R I A S 

Em 1964, um general tomou uma central telefônica em Mi-
nas Gerais, bloqueando comunicações e antecipando a tomada
do poder pelo Marechal Castelo Branco do dia 2 de abril pra 31

de março. O sobrenome do general era Mourão e a cidade era
Juiz de Fora.    

EDITOR

O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na impren-
sa, pelas liberdades possíveis desta coluna (diária) de polí-
tica (há 25 anos). Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulis-
ta). Email cesar.neto@mais.com 
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Após 20 anos de dedicação
à carreira de gestora de negóci-
os, construída em grandes insti-
tuições, a pernambucana Nelly
Cardozzo se viu desempregada e
com sérias dificuldades de reco-
locação em um mercado cada
vez mais competitivo. Separou a
verba da rescisão contratual em
duas partes: uma para as despe-
sas correntes e outra para garan-
tir a educação dos três filhos.

Os meses de desemprego
foram passando e o dinheiro en-
curtando, até que uma colega de
faculdade convidou Nelly para

abrir um café, plano que as duas
haviam construído nas salas do
curso de Administração de Em-
presas. “Naquele momento, mi-
nhas economias eram R$ 50,
sem contar o dinheiro para a edu-
cação dos meus filhos, que era
sagrado”, lembrou.

Nelly disse à amiga que não
tinha recursos para investir no
negócio. A proposta da colega
foi contratá-la para administrar
as finanças do café. Nelly foi
buscar orientação profissional.
Na agência do Sebrae, o que cha-
mou a atenção não foi o plano

de abrir mais um café no Reci-
fe, mas as pulseiras de macramê
que enfeitavam seus braços.

“Eu disse para o consultor
que não queria mais ser empre-
gada, queria ter meu negócio.
Ele me perguntou quanto eu ti-
nha para investir? Eu respondi:
R$ 50”, contou.

Segundo Nelly, o consultor
perguntou onde ela havia com-
prado as pulseiras que usava. As
bijuterias eram obras de Nelly,
a pedido da filha Daniella Rafa-
el. A sugestão do consultor foi
que Nelly usasse os R$ 50 para
produzir mais pulseiras. Em um
mês ela voltou com cerca de 100
unidades em uma caixa que guar-
da até hoje como um amuleto.
“Eu falei para ele que tinha feito
100 pulseiras, mas minha filha
tinha vendido algumas na esco-
la. Ele respondeu que esse era o
caminho”, relatou a artesã.

De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a categoria dos
trabalhadores por conta própria,
formada por 23,3 milhões de
pessoas, registrou crescimento
de 1,5% na comparação com o
trimestre anterior (março a
maio de 2018), significando a
adição de 341 mil pessoas nes-
te contigente. Em relação ao
mesmo período do ano anteri-
or, o indicador também apre-
sentou elevação de (1,9%), re-
presentando um adicional es-
timado de 437 mil pessoas.

 
Microempreendedor
O resultado do primeiro in-

vestimento na confecção de pul-
seiras foi um lucro de R$ 750,
que permitiu a regularização e a
ampliação do negócio, aprendi-
do quando Nelly tinha 12 anos e
acompanhava o trabalho da mãe,
Aída Cardoso, para completar
renda e garantir o sustento dos
dez filhos.  “Em 2012, me ins-
crevi no MEI [Microempreende-
dor Individual], comecei a parti-
cipar de feiras no Recife, inclui
colares e fui em busca de outros
materiais”, contou.

Em tempos de crise econô-
mica e alto número de desem-

pregados – cerca de 12,7 mi-
lhões de trabalhadores – abrir o
próprio negócio tem sido o ca-
minho de muitos brasileiros.
Segundo dados do Sebrae, 48
milhões pessoas entre 18 e 64
anos têm um negócio próprio ou
estão envolvidos na criação de
um. Desse total, 51,5% são mu-
lheres. As micro e pequenas em-
presas são responsáveis por cer-
ca de 54% dos empregos for-
mais no país e por 44% da mas-
sa salarial, conforme levanta-
mento do Sebrae.

O número de microempre-
enderores individuais (MEI)
vem crescendo, desde o lança-
mento desta categoria em 2009.
Em 2013, atingiu 3,6 milhões,
superando o total tanto de micro
como de pequenas empresas. No
ano passado os MEIs chegaram
a 7,7 milhões. A projeção é que
em 2022 sejam 11,7 milhões,
embora no início deste ano te-
nham sido cancelados 1 milhão
de inscrições de MEIs inadim-
plentes.

Com o aumento da procura
por produtos alternativos e sus-
tentáveis, Nelly foi em busca de
materiais recicláveis e naturais.
Começou a
reciclar garrafas PET e mesclar
o material com couro, fios de
algodão e seda, cortiça e tecidos
variados. As coleções fazem su-
cesso não só no Brasil, mas já
são vendidas para Estados Uni-
dos, Irlanda, Portugal e Itália. “A
gente passa por altos e baixos,
mas temos que enfrentar os de-
safios”, disse Nelly.

