Jornal
www.jor nalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quinta-feira, 3 de agosto de 2017

SP
Nª 23.993

Preço banca: R$ 2,30

Aliados confiam em vitória
por mais de 270 votos
Em sete meses, Caixa arrecada
R$ 7,6 bilhões em loterias
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Confiança do pequeno empresário sobe, mas
60% avaliam último semestre como ruim
Página 3

A União Europeia (UE)
anunciou na quarta-feira (2)
que não reconhece a Assembleia Constituinte promovida
pelo presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, por dúvidas
sobre a sua legitimidade e advertiu que intensificará sua resposta se as autoridades do país “seguirem destruindo os princípios
democráticos”. A informação é
da agência EFE.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

22º C
14º C

Noite

Deputados em clima de tensão no plenário durante sessão
para votar parecer de denúncia contra Temer
Após a fala dos líderes dos votação do parecer da Comissão
partidários e blocos, o presiden- de Constituição e Justiça (CCJ)
te da Câmara, deputado Rodrigo da Câmara, que é contrário à adMaia (DEM-RJ), deu início à missibilidade da denúncia apre-

TRF4 aceita recurso em que
defesa de Lula questiona
ordem para ouvir testemunhas
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Transferência de pontos de
multas já podem ser feitas no
novo portal do DSV

sentada pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) contra o
presidente Michel Temer. O primeiro a votar foi o deputado Abel
Mesquita (DEM-RR) que votou
a favor do relatório.
Ao todo, 17 partidos indicaram
voto favorável ao parecer da CCJ,
ao seja, para rejeitar a abertura de
processo contra o presidente da
República. A soma dos deputados
dessas legendas que orientaram
voto favorável chega a 317 parlamentares. Por outro lado, oito partidos orientaram voto contrário ao
parecer da CCJ. Essas bancadas
totalizam 179 deputados.
No entanto, vários parlamentares de partidos aliados ao governo devem contrariar a orientação
dos líderes e votar contra o relatório, ou seja, a favor da admissibilidade da denúncia. Página 4
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Governo libera R$ 100 mi
para seguro rural de culturas
de verão e frutas
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Indenizações por morte no
trânsito aumentaram 27% no
primeiro semestre de 2017
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Esporte

Brasil luta, mas é superado Bellucci alcança as
pela China no Grand Prix quartas em Kitzbuhel
A seleção brasileira feminina de vôlei lutou, mas não
conseguiu levar a melhor sobre as atuais campeãs olímpicas. Na quarta-feira (02), o
Brasil foi superado pela China por 3 sets a 0 (25/22, 25/17
e 29/27), em 1h25 de jogo, em
Nanjing, na China, pela Fase Final do Grand Prix. Brasileiras e
chinesas formam ao lado da
Holanda, o grupo J. Já a chave
K é composta por Sérvia, Estados Unidos e Itália. No outro
jogo do dia, as sérvias superaram as norte-americanas por 3
sets a 2 (25/22, 25/17, 23/25,
18/25 e 15/11).
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O paulista Thomaz Bellucci (Claro/ Embratel/ Wilson/
CBT/ IMM) conquistou, na
quarta-feira, sua segunda vitória no ATP 250 de Kitzbuhel
e alcançou as quartas de final
do torneio austríaco. Jogan-

Zhu ataca contra o bloqueio do Brasil

Elize/Taiana, Larissa/Talita
e Maria Elisa/Carol
vencem e vão às oitavas

DÓLAR
Foto/ Divulgação

Comercial
Compra: 3,32
Venda:
3,32
Turismo
Compra: 3,31
Venda:
3,51

EURO
Compra: 3,54
Venda:
3,54

OURO
Compra: 116,56
Venda: 146,97

votar a favor do parecer da
CCJ no mínimo 270 deputados. Para garantir a vitória e
impedir que se inicie a investigação, são necessários os votos favoráveis ao parecer de
172 deputados. Para que seja
autorizada a investigação, são
necessários 342 votos. Mesmo
o PMDB tendo fechado questão a favor do parecer, Rossi
informou, no entanto, que seis
deputados da legenda deverão
votar pela admissibilidade da
denúncia.
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Larissa ataca contra bloqueio de Gallay

O Brasil avançou com três
duplas do torneio feminino às
oitavas de final do Campeonato
Mundial de vôlei de praia 2017,
em Viena, na Áustria. Elize
Maia/Taiana (ES/CE), Larissa/
Talita (PA/AL) e Maria Elisa/
Carol Solberg (PE/RJ) venceram seus jogos da primeira rodada eliminatória na quarta-feira (02) e passaram para a fase
seguinte da disputa. Os duelos
das oitavas de final ocorrem
nesta quinta-feira (03), com um
confronto de compatriotas. Elize Maia e Taiana encaram Maria Elisa e Carolina Solberg às
9h30 (de Brasília).
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do pelas oitavas de final,
Bellucci derrotou o alemão
Jan-Lennard Struff, cabeça
de chave 6, em dois sets diretos, parciais de 6/4 7/
6(3), após 1h39min de partida.
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Scheidt e Borges
ganham posições no
Campeonato Europeu
de 49er
Foto/Divulgação

Países da UE
não reconhecem
Assembleia
Constituinte
venezuelana

Foto/ Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira(2) seu respaldo a um projeto de lei que
reduziria à metade a imigração
legal no país ao longo da próxima década e eliminaria o concurso anual internacional através do qual o governo americano sorteia permissões de residência. A informação é da
agência EFE.
O projeto, chamado Reforma da Imigração Americana para uma Empregabilidade
Forte (Reforming American
Immigration for Strong Employment - Raise, que significa “incrementar”, na sigla em
inglês), foi apresentado em fevereiro pelos senadores republicanos David Perdue e Tom
Cotton, que assistiram hoje ao
anúncio de Trump na Casa
Branca.
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Câmara inicia votação
nominal de denúncia contra
o presidente Michel Temer

Foto/Divulgação

Trump anuncia
projeto para
reduzir
à metade a
imigração legal
aos EUA

Mesmo antes de iniciada a
votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara, contrário à
admissibilidade da denúncia
contra o presidente Michel Temer, aliados do governo estão
confiantes na vitória, com placar de mais de 270 votos favoráveis ao parecer. Para rejeitar o parecer da CCJ, a oposição precisa dos votos de pelo
menos 342 deputados.
O líder do PMDB, Baleia
Rossi (SP), disse que deverão

Scheidt e Borges em ação
Robert Scheidt e Gabriel
Borges iniciaram a disputa da flotilha prata do Campeonato Europeu de 49er na quarta-feira (02)
no Kieler Yacht-Club, em Kiel,
na Alemanha. A dupla brasileira
teve um dia de altos e baixos,
mas, no geral, o saldo foi positivo. Ganhou posições na classificação geral da competição que é
considerada uma prévia do Mun-

dial. Com um 2º, 33º e 16º lugares, o bicampeão olímpico e
seu proeiro subiram da 42ª para
a 37ª colocação. Nesta quintafeira (03), voltam para o mar
para mais três provas.
Scheidt segue confiante em
busca de melhores e colocações e mais experiência em sua
primeira temporada na classe
49er.
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Comunidade boliviana celebra
independência no Memorial
Neste fim de semana, 5 e 6
de agosto, a comunidade boliviana residente em São Paulo comemorará o 192º Aniversário da
Independência da Bolívia na
Praça Cívica da Fundação Memorial da América Latina para
celebrar o 192º Aniversário da
Independência da Bolívia.
A abertura oficial da festa
acontecerá após desfile oficial
com a participação de entidades

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Vereadores [grupo dos 17] vai ao almoço que o prefeito Doria (PSDB) oferece a eles neste final de semana um ‘cardápio’ do
fatiamento das concessões [vendas] de patrimônio público. Carência ou fartura ?
PR E F E I T U RA ( S P )
Vale lembrar a Doria que Serra (PSDB) ’engoliu’ [2005] o
‘cardápio’ da casa de Antonio Carlos Rodrigues (PR), na época
ao lado do hoje presidente da Câmara e atual parceiro de Doria Milton Leite (DEM).
CONGRESSO
Não foi a 1ª, nem será a última vez que deputados federais são
literalmente cooptados e até comprados pra ‘votarem’ de acordo
com as injunções políticas. Desde a monarquia, ditaduras e Repúblicas.
PR E S I D Ê N C I A
Se quiser, Michel Temer (PMDB) pode transformar sua sobrevida política [não ser processado pelo Supremo por corrupções] num final de governo que só pra mostrar que é do bem fez o
Brasil precisa.
PA R T I D O S
Se depender dos grandes e médios partidos, pode rolar na
‘reforma’ a adoção do chamado Distritão, no qual [por exemplo
no Estado de São Paulo] seriam eleitos os 70 mais votados pra
Câmara Federal; ...
POLÍTICOS
... os 94 mais votados pra Assembleia Legislativa paulista e
talvez, a partir de 2020 os 55 vereadores da Câmara paulistana de
vereadores. Na prática, isso seria o começo do fim de muitas das
atuais 35 legendas.
H I S T Ó R I AS
Quem não precisou de mais uns de poucos meses de um 1º
mandato na maior e mais importante Câmara de vereadores do
Brasil e da América do Sul pra se tornar líder da bancada do PRB
foi André Santos ...
DA
... Eleito pelos grandes trabalhos de ação social - via de uma
das maiores igrejas evangélicas do mundo - durante muitos anos
foi apresentador de programas de rádio como Bom Dia Minas,
apresentando ...
PO L Í T I C A
... o mesmo formato tanto no Rio como em São Paulo.
Hoje, André não é de muito falar, sendo mais de observar, planejar e executar. Vai ser muito difícil não se tornar um político de
destaque como deputado.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil).

cesar.neto@mais.com
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representantes da comunidade
boliviana em São Paulo.
Com o tema “Fé e Cultura”, o encontro é a mais importante manifestação cívica e
multicultural fora da Bolívia.
A festa é uma demonstração
do sincretismo religioso da
comunidade boliviana: celebra
as Virgens de Copacabana e
Urkupina, padroeiras do país,
e também cultua outras divin-

dades que remontam ao período pré-colombiano.
O evento, que acontece há 11
anos no Memorial, contará com
uma programação recheada de
atrações folclóricas de dança e
música ao vivo, com 14 grupos
musicais e 7 ritmos folclóricos
bolivianos.
As opções da rica culinária
boliviana serão oferecidas por 13
estandes e barracas com iguarias

que vão de R$ 3,00 a R$ 20,00.
SERVIÇO:
Fundação Memorial da
América Latina – Praça Cívica
Fé e Cultura (192º Aniversário da Independência da Bolívia)
05 e 06 de agosto de 2017
(sábado e domingo) a partir das
11h - Portões 2 e 5 - Entrada
gratuita

Operação Fumaça Preta fiscaliza
35 mil veículos e multa 605 no Estado
A Secretaria do Meio Ambiente e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)
multaram 605 veículos. A Operação Fumaça Preta foi deflagrada
na segunda-feira e fiscalizou 35
mil veículos a diesel no Estado.
A ação é uma atividade de
rotina da Cetesb, desenvolvida
durante o ano todo. Contudo,
durante os meses mais frios ela

é intensificada, devido às condições climáticas que são desfavoráveis à dispersão de poluentes atmosféricos.
A ação foi realizada em 23
pontos espalhados pelo Estado
e fiscalizou mais de 35 mil caminhões. A operação se torna
importante para desenvolver
uma política permanente de fiscalização, e fundamental para a

melhoria da qualidade do ar nas
grandes cidades do Estado.
O ponto onde houve a maior
aplicação de multas foi na blitz
montada na Rodovia Anchieta,
com 62 autuações. Neste trecho,
a Cetesb fiscalizou mais de 2,1
mil veículos a diesel.
O valor da multa é de R$ 1,5
mil. Toda ação contou com a participação de 70 técnicos da Ce-

tesb e com o apoio da Polícia
Militar, Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA.
Para melhorar a qualidade do
ar, a Operação Fumaça Preta
também aponta à necessidade
de uma mudança da matriz
energética. E também reforça
a fiscalização sobre os maiores responsáveis pela poluição
do ar nas estradas.