Bolachas
A história da paranaense Ro-

seni Jonker não é muito diferen-
te. Nascida no interior do esta-
do, foi para Curitiba em busca de
estudo e emprego. Lá trabalhou
como cozinheira e bancária.
Com o marido Henrique Jonker,
decidiu montar uma granja para
produção de matrizes de galinha,
cujos resultados não foram os
esperados. Com a granja dando
prejuízo e sem emprego formal,
Roseni começou em 2014 a
produzir, para amigos e festas,

bolachas recheadas holandesas,
chamadas stroopwafels.

A procura começou a au-
mentar, e os resultados positivos
apareceram. Roseni se inscreveu
no MEI, para regularizar sua si-
tuação. Em pouco mais de seis
meses, a produção de bolachas
ultrapassou as divisas de Ponta
Grossa (PR), ganhou espaço em
São Paulo, Rio Grande do Sul,
em Minas Gerais e em Santa
Catarina. A renda superou o li-
mite do MEI e assim nasceu a
microempresa De Bakker ,
que hoje tem uma fábrica artesa-

nal de bolachas e emprega oito
pessoas.

“Eu só queria fazer bolachas,
mas hoje não consigo mais”,
afirmou.

Por dia são produzidos entre
300 e 400 pacotes de bolachas,
de 200 gramas e 350 gramas.
Roseni, que no início cuidava
pessoalmente da confecção das
bolachas, hoje divide a adminis-
tração da empresa com o marido
e participa de feiras agropecuá-
rias para divulgar o produto, dis-
tribuído para lojas de conveniên-
cia e padarias. (Agencia Brasil)

Pelo terceiro dia consecu-
tivo, a cotação da moeda nor-
te-americana terminou o pre-
gão em queda, registrando  na
quarta-feira (3) uma baixa
1,20%, cotado a R$ 3,8876
para venda, o menor valor des-
de 14 de agosto. O acumulado
em três dias representa 3,70%
de desvalorização do dólar em
relação ao real. O Banco Cen-
tral segue com os leilões tra-
dicionais de swaps cambiais

Dólar fecha em R$ 3,8,
 menor valor desde agosto

(equivalentes à venda de dóla-
res no mercado futuro), sem
ofertas extraordinárias de ven-
da futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa),
encerrou o pregão em alta de
2,04%, com 83.273 pontos. As
ações da Petrobras seguiram a
tendência, terminando valoriza-
das em 4,25%, seguidas por Itau
com alta de 4,53% e Bradesco
com 4,33%. (Agencia Brasil)
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Ter o voto influenciado por
notícias falsas (fake news) é uma
preocupação de 75% dos elei-
tores, segundo pesquisa divulga-
da  na quarta-feira (3) pela Con-
federação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil). Entre os mais jo-
vens, com até 34 anos, o receio
sobe para 82%.

Mais da metade (60%) dos
eleitores têm o hábito de che-
car se as informações que rece-
bem pelas redes sociais são ver-
dadeiras. O método mais usado
para conferir a confiabilidade
das notícias é a partir da verifi-
cação da fonte, prática de 52%
dos que se preocupam em fazer
a checagem, 45% usam os me-
canismos de busca, como o Goo-

gle, para pesquisar e 33% tomam
o cuidado de ler todo o texto,
não apenas o título.

Cerca de um terço (34%)
dos brasileiros tem o hábito de
compartilhar informações sobre
políticos pelas redes sociais.
Entre os homens, esse índice é
um pouco maior (42%). A rede
mais usada para compartilhar
esse tipo de conteúdo é o Face-
book, utilizado por 83% dos que
disseram divulgar notícias en-
volvendo políticos, seguido pelo
Whatsapp (67%), o Instagram
(25%) e o Twitter (23%). A mai-
oria das pessoas (62%), no en-
tanto, não compartilha informa-
ções sobre política.

Apesar da importância das
redes sociais, a TV é o principal
meio de informação sobre as

propostas dos candidatos à Pre-
sidência, mencionado por 67%
dos eleitores. A internet apare-
ce em segundo lugar, com 40%
da preferência, as matérias jor-
nalísticas vêm em seguida
(34%) e as conversas com pa-
rentes são citadas por 30%. O
horário eleitoral gratuito em rá-
dio e TV é acompanhado por
29% dos brasileiros.

Para elaboração da pesquisa
foram ouvidas 800 pessoas aci-
ma de 18 anos de todas as clas-
ses sociais nas 27 capitais bra-
sileiras.

Facebook
Em maio, o Facebook anun-

ciou um acordo com agências de
checagem para averiguar a vera-
cidade de publicações e evitar a

circulação das notícias falsas. No
Brasil, a parceria envolve as agên-
cias Lupa, Aos Fatos e France
Press. As mensagens consideradas
falsas têm o alcance reduzido e os
usuários que as compartilharam
recebem uma notificação.

Outra frente de atuação é o
combate aos perfis falsos, iden-
tificados como um instrumento
de difusão de fake news. A em-
presa anunciou em maio que
derrubou neste ano, em média,
6 milhões de contas falsas por
dia. A remoção ocorreu baseada
nos “parâmetros da comunida-
de”, regras que, quando violadas,
geram a exclusão da publicação.
O chamado discurso de ódio,
muitas vezes associado a notíci-
as falsas, também é objeto de
retirada. (Agencia Brasil)

O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, defendeu  na
quarta-feira (3), durante almo-
ço com ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), o ajus-
te fiscal e a necessidade de re-
forma na Previdência Social.

 “Foi uma discussão mais
macro sobre a situação econô-
mica do país e a necessidade de
reformas. Este foi o tema, a
visão de por que o ajuste fiscal
é importante, qual a relação
entre o ajuste fiscal, cresci-
mento e inflação, e a importân-
cia da continuidade desse pro-
cesso de reformas”, disse
Guardia, à saída do encontro.  

Apesar de discutir os pro-
blemas nas contas do país,
Guardia afirmou não ter con-
versado sobre o impacto fiscal
do reajuste de 16,38% que os
ministros do Supremo aprova-
ram recentemente nos própri-
os salários. Para o ministro da
Fazenda, “não cabe ao Poder
Executivo entrar no mérito da
alocação do recurso do Poder
Judiciário”.

Caso confirmado pelo Con-
gresso, o reajuste pode gerar
um efeito cascata sobre as con-
tas públicas, uma vez que os
vencimentos dos ministros do

Eduardo Guardia defende
ajuste fiscal e reforma

da previdência
Supremo servem de teto sala-
rial para todo o funcionalismo
público.

Na reunião, Guardia defen-
deu ainda a necessidade de
aprovação da reforma da Pre-
vidência, neste ou no próximo
governo. “É um problema do
país, não é um problema do
próximo governo, o país tem
um problema fiscal grave, que
precisa ser resolvido, come-
çando com a questão da Previ-
dência”, disse. “O mais impor-
tante é você entender qual a
natureza do problema, e não
negar que o problema existe.”

Participaram do encontro,
que foi fechado à imprensa, o
presidente do STF, Dias Toffo-
li, e os ministros Edson Fa-
chin, Gilmar Mendes, Alexan-
dre de Moraes, Luiz Fux, Mar-
co Aurélio Mello e Luís Ro-
berto Barroso.

Ao menos sete ações dire-
tas de inconstitucionalidade
que questionam a Emenda
Constitucional 95/2016, so-
bre o teto de gastos, tramitam
no Supremo. Todas são rela-
tadas pela ministra Rosa We-
ber, que não participou da reu-
nião com Eduardo Guardia.
(Agencia Brasil)

Jovens doutores terão R$ 100 mil
de instituto para pesquisa científica

Vinte e quatro pesquisadores
das áreas de matemática, ciên-
cia da computação e ciências
naturais serão selecionados na
segunda chamada pública do Ins-
tituto Serrapilheira, instituição
privada, sem fins lucrativos, que
tem como objetivo a produção
de conhecimento e iniciativas
de divulgação científica. Na pri-
meira etapa, cada selecionado
receberá até R$ 100 mil para um
ano de trabalho. O edital foi aber-
to nesta quarta-feira (3).

O diretor-presidente do Ser-
rapilheira, Hugo Aguilaniu, dis-
se que a meta é fomentar a pes-
quisa por si própria, sem a ne-
cessidade de uma busca prática
efetiva neste primeiro momen-
to. “Acreditamos muito que o
motor não pode ser a aplicação,
mas sim a produção de conheci-
mento. O cientista não quer des-
cobrir uma grande resposta, pri-
meiro ele quer entender o pro-
cesso”, afirmou.

“Nossa chamada está dese-

nhada para jovens cientistas fa-
zerem grandes perguntas. Ousar.
Não pedimos nenhum tipo de
aplicabilidade. Nos interessa-
mos pela produção do conheci-
mento. E fazemos isso, porque
sabe que o jeito que acontece a
pesquisa é entender como fun-
ciona o processo cientifico, bi-
ológico, físico ou matemático.
O que importa é o conhecimen-
to e a partir desse conhecimen-
to, de repente, percebemos que
tem aplicação”.

O público alvo são pesquisa-
dores que tenham concluído o
doutorado entre 2011 e 2016 e
que tenham vínculo de emprego,
seja como professor ou pesqui-
sador, em instituições públicas
e privadas. Mulheres com um
filho têm um ano a mais de pra-
zo de conclusão e mulheres com
dois filhos ou mais tem prazo de
mais dois anos.

Segundo Aguilaniu, o perfil
dos selecionados tem sido de
pesquisadores entre os 35 e 40

anos, mas o que é levado em
conta é a “idade científica”.