Transferência de pontos de multas já
podem ser feitas no novo portal do DSV
A Secretaria de Mobilidade
e Transportes (SMT) disponibilizou o serviço de transferência
de pontuação de multas no novo
portal do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV).
O serviço permite que o processo de indicação de condutor
seja concluído em dez dias. Até
então, a transferência de pontuação da carteira de habilitação do
proprietário de um veículo para o
verdadeiro condutor responsável
por uma infração era solicitada
apenas por Correio ou pessoalmente, e levava, em média, dois
meses, segundo o DSV (confira
abaixo o passo a passo e um vídeo
especial sobre como realizar o
procedimento no portal).
A partir de agora, o proprietário do veículo multado também
poderá acompanhar o andamento do processo no novo portal
do departamento. “Esse é mais
um passo que a SMT dá no caminho da modernização, viabilizando um serviço com maior rapidez e comodidade ao cidadão,
com menos burocracia e maior
transparência”, explica o secretário de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda.
Ainda no 2º semestre deste
ano, o novo portal do DSV per-

mitirá que recursos de multas
também sejam feitos pela internet. E a análise da defesa da autuação ficará mais rápida. O procedimento, que leva atualmente
de três a quatro meses, será concluído, em média, em 15 dias.
Economia de Recursos
Públicos
Com a possibilidade da
transferência da pontuação de
multas ser realizada no chamado “DSV Digital”, haverá ainda
economia de recursos públicos,
decorrente da digitalização de
processos e eliminação da necessidade do uso de papéis.
Quando toda a digitalização
estiver concluída, também não
serão mais necessárias salas de
arquivos com funcionários específicos para a manutenção dos
processos impressos. Esses funcionários poderão atuar em outros setores do DSV.
Como cadastrar-se no
novo site do DSV
- Quem deve realizar o procedimento é apenas o proprietário do veículo
- Ter em mãos o RG, CPF,
número do Renavan do veículo
- Acessar o novo portal do

DSV
pelo
link: https://
dsvdigital.prefeitura.sp.gov.br
- Criar um login com CPF e
número do Renavam do veículo
- Preencher dados como
nome completo, email, telefone fixo e celular
- Verificar no email a mensagem da SMT de ativação da
conta do novo portal do DSV
- Ativar a conta no novo portal do DSV por um link enviado
ao email cadastrado
Passo a passo para a indicação do condutor
- Acessar o novo portal do
DSV com o login criado
- Clicar em “Entrar no Sistema”
- Caso haja mais de um veículo cadastrado, clicar no Renavam do veículo desejado e na
opção “Selecionar Veículo”
- Na lista de infrações, selecionar o item “Indicar Condutor
Infrator”
- Preencher os dados do condutor do veículo no momento da
infração: nome completo, CPF,
RG, CNH (com a data de validade
e Estado em que documento foi
emitido) e endereço completo
- Conferir os dados e clicar
em “Avançar”
- Imprimir o formulário de
indicação de condutor

- Assinar o documento e solicitar que o condutor indicado
também assine. Atenção: a assinatura precisa ser exatamente
igual à que consta na CNH
- Digitalizar no formato JPG
ou PNG o formulário assinado
por ambas as partes, além da a
CNH do condutor infrator e o
RG ou a CNH do proprietário do
veículo
- Na tela com a relação de
infrações, clicar em “Enviar documentos” apenas na infração
em que haverá a indicação do
condutor
- Anexar a documentação.
Atenção: a cópia de cada documento precisa ser anexada nos
locais indicados
- Enviar a documentação
- Será emitido um número de
protocolo que possibilita o andamento do processo no novo
portal do DSV
- Para acompanhar o processo, basta clicar na infração e na
opção “Ver Detalhes”
Vídeo explicativo
A SMT disponibilizou ainda
um vídeo explicando o passo a
passo do cadastro no site e
como realizar a indicação de
condutor.

Campinas e região vão ganhar novo
AME e mais 10 clínicas de saúde
Campinas vai receber um
novo AME (Ambulatório Médico de Especialidades) por meio
do programa Saúde em Ação. O
investimento de R$ 78 milhões foi
anunciado nesta quarta-feira (2)
pelo governador Geraldo Alckmin
e inclui a construção, ao lado, de
um CAPS, e de outros equipamentos de saúde na região.
“Nós estamos iniciando
hoje aqui em Campinas três
UBSs (Unidades Básicas de
Saúde) novinhas, equipadas,
informatizadas e entregues a
prefeitura. Iniciando mais
AME. É um AME cirúrgico,
com especialidades médicas,
hospital dia e cirurgia. E o
CAPS, para atendimento aos
dependentes de álcool e dro-

gas, vai beneficiar também toda
região, grande investimento”,
disse Alckmin.
O AME e o Caps serão construídos num terreno de mais de
8 mil m², na avenida Prefeito
Faria Lima, 486, Parque Itália,
em Campinas. O ambulatório
vai oferecer suporte de assistência hospitalar, exames, análises clínicas, diagnósticos por
imagem e cirurgia ambulatorial,
entre outros.
Das 10 clínicas que também
serão construídas na região, três
estarão na própria cidade de
Campinas, duas em Paulínia e
mais cinco divididas entre os
municípios de Cosmópolis, Indaiatuba, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Saúde em ação
O Saúde em Ação é resultado de uma parceria inédita da
Secretari a de Estado da Saúde de São Paulo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo objetivo é criar uma rede articulada e moderna visando fortalecer e ampliar o atendimento à população.
A Região Metropolitana de
Campinas contará com 76 obras
do programa, que totalizam
investimento de R$ 268 milhões. O primeiro e o segundo lote das obras foram iniciados em outubro de 2016,
com 26 clínicas pelos municípios de Campinas, Itatiba,
Monte Mor, Indaiatuba, Vi-

nhedo, Morungaba, Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré,
Santa Bárbara D’Oeste, Pedreira, Nova Odessa, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira. Também estão em andamento as obras do terceiro lote, abrangendo cinco
Centros de Atenção Psicossocial, nos municípios de
Sumaré, Cosmópolis, Santa
Bárbara D’Oeste, Americana
e Va l i n h o s , a l é m d e u m a
UBS (Unidade Básica de
Saúde) em Sumaré.
O investimento total do programa é de R$ 826 milhões, por
meio do financiamento de 70%
do valor investido pelo BID, com
a contrapartida de 30% de recursos do tesouro do Estado.