Os 24 escolhidos terão dis-
poníveis, por um ano, recursos
de até R$ 100 mil. Depois de um
ano, três pesquisadores serão
selecionados para um projeto de
três anos e valor total de até R$
1 milhão, no período, com pos-
sibilidade de renovação
com até R$ 300 mil por ano.
Para ser aprovado, cada projeto
precisa receber o parecer favo-
rável de três especialistas.

Aguilaniu destaca que é pre-
ciso tempo para se fazer uma
“grande” descoberta científica, e
a pressão de agências financia-
doras pode atrapalhar nesse de-
senvolvimento. “Isso é terrível,
porque incentiva o cientista a
fazer coisas pequenas, se ele é
cobrado por produção anual. Se
você deixa o cientista trabalhar
por um tempo mais longo, ele
pode construir uma coisa maior
e responder uma pergunta mais
impactante, com liberdade de

escolher como será usada a ver-
ba. Não queremos que a questão
de dinheiro atrapalhe o proces-
so criativo do cientista”.

Repasses
A primeira chamada do ins-

tituto foi lançada em julho de
2017, com início dos repasses
em março deste ano. Na oca-
sião, foi mapeada a pesquisa de
jovens brasileiros que conclu-
íram doutorado em, no máxi-
mo, 10 anos. Segundo a dire-
tora de Pesquisa Científica do
Serrapilheira, Cristina Caldas,
haverá chamadas anuais para os
trabalhos, o que faz parte do Pro-
grama de Apoio a Jovens Cien-
tistas de Excelência.

Na primeira chamada, se ins-
creveram cerca de 2 mil proje-
tos. As inscrições podem ser
feitas até 5 de novembro. Os re-
cursos começam a ser pagos em
junho de 2019. Mais informa-
ções pelo site do instituto.
(Agencia Brasil)

Quase três anos após o rom-
pimento da Barragem de Fun-
dão, em Mariana (MG), a Samar-
co e o Ministério Público de
Minas Gerais (MP-MG) firma-
ram o acordo que assegura inde-
nização aos membros da comu-
nidade atingida pela tragédia.

Com a oficialização do acor-
do, a Samarco, empresa contro-
lada pela Vale e pela anglo-aus-
traliana BHP Billiton, e a Fun-
dação Renova, organização cri-
ada para articular as ações de re-
paração, terão até três meses para
se manifestar quanto aos valores
de indenização pleiteados pelas
vítimas, que serão estabelecidos
conforme seu perfil e os danos
sofridos.

Segundo o promotor de Jus-
tiça do município, Guilherme de
Sá Meneghin, o acordo prevê a
reparação integral de todos os
prejuízos sofridos, incluindo
danos morais. Caso a pessoa dis-
corde da proposta apresentada
pela mineradora, poderá  recor-
rer a um processo de liquidação
e cumprimento de sentença, no
qual contestará o valor ofereci-
do e indicará a quantia que acre-
dite ser justa.

Pelo acordo, a negociação
deverá ser concluída em um ano.
Se descumprirem algum dos pra-
zos determinados, as empresas
ficam sujeitas ao pagamento de
multas, convertidas em favor das
vítimas.

Um dos maiores trunfos do
acordo, esclareceu Meneghin,
reside no fato de as vítimas te-
rem, agora, até três anos para
acertar um valor de indenização.
Isso se explica porque o acordo
garantiu a interrupção da pres-
crição de seus direitos, já que o
prazo para abrir um processo de
pedido de indenização caducaria
em 5 de novembro, quando o
rompimento da barragem com-
pletará três anos.

Além disso, o acordo pôs à
disposição das vítimas advoga-
dos cujos honorários são cober-
tos por contas da Samarco blo-
queadas judicialmente. “Havia
risco de prescrição. Uma inse-
gurança jurídica, na verdade,
porque muitos juízes entendem
que, em uma ação coletiva, o di-
reito individual das vítimas não
prescreve, mas outros [juízes],
não [entendem assim]”, afirmou
o promotor.

“O acordo foi muito bom,
excelente, garante reparação le-
gal. E colocamos, ainda, uma clá-
usula específica, onde as empre-
sas reconhecem a vulnerabilida-
de das vítimas. Então, se, even-
tualmente, um juiz tiver que jul-
gar, ele tenderá a ser mais favo-
rável [à defesa das vítimas]”,
acrescentou Meneghin.

Conforme cálculos do pro-

Sai acordo de indenização a
vítimas da tragédia de Mariana

motor, cerca de 3 mil pessoas já
estão inscritas no cadastro dos
atingidos que solicitam a com-
pensação financeira. Porém, o
número de requerentes pode
chegar a 4 mil. “É um grupo mui-
to heterogêneo. Temos
desde trabalhadores rurais até
empresários com patrimônio
significativo”, comentou.

Como a indenização paga às
famílias será personalizada e gra-
dualmente definida, o montante
total desembolsado pela Samarco
não pôde ainda ser calculado. In-
formações do MPMG revelam
que parte das indenizações será
paga com os valores da Ação Cau-
telar 0400.15.3839-1,  que resul-
tou no bloqueio de R$ 300 mi-
lhões das contas da Samarco.