Casa Paulista entrega 300 apartamentos
em Monte Mor, na região de Campinas
Em Monte Mor, região administrativa de Campinas, o sonho
da casa própria se tornou realidade para mais um grupo de famílias de baixa renda, com a entrega, nesta quarta-feira (2), de
300 apartamentos, no Conjunto
Residencial Jardim Panorama.
As moradias foram construídas ao custo total de R$ 28,8
milhões por meio de parceria
entre o Governo do Estado,
pela agência Casa Paulista, e
o programa habitacional do
governo federal Minha Casa
Minha Vida. O Governo do Estado investiu R$ 6 milhões, a
fundo perdido, no empreendimento. A participação do governo federal foi de R$ 22,8
milhões. O financiamento é da

Caixa Econômica Federal.
“Ficamos felizes com essa
parceria com a Caixa Econômica Federal, que pode ser considerado o ‘Banco da Habitação’.
Por meio do programa Casa
Paulista, conseguimos viabilizar o empreendimento e oferecer qualidade. Aqui não tem
casinha, mas sim apartamentos
da melhor qualidade. É um capricho total”, disse o governador Geraldo Alckmin ao entregar os apartamentos.
Cada moradia custou R$ 20
mil. São apartamentos de 58,68
m², de dois dormitórios, cozinha,
banheiro e área de serviço. Outros 300 apartamentos do mesmo tipo estão sendo construídos
no conjunto habitacional. No

total, serão investidos R$ 45,6
milhões no empreendimento,
dos quais 12 milhões são do
Casa Paulista.
O programa beneficia famílias com renda mensal de até R$
1,8 mil. O prazo para quitação
dos apartamentos é de 120 meses e as prestações variam entre
R$ 80 e R$ 270, dependendo da
renda familiar.
Casa Paulista
Desde 2011, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e o Casa
Paulista entregou 30.658 moradias populares na região de Campinas. E outras 6.379 habitações
de interesse social estão sendo
construídas.

A Agência Casa Paulista, criada em setembro de 2011, faz
parte do conjunto de ações e investimentos do Morar Bem, Viver Melhor, política habitacional
do Governo do Estado, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Habitação.
No dia 12 de janeiro de
2012, o Governo do Estado selou parceria com o Governo Federal para a viabilização de 100
mil novas moradias no Estado
paulista, meta superada em dezembro de 2014. A parceria é
executada pela Casa Paulista e
pelo Programa Minha Casa,
Minha Vida. Os agentes financeiros executores são a Caixa
Econômica Federal e o Banco
do Brasil.
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Preços de commodities têm
queda de 0,58% em julho
Os preços das commodities,
produtos primários com cotação
internacional, registraram queda
em julho. O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), calculado mensalmente pelo Banco
Central (BC), apresentou retração de 0,58% no mês passado, na comparação com junho. Em 12 meses encerrados
em julho, o índice registrou alta
de 0,54% e no acumulado do
ano, retração de 4,51%.
O IC-Br é calculado com
base na variação em reais dos

preços de produtos primários
(commodities) brasileiros negociados no exterior. O BC observa os produtos que são relevantes para a dinâmica dos preços
ao consumidor no Brasil.
No mês passado, o segmento de energia (petróleo, gás natural e carvão) registrou aumento de 0,67%, enquanto o de metais (alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel) subiu 1,86%.
O segmento agropecuário
(carne de boi, algodão, óleo de

soja, trigo, açúcar, milho, café,
arroz e carne de porco) registrou
queda de 1,40%.
O índice internacional de
preços de commodities CRB,
calculado pelo Commodity Research Bureau, registrou queda
de 1,85% em julho e alta de
5,58%, em 12 meses.
Fluxo cambial
O Banco Central também divulgou os dados da entrada e saída de dólares do país no mês de
julho, até a última sexta-feira

(28) . O resultado acumulado ficou negativo, ou seja, a saída
superou a entrada em US$ 2,630
bilhões. Ainda falta um dia útil
(31) para fechar o resultado
completo do mês. Esse dado só
será divulgado próxima quartafeira (9).
No mês passado, até o dia
28, o fluxo negativo veio do segmento financeiro, com saldo em
US$ 5,402 bilhões, enquanto o
resultado comercial ficou positivo em US$ 2,771 bilhões.
(Agencia Brasil)

Confiança do pequeno empresário sobe, mas
60% avaliam último semestre como ruim
Cerca de seis em cada 10
micro e pequenos empresários
(59%) acreditam que a economia piorou nos últimos seis
meses, aponta pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). O dado faz parte do indicador que mede a confiança do
empresariado de comércio e serviços. Ele é composto por percepções relacionadas ao último
semestre – Indicador de Condições Gerais – e também de projeções dos próximos seis meses
– Indicador de Expectativas.
Na composição geral, que
considera os dois indicadores,
houve melhora no índice. O Indicador de Confiança da Micro
e Pequena Empresa chegou a 49
pontos, um acréscimo de 2,1
pontos percentuais na comparação com junho. Apesar da alta,
no entanto, a pontuação segue
em patamar de desconfiança
com os negócios. O indicador

varia de zero a 100, sendo que
acima de 50 pontos reflete confiança. Em relação a julho do ano
passado, a alta é de 4,3 pontos
percentuais.
Na avaliação do presidente
da CNDL, Honório Pinheiro, a
oscilação positiva mostra que a
“tímida melhora do cenário econômico, com a queda da inflação e das taxas de juros, pode em
alguma medida criar boas expectativas no empresariado”. Ele
acrescenta, como mecanismos
que contribuem para “injetar ânimo” nas empresas, a liberação
dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
e a recuperação do crédito no
primeiro semestre. “Impediram,
por ora, que as incertezas políticas tivessem impacto maior na
confiança”, avaliou Pinheiro.
Composição
O Indicador de Condições
Gerais subiu de 32,2 pontos em
junho para 37,3 pontos em julho

deste ano. No mesmo mês do
ano passado, o índice estava em
25,5 pontos. Segundo o SPC
Brasil e a CNDL, a pontuação
“permanece abaixo do nível neutro de 50 pontos, significa que
para a maioria dos micro e pequenos empresários a situação
econômica do país e de suas
empresas vem piorando com o
passar do tempo, embora em ritmo menos acelerado como no
auge da crise”.
De acordo com as entidades
responsáveis pela sondagem, a
queda nas vendas é o sintoma
mais perceptível para os que relatam piora nos negócios, tendo
sido citada por 70% dos empresários. O aumento dos preços
aparece em segundo lugar (14%)
, “mesmo com a inflação bem
controlada”, destacam os pesquisadores. O aumento da
inadimplência como causa dos
problemas é citado por 5% dos
micro e pequenos empresários
consultados.

O Indicador de Expectativas,
por sua vez, apresentou recuo de
0,2 ponto percentual, passando
de 58 em junho para 57,8 pontos em julho. No mesmo mês do
ano passado, o índice maraca
59,1 pontos. “Desde o início da
série, a avaliação acerca do passado tem ficado abaixo das expectativas para o futuro. Porém,
com os resultados do último
mês, a diferença entre os dois
componentes do Indicador de
Confiança reduziu-se ao seu
menor valor”, diz nota de divulgação da pesquisa.
O levantamento mostra que
37% dos micro e pequenos empresários estão confiantes no
futuro da economia. Os pessimistas somam 26%. Quando
essa análise considera apenas a
realidade da própria empresa do
entrevistado, o índice chega a
55%. Os que manifestaram uma
expectativa pessimista ao futuro dos seus negócios totaliza
15%. (Agencia Brasil)

Fipe anuncia que São Paulo
tem deflação de 0,01%
O Índice de Preços ao Consumidor (IP C), medido pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, fechou julho com deflação de 0,01%
ante uma alta de 0,05% em junho. Em maio, a taxa havia recuado 0,05%. No acumulado
do ano, o IPC apresenta ele-

vação de 0,98% e, nos últimos
12 meses, de 2,10%.
Essa ligeira queda é reflexo
da diminuição dos preços nos
grupos habitação (de 0,88% para
-0,20%) e alimentação (de 0,83% para -0,26%). Este último, no entanto, mostra que a redução perdeu força. O resultado
do IPC também foi influencia-

do pela queda no ritmo de alta
do item despesas pessoais que
passou de 0,25% para 0,03%.
Já em transportes, houve uma
reversão da baixa de 0,33% para
uma alta de 0,17%. Além disso,
em saúde, o índice saltou de
0,04% para 1,18%. No grupo
vestuário, ocorreu um leve aumento de 0,01%, mas sobre uma

variação negativa de 0,16% em
junho. Foi constatada ainda elevação de 0,34% em educação
ante uma alta de 0,14%.
A pesquisa da Fipe abrange
a variação de preços de bens e
serviços consumidos pelas famílias com renda entre um e
dez salários mínimos. (Agencia Brasil)

Indenizações por morte no trânsito
aumentaram 27% no primeiro semestre de 2017
As indenizações envolvendo
acidentes fatais no trânsito registraram aumento de 27% no
primeiro semestre deste ano, em
relação aos primeiros seis meses de 2016. No total, foram
19.367 indenizações pagas para
herdeiros de vítimas fatais. Já o
número total de indenizações
por acidentes de trânsito caiu.
Foram pagos 192.187 indenizações de janeiro a junho de 2017,
incluindo casos de morte, invalidez permanente e despesas
médico-hospitalares. O número
é 9% menor que no primeiro
semestre do ano passado, quando foram registradas 210.334
indenizações.
A informação é da Seguradora Líder-DPVAT, responsável
pela operação do Seguro por
Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via
Terrestre (DPVAT). Segundo o
diretor-presidente da empresa,
Ismar Tôrres, a análise das esta-

tísticas do Seguro DPVAT pode
contribuir para o desenvolvimento de ações de prevenção de
acidentes mais efetivas. “Seguindo as tendências dos anos
anteriores, a motocicleta representou a maior parte das indenizações, 74%, apesar de representar apenas 27% da frota nacional. E os acidentes estão concentrados em um público muito
jovem, entre 25 e 34 anos. Na
última semana comemoramos o
Dia do Motociclista e apresentar esses números nos deixa desolados”, pondera Tôrres.
Sobre a análise dos óbitos, o
Sudeste foi a região que concentrou a maior incidência
dos acidentes dessa natureza
(35%), seguido do Nordeste
(31%), que teve maior participação das motocicletas nessa estatística. O Nordeste
concentra apenas 17% do total
de veículos do país, destacando
o alto índice de fatalidade em

acidentes envolvendo motos.
Vítimas
Como nos anos anteriores, a
maior incidência de indenizações pagas, no primeiro semestre de 2017, foi para vítimas do
sexo masculino (um total de
75%) . Nesse período, a faixa
etária mais atingida foi 18 a 34
anos, um total de 94.167 mil indenizações. No período analisado, os motoristas foram as principais vítimas. Em indenizações
fatais, eles representaram 56%
das indenizações pagas e 57%
em acidentes com sequelas permanentes. Nesse cenário, formado por 82.125 motoristas,
73.024 eram motociclistas, um
total de 89%. Os pedestres ficaram em segundo lugar nas indenizações por morte no período (26%), assim como nos acidentes com invalidez permanente (30%) e despesas médicohospitalares (17%) .

Proteção contra fraudes
No primeiro semestre de
2017, a área de Combate à
Fraude da Seguradora LíderDPVAT mapeou pouco mais
de 7 mil tentativas de fraude, evitando perdas da ordem
de R$ 90,4 milhões. Somando esses recursos àqueles
decorrentes de negativas técnicas e ações judiciais ganhas (por julgamento do mérito), a Seguradora deixou de pagar indenizações que, se consumadas, elevariam as perdas a R$
432,3 milhões.
“O combate sistemático às
fraudes poderá propiciar uma
proposta de alteração na lei para
aumentar os valores das importâncias seguradas, que estão sem
alteração há dez anos. Isso beneficiará as verdadeiras e necessitadas vítimas, quando involuntariamente são envolvidas nos
acidentes de trânsito”, reforçou
Tôrres. (Agencia Brasil)

Banco do Nordeste investirá
R$ 2,5 bilhões na agricultura familiar
O Banco do Nordeste investirá R$ 2,5 bilhões na agricultura familiar no âmbito do Plano
Safra 2017/2018, que compreende o período de julho deste
ano até junho de 2018. De acordo com o banco, o valor representa acréscimo de 8% em comparação ao Plano Safra 2016/
2017. Os recursos serão destinados a produtores de todo o
Nordeste e norte dos estados de