Outro lado
Perguntado sobre a possibi-

lidade de a Samarco retomar
suas atividades na região, Mene-
ghin afirmou que a companhia
“não tem condição nenhuma de
voltar.” Nesta segunda-feira (1º),
a mineradora informou, em seu
site, que começaram nesta se-
mana o início das obras de pre-
paração da Cava Alegria Sul, no
Complexo de Germano, situado
entre os municípios mineiros de
Mariana e Ouro Preto. 

A Agência Brasil  tentou
obter um posicionamento sobre
o acordo com membros do Mo-
vimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB) sobre o acordo
celebrado. Em julho, o MAB
acusou as três empresas e a Fun-
dação Renova de “tentar apagar
o crime da Samarco”, ao demo-
lir a última casa de Barra Longa
(MG), município também im-
pactado pela lama gerada pelo
rompimento da Barragem de
Fundão.

Em nota enviada à Agência
Brasil, a Samarco diz que refor-
ça o compromisso com as co-
munidades impactadas pelo rom-
pimento da Barragem de Fundão
e que já destinou, até agosto des-
te ano, R$ 4,4 bilhões a ações
de reparação e compensação. “O
acordo homologado nesta terça-
feira (2) é de suma importância
para concluir o pagamento das
indenizações aos moradores
atingidos no município de Ma-
riana”, acrescentou.

O rompimento da Barragem
de Fundão ocorreu em novem-
bro de 2015. Na ocasião, foram
liberados no ambiente cerca de
39 milhões de metros cúbicos
de rejeitos, que provocaram de-
vastação da vegetação nativa,
poluição da Bacia do Rio Doce
e destruição de comunidades.
No incidente, considerado a
maior tragédia socioambiental
do país, 19 pessoas morreram.
(Agencia Brasil)

Moro adia depoimento de Eduardo
Cunha para depois do segundo turno
O juiz Sérgio Moro adiou

para depois do segundo turno das
eleições gerais de outubro o depo-
imento do ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados Eduardo Cunha
(MDB/RJ), no âmbito da operação
Lava Jato. O depoimento, que es-
tava marcado para esta quarta-feira
(3), foi adiado para o dia 31 de
outubro às 14h. O segundo tur-
no das eleições está previsto
para o dia 27 de outubro.

Na decisão da 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba, o juiz acatou
pedido da defesa de Cunha para

adiar o depoimento. Segundo o
despacho de Moro, a defesa do
ex-deputado afirma que “os que-
sitos complementares formula-
dos pela Defesa ainda não foram
respondidos pelo perito e, igual-
mente, que o interrogatório do
acusado pode ser utilizado para
prejudicar a campanha de sua fi-
lha, Danielle Cunha, para o car-
go de Deputada Federal pelo
partido Movimento Democráti-
co Brasileiro (MDB)”.

Na decisão tomada nesta se-
gunda-feira (1), o juiz Sérgio

Moro intima o delegado da Po-
lícia Federal Felipe Hideo
Hayashi “para que esclareça
quanto à apresentação do lau-
do complementar” após o fim
do prazo de 15 dias para apre-
sentação dos quesitos comple-
mentares.

“Diante da ausência do lau-
do complementar, redesigno os
interrogatórios de Eduardo Co-
sentino da Cunha e Solange Pe-
reira de Almeida para 31/10/
2018, às 14:00”, escreveu o juiz
em sua decisão.

Em março de 2016, os mi-
nistros do STF decidiram pela
abertura de ação penal contra
Cunha e a ex-deputada federal e
atual prefeita de Rio Bonito
(RJ), Solange Almeida, pro-
posta pelo então procurador-
geral da República Rodrigo Ja-
not. O ex-deputado e Solange
foram acusados por crimes de
corrupção e de lavagem de di-
nheiro em contratos de forne-
cimento dos navios-sonda Pe-
trobrás 10.000 e Vitória
10.000. (Agencia Brasil)

STF libera recursos acumulados em
partidos para candidaturas femininas
O Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) decidiu  na quarta-fei-
ra (3) que os partidos podem
repassar às candidaturas de
mulheres recursos que estavam
acumulados em anos anteriores
no Fundo Partidário. O caso
foi decidido após a Câmara dos
Deputados pedir a Corte que
modulasse a decisão que garan-
tiu a distribuição de 30% dos
recursos para candidaturas fe-
mininas. O valor acumulado
não foi informado.

Na decisão de hoje, o STF
ainda determinou que essa dis-
tribuição seja feita sem redu-

ção de 30% do montante arre-
cadado no fundo. O recurso da
Câmara foi protocolado após
o julgamento no qual o STF
julgou inconstitucional a regra
da Lei 13.165/2015, conheci-
da como minirreforma eleito-
ral, que limitou em 15% a
transferência de recursos do
Fundo Partidário para financi-
ar as campanhas de mulheres
filiadas.

Segundo a Câmara, antes da
decisão, os recursos destina-
dos à promoção e difusão da
participação das mulheres
eram acumulados em contas

específicas. Mas, diante da ile-
galidade reconhecida no per-
centual de repasses, seria ne-
cessária uma definição da Cor-
te para que a quantia fosse
transferida para as contas indi-
viduais da campanha das candi-
datas já nas eleições deste ano.

Em março, por 8 votos a 2,
os ministros entenderam que
os recursos devem ser distri-
buídos pelos partidos igualita-
riamente entre candidaturas de
homens e mulheres, ficando
pelo menos 30% dos recursos
do fundo financiamento para as
campanhas para as mulheres,

equiparando ao mínimo de
30% de candidaturas femininas
estabelecido pela Lei Eleitoral
(Lei 9.504/1997).

A norma considerada in-
constitucional pelo STF deter-
minou que os partidos devem
reservar mínimo de 5% e má-
ximo de 15% dos valores re-
cebidos do Fundo Partidário
para financiar as campanhas
eleitorais de suas candidatas.
Os percentuais deveriam ser
aplicados nas três eleições se-
guidas após a sanção da lei, que
ocorreu em novembro de
2015. (Agencia Brasil)

Justiça trabalhista veta empresário
de influenciar voto de funcionário

O juiz Carlos Alberto Perei-
ra de Castro, da 7ª Vara do Trabalho
de Florianópolis, atendeu a pedido de
medida cautelar do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) e proibiu
que o empresário Luciano Hang ado-
te condutas capazes de influenciar os
votos de seus funcionários, sob pena
de multa de R$ 500 mil.

O empresário Luciano Hang,
proprietário da rede de lojas
Havan, foi acusado pelo MPT de
constranger seus 15 mil funcio-

nários durante dois “atos cívi-
cos” em diferentes lojas de Santa
Catarina, nos quais disse que a em-
presa poderá vir a “fechar as portas
e demitir” seus colaboradores caso
algum candidato de esquerda vença
as eleições. Ele disse ainda contar
que seus empregados votem em Jair
Bolsonaro no primeiro turno do
pleito, no próximo domingo (7).

O magistrado entendeu que
o “tom da fala do réu aponta no sen-
tido de uma conduta flagrantemen-

te amedrontadora de seus empre-
gados, impositiva de suas ideias
quanto a pessoa do candidato que
eles deveriam apoiar e eleger”.

Pereira de Castro determinou
ainda que a rede Havan deverá di-
vulgar em todas as suas lojas no
país o inteiro teor de sua decisão,
de modo a deixar claro a seus fun-
cionários que eles têm o direito
de livre escolha na hora do voto. A
decisão deverá também ser publi-
cada no Facebook e no Twitter

oficial da empresa até esta sexta-
feira (5), ordenou o juiz.

Segundo a assessoria de im-
prensa da Havan, o empresário
Luciano Hang ainda não foi no-
tificado da decisão judicial, e
deverá se manifestar sobre o
caso em momento oportuno.

Na terça-feira (2), o MPT
divulgou nota em que alerta em-
presas a não coagir ou direcio-
nar os votos de seus funcionári-
os. (Agencia Brasil)
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O ATP 500 de Beijing terá
sequência nesta quinta-feira (4)
para Marcelo Melo e Lukasz
Kubot, cabeças de chave núme-
ro 2 do torneio na China. Pelas
quartas de final, por volta das
7h30 (horário de Brasília), en-
frentam o indiano Rohan Bo-
panna e o francês Edouard Ro-
ger-Vasselin, no quinto jogo da
programação do dia na quadra
Moon. Nesta temporada, as du-
plas já jogaram duas vezes,
com uma vitória cada: Melo e
Kubot venceram na semifinal
do ATP 250 de Sidney e perde-
ram na terceira rodada de Ro-
land Garros.

Na estreia no ATP 500,
Melo e Kubot derrotaram os
chineses Mao-Xin Gong e Ze
Zhang. Bopanna e Roger-Vas-
selin ganharam do britânico
Kyle Edmund e do húngaro
Marton Fucsovics. Agora, bus-
cam vaga na semifinal.

“Estamos confiantes para
fazer um bom torneio, após
essa vitória na estreia”, afirma
Marcelo, que tem o patrocínio
de Centauro, BMG e Itambé,
com apoio da Confederação
Brasileira de Tênis.

Este é o primeiro de dois
torneios que a dupla disputa na
China. Depois estarão em Shan-
ghai, no dia 7, para o Masters
1000. A sequência da progra-
mação, em quadra rápida, nes-
te final de temporada, terá ain-
da o ATP 500 de Viena, na Áus-
tria, com início no dia 22, e o
Masters 1000 de Paris, na
França, no dia 29.