Espírito Santo e de Minas Gerais, área de atuação do Banco.
O financiamento para os
agricultores familiares é concedido por meio Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os
juros variam entre 0,5%, 2,5%
e 5,5% ao ano, dependendo da
destinação do crédito.
Para o custeio da produção de
itens que compõem a cesta de ali-

mentos, o Pronaf traz taxas de juros de 2,5% ao ano. Estão incluídos nessa lista produtos como arroz, feijão, mandioca, tomate e
laranja. Cultivos de olerícolas e
custeio para apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura, ovinos e caprinos têm a mesma taxa.
Alimentos em sistemas de
produção de base agroecológica e orgânica e investimentos
em produção de energia renová-

vel, irrigação, armazenagem e
práticas sustentáveis de manejo
do solo e da água, também têm
juros de 2,5% ao ano.
Assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária e beneficiários do Programa Nacional de
Crédito Fundiário podem contratar financiamento com juros de
0,5% ao ano. As demais atividades
permanecem com a taxa de juros
de 5,5% ao ano. (Agencia Brasil)

Trump anuncia
projeto para reduzir
à metade a imigração
legal aos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou
na quarta-feira(2) seu respaldo a um projeto de lei que reduziria
à metade a imigração legal no país ao longo da próxima década e
eliminaria o concurso anual internacional através do qual o governo americano sorteia permissões de residência. A informação é da agência EFE.
O projeto, chamado Reforma da Imigração Americana para
uma Empregabilidade Forte (Reforming American Immigration for Strong Employment - Raise, que significa “incrementar”,
na sigla em inglês), foi apresentado em fevereiro pelos senadores republicanos David Perdue e Tom Cotton, que assistiram hoje
ao anúncio de Trump na Casa Branca. O projeto reduziria o número de imigrantes legais nos EUA em 40% no primeiro ano e
em 50% em uma década, segundo seus promotores.
“Isto representaria a reforma mais significativa no nosso sistema de imigração em meio século”, disse Trump, em seu pronunciamento na sede do governo.
“Será dada prioridade aos solicitantes que falem inglês, possam se manter financeiramente (e suas famílias), e contribuam
para a nossa economia”, afirmou Trump. Ele opinou que a legislação ajudará a “criar um sistema de imigração baseado no mérito”, que “reduzirá a pobreza” nos Estados Unidos e “aumentará
os salários e economizará aos contribuintes bilhões de dólares”.
Esse plano tambem irá assegurar “que os imigrantes” que terão permissão para morar nos EUA “se integrem ao país, tenham
sucesso e vivam o sonho americano”, acrescentou Trump.
Limitações
A mudança mais significativa seria limitar a capacidade dos
novos cidadãos para patrocinar outros membros de sua família
que desejam imigrar aos Estados Unidos. Atualmente, os cidadãos dos EUA e residentes permanentes podem patrocinar uma
variedade de membros das suas famílias para obter uma permissão de residência, incluindo cônjuges, pais, irmãos e filhos adultos casados.
O plano de Cotton e Perdue permitiria apenas que os cônjuges
e filhos menores de idade não casados obtivessem as ditas permissões. O projeto de lei também eliminaria o sorteio de vistos,
que distribui cerca de 50 mil vistos por ano para os cidadãos de
países que tradicionalmente têm baixas taxas de imigração aos
Estados Unidos, e limitaria o número de refugiados recebidos de
qualquer parte do mundo a 50 mil anualmente. (Agencia Brasil)

Países da UE não
reconhecem Assembleia
Constituinte venezuelana
A União Europeia (UE) anunciou na quarta-feira (2) que não
reconhece a Assembleia Constituinte promovida pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por dúvidas sobre a sua legitimidade e advertiu que intensificará sua resposta se as autoridades do país “seguirem destruindo os princípios democráticos”. A
informação é da agência EFE.
A UE e seus Estados-membros “não podem reconhecer a
Assembleia Constituinte da Venezuela pela preocupação quanto
à sua efetiva representatividade e legitimidade”, apontou a alta
representante da União Europeia para a Política Exterior, Federica Mogherini, em um comunicado em nome dos 28 países do bloco.
Na nota, os países da UE pedem que Maduro tome “medidas
urgentes para retificar o curso dos eventos” e apontam que “estão dispostos a intensificar a sua resposta, caso os princípios
democráticos sigam sendo minados e a Constituição venezuelana não seja respeitada”.
Em particular, eles pediram a suspensão da instalação da Constituinte prevista para ocorrer nesta quinta-feira (3) no Palácio
Federal Legislativo, onde agora opera o Parlamento de maioria
opositora. “As atribuições de todas as instituições previstas pela
Constituição venezuelana devem ser reconhecidas explicitamente”, afirmaram os países europeus.
Piora da crise
As nações da UE lamentaram profundamente “a decisão das
autoridades venezuelanas de seguir adiante com as eleições” da
Constituinte, que na sua opinião pioraram “a crise” na Venezuela.
“As circunstâncias da votação geram dúvidas sobre a capacidade
da Assembleia Constituinte de representar de maneira efetiva
todos os componentes da população venezuelana”, disseram.
Além de apontar que as atribuições da Constituinte “não estão claras”, a UE considera que sua eleição pode ser uma desculpa “para impulsionar ainda mais o conflito e usar o poder sem
controle”.
Os países do bloco europeu também pediram “a liberdade de
todos os oponentes políticos,” em especial os opositores Leopoldo López e Antonio Ledezma, que voltaram a ser presos esta
semana. ”Pedimos solenemente a todos os que têm na Venezuela
mandato democrático para governar que administrem a lei”, para
“negociar uma saída” que “respeite os direitos constitucionais”
e as instituições como a Assembleia Nacional, o Supremo Tribunal e a Procuradoria-Geral.
A UE voltou a pedir a outros países da região e atores internacionais que “conduzam e facilitem” essas negociações e insistiram na necessidade de estabelecer um calendário eleitoral no
país, na abertura de um canal humanitário, na libertação de opositores detidos e respeito à Assembleia Nacional.
Igualmente, pediram a todas as partes que desistam de usar a
violência e garantiram que a UE está disposta a dar assistência
para “aliviar a situação” dos venezuelanos. (Agencia Brasil)
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Câmara inicia votação nominal de
denúncia contra o presidente Temer
Aliados confiam em
vitória por mais de
270 votos; oposição
admite derrota
Mesmo antes de iniciada a
votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara, contrário à
admissibilidade da denúncia
contra o presidente Michel Temer, aliados do governo estão
confiantes na vitória, com placar de mais de 270 votos favoráveis ao parecer. Para rejeitar
o parecer da CCJ, a oposição
precisa dos votos de pelo menos 342 deputados.
O líder do PMDB, Baleia
Rossi (SP), disse que deverão
votar a favor do parecer da CCJ
no mínimo 270 deputados.
Para garantir a vitória e impedir que se inicie a investigação,
são necessários os votos favoráveis ao parecer de 172 deputados. Para que seja autorizada
a investigação, são necessários 342 votos. Mesmo o PMDB
tendo fechado questão a favor
do parecer, Rossi informou, no
entanto, que seis deputados da
legenda deverão votar pela admissibilidade da denúncia.