A expectativa é garantir vaga
entre as oito melhores duplas
de 2018 na Corrida dos Cam-
peões, o ATP Finals, em novem-

Melo e Kubot buscam
vaga na semifinal do
ATP 500 de Beijing
nesta quinta-feira

Jogo será por volta das 7h30 (horário de Brasília) diante
do indiano Bopanna e do francês Roger-Vasselin, pelas
quartas de final do torneio na China

Melo confiante em uma boa campanha no torneio

bro. Atualmente, Melo e Ku-
bot estão na oitava colocação,
com 3.570 pontos. No ranking
mundial individual de duplas da
ATP, Melo subiu uma posição
na atualização desta semana e,
agora, divide com Kubot o
quinto lugar, ambos com 5.790
pontos.

47 partidas, 30 vitórias e
dois títulos na temporada  –
 O brasileiro Marcelo Melo,
35 anos, e o polonês Lukasz
Kubot, 36 anos, estão jogando
juntos desde o início da tem-
porada 2017. Antes, formaram
parceria em torneios como o
ATP de Viena, onde foram cam-
peões em 2015 e 2016.

Em 2018, foram dois títu-
los até agora, com a disputa de
47 jogos e 30 vitórias - quatro
em Sidney, campeões do ATP
250, três no Australian Open,
em Melbourne, ambos na Aus-
trália, uma no ATP 500 de Ro-
terdã, na Holanda, uma no
Rio Open, no Rio de Janei-
ro, uma no ATP 500 de Bar-
celona, na Espanha, duas no
ATP 250 de Munique, na Ale-
manha, uma no Masters 1000
de Madri, na Espanha, uma
no Masters 1000 de Roma,
na Itália, duas em Roland
Garros, duas no ATP 250 de
S-Hertogenbosch, com Mar-
celo atingindo 450 vitórias
na carreira, na estreia na
Holanda, quatro no ATP 500
de Halle, com a conquista do
bi na Alemanha, uma na es-
treia em Wimbledon, uma no
Masters 1000 de Cincinnati,
cinco no US Open, com o vice-
campeonato, e uma agora no
ATP 500 de Beijing.
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Seletiva de Kart Petrobras

Kartódromo  RBC define últimos três finalistas

A quarta etapa da fase classi-
ficatória da Seletiva de Kart Pe-
trobras acontece entre os dias 9
e 13 de outubro e desta vez, a
Seletiva invade as terras minei-
ras para conhecer os últimos três
finalistas para a edição histórica
de 20 anos. A disputa será reali-
zada no Kartódromo RBC Ra-
cing, em Vespasiano (MG), den-
tro da programação da 20ª edi-
ção da Copa Brasil de Kart/Tro-
féu Globo.

As últimas três vagas serão
destinadas aos três primeiros
colocados na categoria Gradua-
dos, que estejam dentro dos cri-
térios da Seletiva, ou seja, que
tenham idade entre 15 e 20 anos.
Vale lembrar que os campeões
em edições passadas não podem
mais concorrer.

Para Binho Carcasci, idealiza-
dor e organizador da Seletiva de
Kart Petrobras, a expectativa é
positiva para a disputa em Vespa-
siano. E por ser a última chance
de alcançar as vagas, a briga deve-
rá ser acirrada em Minas Gerais.

Os pilotos inscritos na 20ª

edição da Copa Brasil de Kart /
Troféu Globo terão boas chances
de encontrar o melhor acerto
para seus karts, isso porque a se-
rão realizados oito sessões de
treinos livres, que começam na
terça-feira (9). Na quarta-feira
(10) seguem os ensaios livres. Já
na quinta-feira (11) será realiza-
da a primeira prova classificató-
ria e no dia 12 a segunda classi-

ficatória. No sábado (13) acon-
tece a prova final e então conhe-
ceremos os últimos três finalis-
tas da Seletiva 2018.

Seletiva de Kart Petrobras -
Criada em 1999, com o patrocí-
nio da Petrobras, a Seletiva tem,
em média, aproximadamente 110
pilotos tentando a vaga na final.
Em 19 anos, mais de 200 já esti-
veram na briga pelo título na

grande final.
Considerada uma referência

entre os kartistas do Brasil, a
Seletiva de Kart Petrobras é re-
conhecida (desde 2001) como
evento oficial da Confederação
Brasileira de Automobilismo
(CBA) e da Comissão Nacional
de Kart (CNK).

Além da maior premiação em
dinheiro do kartismo nacional, a
Seletiva de Kart Petrobras con-
templa seus vencedores com a
participação em um programa de
orientação de pilotos, que inclui
um teste com simulador de F-1
na Europa, teste com monoposto
de base também na Europa, com
a orientação de um coaching,
acompanhamento físico e psico-
lógico, experiência com carros
de turismo no Brasil, palestra
sobre marketing e media training.