A oposição, que até na terça-feira (1º) vinha alimentando esperança de vitória, já
admite que perderá a disputa,
por não ter conseguido os
votos necessários para rejeição do parecer. O vice-líder
da minoria, Silvio Costa
(PTdoB-PE), disse que, mesmo que todos os deputados
considerados indecisos, votem com a oposição, o placar
pela rejeição do parecer não
deverá chegar a 220 votos.
A votação do parecer apresentado na CCJ pelo deputado
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG),
e aprovado por 41 votos contra
24 na comissão, deve começar
daqui a pouco no plenário.
A votação será nominal
começando pelos deputados
de Roraima. Em seguida votarão os deputados do Rio
Grande do Sul; depois, os de
Santa Catarina. Em seguida, a
votação volta para os deputados de dois estados do Norte. (Agencia Brasil)

TRF4 aceita recurso em que
defesa de Lula questiona
ordem para ouvir testemunhas
A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) aceitou na quarta-feira(2) um recurso da defesa do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sobre a correição parcial
que questionava a ordem das testemunhas a serem ouvidas no
processo envolvendo o tríplex
no Guarujá. Correição parcial é
um recurso que visa a corrigir
um erro de procedimento cometido pelo juiz.
No dia 5 de junho, a defesa
de Lula ingressou com pedido
de habeas corpus no tribunal
para que as testemunhas de acusação fossem ouvidas antes das
de defesa. Além disso, foi solicitada a suspensão dos depoimentos do empresário Emílio
Alves Odebrecht e do executivo
Alexandrino de Salles Ramos
Alencar, sob a alegação de que
mídias audiovisuais haviam sido

juntadas ao processo sem tempo hábil para análise da defesa
antes da audiência.
À época, o pedido não pôde
ser julgado em tempo hábil pelo
TRF4. Por isso, o desembargador federal João Pedro Gebran
Neto, relator da Lava Jato na 8ª
Turma, decidiu transformar o
habeas corpus em correição
parcial e declarar o processo
prejudicado por já ter sido cumprido.
No recurso julgado pelo tribunal, os advogados de Lula pediam que essa decisão de Gebran
fosse alterada por entenderem
que havia sido dado parcial provimento à correição parcial. O
TRF4 acolheu os argumentos da
defesa e reconheceu que o processo foi parcialmente provido,
e não prejudicado, como havia
sido decidido anteriormente.
(Agencia Brasil)

Temer diz que ainda tem
longa tarefa pela frente e cita
reformas estruturantes
No dia em que a Câmara dos
Deputados realiza sessão para
discutir e votar o parecer que
pede o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel
Temer pelo suposto crime de
corrupção passiva, ele destacou
em artigo as realizações do seu
governo. Disse que sua gestão
chega agora à terceira fase em
que será dada continuidade às
reformas estruturantes. O artigo
está publicado na edição de
quarta-feira(2) do jornal Folha
de S. Paulo.
Segundo Temer, as reformas
da Previdência, tributária e política e mais medidas desburocratizantes serão as forças motrizes
desta terceira fase. “Vamos continuar com as reformas estruturantes: são fundamentais para que
o próximo governante possa seguir numa direção segura”.
No texto, ele registra ainda
que “não importam os obstáculos; o importante é que os diversos setores tenham maturidade
e disposição para discutir o mérito das questões nacionais”.
Michel Temer descreve que
a primeira fase de seu governo
se deu quando ele assumiu a Presidência “em momento de grande recessão, com o país inteiramente fora dos trilhos”.
Teto para os gastos públicos
Em seguida, cita que alcan-

çou a aprovação do teto para os
gastos públicos, a reforma do
ensino médio e renegociou as
dívidas dos Estados. No artigo,
o presidente cita ainda o reajuste para o Bolsa Família e a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A segunda fase, de acordo
com Temer, foi iniciada com a
crise política que levou o governo a afirmar que o Brasil não iria
parar. Ele então registra que, de
maio a julho, foi possível aprovar no Congresso Nacional mais
de dez medidas provisórias essenciais para mudar a dinâmica social e econômica do país. Relata que
nesta fase ocorreu também a aprovação da reforma trabalhista, o
apoio das Forças Armadas para
combater a violência no Rio de
Janeiro e a concessão de aeroportos à iniciativa privada.
O presidente da República
finaliza o texto dizendo que
tem longa tarefa pela frente
como a de pacificar o país que
foi um dos motes de seu discurso de posse.
“Continuaremos a trabalhar
duro, com a responsabilidade
geradora de confiança. Foi neste ambiente que conseguimos
reduzir a inflação e os juros. E é
isso também que faz ressurgir o
emprego. Lutamos para resgatar
a tranquilidade social”, disse.
(Agencia Brasil)

Após a fala dos líderes dos
partidários e blocos, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu início à votação do parecer da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara, que
é contrário à admissibilidade
da denúncia apresentada pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. O primeiro
a votar foi o deputado Abel
Mesquita (DEM-RR) que votou
a favor do relatório.
Ao todo, 17 partidos indicaram voto favorável ao parecer da
CCJ, ao seja, para rejeitar a abertura de processo contra o presidente da República. A soma dos
deputados dessas legendas que
orientaram voto favorável che-

ga a 317 parlamentares. Por outro lado, oito partidos orientaram voto contrário ao parecer da
CCJ. Essas bancadas totalizam
179 deputados.
No entanto, vários parlamentares de partidos aliados ao governo devem contrariar a orientação dos líderes e votar contra
o relatório, ou seja, a favor da
admissibilidade da denúncia.
Diante disso, os líderes governistas admitem que terão em torno de 270 votos para o arquivamento da denúncia.Orientaram
voto contra a denúncia e a favor
de Temer: bloco formado Pode,
PTdoB e PP (64) PMDB (63),
PR (40), PSD (38) , DEM (31),
o bloco PTB/Pros/PSL/PRP
(25), PRB (22), SD (14), PSC
(10), PHS (7) e PEN (3).