A premiação total - soman-
do todas as ações - chega a apro-
ximadamente 500 mil reais. O
campeão recebe 100 mil reais
em dinheiro e o vice-campeão 10
mil. Mais informações:
www.seletivadekartpetrobras.com.br
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Yamaha é campeã brasileira
de enduro FIM 2018

Equipe Yamaha

A equipe Yamaha O2BH Amé-
rica Racing confirmou o favori-
tismo e conquistou o Campeo-
nato Brasileiro de Enduro, reali-
zada entre os dias 29 e 30 de se-
tembro em Patos de Minas
(MG), nas categorias EJ com
Patrik Capila e a E3 com Rômu-
lo Bottrel. Com o resultado, a

equipe se sagrou campeã da tem-
porada e obteve ainda uma terceira
colocação com Ronald Santi na
E4 light, que venceu a etapa. Foi
o primeiro ano da Equipe Oficial
Yamaha no Enduro e quinto título
na carreira de Bottrel. 

“Sem dúvidas esse foi o ano
mais difícil da minha carreira.

Fiz a temporada inteira com uma
lesão complicada no ombro, sen-
tindo muita dor, muita fraqueza
nos braços e superação foi a pa-
lavra do ano. Estou muito feliz
em conquistar o meu quinto tí-
tulo brasileiro de Enduro e o pri-
meiro para essa nova equipe da
Yamaha. Foi um ano de muito
aprendizado mental e que se
não fosse a estrutura e os ex-
celentes equipamentos que uti-
lizamos isso não teria sido
possível. Dedico o título a mi-
nha família, nossos patrocina-
dores e a nossa equipe”, decla-
rou emocionado o pentacam-
peão Rômulo Bottrel.

O projeto iniciado no início
da temporada de 2018 pela Ya-
maha O2BH América Racing,
mesclou em seu time de três pi-
lotos de Enduro, a experiência de
Bottrel e Ronald Santi com a ju-
ventude de Patrik Capila, que em
seu primeiro contrato como pi-

loto profissional, com apenas 19
anos, foi campeão em seu ano de
debute. “Se Deus permitir esse
será o meu primeiro título de
vários. Fico muito feliz e satis-
feito. A minha Yamaha esteve per-
feita em toda a temporada. Só
tenho a agradecer a equipe e aos
nossos apoiadores. Agora é fo-
car no Six Days”, relatou o pilo-
to entusiasmado por fazer parte
da seleção brasileira da maior
competição mundial de Enduro,
o Six Days que será realizado no
Chile em novembro.

Além de Ronald Santi, ter-
ceiro colocado na temporada, a
equipe azul já havia garantido o
título de Campeã Brasileira de
Regularidade em duas categori-
as, incluindo a principal (Máster)
e venceu as duas principais pro-
vas, o Independência e o Ibitipo-
ca Off Road. Para mais informa-
ções, acesse:  www.yamaha-
motor.com.br
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Campeonato Paulista de Vôlei:
definidas as semifinais do masculino

Campeonato Paulista masculino de vôlei

O Sesi – São Paulo ficou com
a quarta e última vaga nas semifi-
nais do Campeonato Paulista
masculino de vôlei, Divisão
Especial. A equipe paulistana
venceu, na noite de terça, em
seu ginásio, o segundo jogo
contra o Super Vôlei/Santo An-
dré, por 3 a 0 (25/13, 25/22 e
25/23), e depois o Golden Set
(25/20), assegurando sua pre-
sença na próxima fase do prin-
cipal torneio regional do país.

Com isso, as semifinais te-
rão os seguintes confrontos: Sesi
– São Paulo x Corinthians- Gua-
rulhos e EMS Taubaté Funvic x
Vôlei Renata. As semis serão dis-
putadas em duas rodadas, nos dias
6 e 8 de outubro, e todos os jo-
gos terão transmissão ao vivo
pela Canal SporTV.

 A programação das partidas
ficou assim: 6/10, 18h, Corinthi-
ans-Guarulhos x Sesi – São Pau-

lo, em Guarulhos, Ginásio da Pon-
te Grande; 20h30, EMS Taubaté
Funvic x Vôlei Renata, em Tauba-
té, Ginásio Abaeté; 8/10, 19h, Sesi
– São Paulo x Corinthians – Gua-
rulhos, em São Paulo, no Sesi Vila
Leopoldina; 21h30, Vôlei Rena-
ta x EMS Taubaté Funvic, em
Campinas, Ginásio do Taquaral.
Em caso de empate, haverá a dis-
puta do Golden Set imediatamen-
te após a segunda partida.

As quatro equipes estão mais
uma vez nas semifinais do tor-
neio, como aconteceu no ano
passado. Agora, porém, com os
confrontos entre os times da ca-
pital, Sesi - São Paulo e Corin-
thians, e do interior, Vôlei Re-
nata e EMS Taubaté Funvic. Com
melhores campanhas na primei-
ra fase, Sesi e Vôlei Renata ga-
rantiram a vantagem de fazer o
segundo jogo em casa, diante de
sua torcida. Mas, de qualquer for-
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ma, espera-se que ambos con-
frontos sejam bastante equilibra-
dos, confirmando a força do vô-
lei paulista.

O Campeonato Paulista de

Vôlei, Masculino e Feminino,
Divisão Especial, tem organiza-
ção e promoção da Federação
Paulista de Volleyball. Mais in-
formações, www.fpv.com.br