Os partidos que orientaram
voto a favor da denúncia e contra Temer: PT (58) , PDT (18) ,
PCdoB (10), PSOL (6) Rede (4)
e PMB (1). O PSDB, com 47
deputados e atualmente no comando de quatro ministérios,
também orientou voto contra
Temer. Mesmo caminho do PSB,
com bancada de 35 deputados, e
que comanda o Ministério de
Minas e Energia.
O PV, com bancada de sete
deputados e que comanda o Ministério do Meio Ambiente, foi
a única sigla que liberou os correligionários.
A orientação serve de referência para os votos dos integrantes dos partidos, mas cada
deputado pode votar de acordo
com sua convicção. Em alguns

casos, os partidos fecham questão, isso quer dizer que o correligionário que desrespeitar a orientação dos líderes poderá sofrer sanções.
Partido do presidente Michel Temer, o PMDB fechou
questão pela aprovação do parecer e prometeu punir os parlamentares infiéis, assim como
PP, PR e PSD. Já na oposição,
PT e PDT são exemplos de partidos que fecharam questão pela
rejeição do parecer.
A votação será nominal começando pelos deputados de
Roraima. Em seguida votarão os
deputados do Rio Grande do Sul;
depois, os de Santa Catarina. Em
seguida, a votação volta para os
deputados de dois estados do
Norte. (Agencia Brasil)

Afastamento de Temer pode causar
instabilidade ao país, diz Abi-Ackel
“Afastamento do presidente
pode causar instabilidade no
país”, disse na quinta-feira (2) o
deputado Paulo Abi-Ackel
(PSDB-MG), relator do parecer
que pede a inadmissibilidade da
denúncia contra o presidente
Michel Temer.
O deputado apresentou, no
plenário da Câmara, o relatório
aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em 13 de julho, logo

após a rejeição do parecer de
Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), que
recomendava o prosseguimento
da denúncia.
Para Abi-Ackel, a denúncia
contra Temer se deu com insuficiência de provas. Ele criticou a gravação feita por Joesley Batista. “Entre cinco perícias, quatro a condenam por
causa de ruídos”. Ele diz que
a denúncia chegou a ser classificada como “torpe”.

Apreciação
O relatório de Abi-Ackel
pode ser apreciado pelo plenário da Câmara. Em seu parecer,
o relator contesta a licitude e
validade das provas técnicas
apresentadas contra Temer e defende a continuidade do governo atual para garantir a execução
das reformas e conter o avanço
da crise econômica.
Abi-Ackel também elogiou
Zveiter, mas ressaltou que hou-

ve cautela do constituinte ao relegar à Câmara a prerrogativa de
decidir por autorizar uma denúncia
contra a presidência. Para o deputado, se a Câmara decidir por arquivar o processo, não impedirá seu
julgamento futuro, e pediu aos parlamentares que considerassem em
seus votos a falta de evidência sobre a denúncia e a hipótese de instabilidade política e econômica que
pode ser causada pelo afastamento do presidente. (Agencia Brasil)

Governo libera R$ 100 milhões para
seguro rural de culturas de verão e frutas
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento anunciou
na quarta-feira (2) a liberação de R$
100 milhões, ainda neste ano, para
o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Segundo o ministério, os recursos vão be-

neficiar principalmente as culturas
de verão e de frutas.
A pasta destinou R$ 90 milhões para o pagamento de apólices de seguro rural das culturas de inverno no primeiro semestre de 2017, em especial

para as culturas de milho (segunda safra) e trigo. O valor contemplou mais de 15 mil produtores que atuam em uma área
superior a 1 milhão de hectares.
Além disso, o Ministério da
Agricultura pediu à equipe eco-

nômica um orçamento de R$ 550
milhões para o PSR de 2018, de
acordo com o Plano Agrícola e
Pecuário 2017/2018, anunciado
em 7 de junho deste ano, durante
solenidade no Palácio do Planalto. (Agencia Brasil)

Após incêndio, UFRJ dará apoio financeiro
emergencial a estudantes atingidos
A reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) dará apoio aos estudantes que tenham sido atingidos pelo incêndio ocorrido na
quarta-feira (2), por volta das
4h, na Residência Estudantil,
no campus da Ilha do Fundão,
na zona norte da cidade, inclusive com apoio financeiro
emergencial.
Em nota, a universidade diz

que ajudará aqueles que relataram perda de documentos e que
também irá avaliar a situação
acadêmica dos estudantes que
não puderem cumprir normalmente seus compromissos, por
causa do incêndio.
O fogo que foi controlado
por volta das 5h30 atingiu oito
apartamentos em uma ala que
abriga 165 estudantes. Por orientação dos bombeiros, foi

necessário desligar a energia
elétrica do prédio.
Segundo a instituição, a
causa do incêndio ainda está
sendo investigada pelas autoridades com o acompanhamento
da Superintendência Geral de
Políticas Estudantis (SuperEst) e da prefeitura da UFRJ.
De acordo com a universidade, um estudante sofreu fratura na perna ao tentar sair do

local e foi hospitalizado. Três
tiveram ferimentos menos graves ou relataram inalação de
fumaça.
Na nota, a reitoria lamentou profundamente o episódio
e reforçou que acompanhará de
perto a situação, “dando prosseguimento às políticas de assistência estudantil pautadas
pelo atendimento integral ao
estudante”. (Agencia Brasil)

Assalto a transportadora de valores no Recife
tem ligação com o PCC, diz polícia
A organização criminosa que
assaltou a transportadora de valores Brinks na madrugada do dia
21, no Recife, é ligada ao Primeiro Comando da Capital
(PCC), disse na quarta-feira (2)
o delegado titular da Delegacia de
Roubos e Furtos da Polícia Civil
de Pernambuco, João Gustavo
Godoy, responsável pela investigação, denominada Operação
Durga, deflagrada na terça-feira
(1º) em Pernambuco, São Paulo
e no Rio Grande do Norte.
A operação cumpre seis
mandados de prisão, 17 de busca
e apreensão e dois de condução
coercitiva. Cinco dos suspeitos
foram detidos, incluindo os principais integrantes da organização
em Pernambuco. A quadrilha tem
braços em vários estados.
Um dos suspeitos é um morador de Nova Odessa (SP) e está
foragido. Ele é apontado como
a pessoa que estabeleceu a relação com o PCC. De acordo com
Godoy, o homem foi preso em
2008 junto com o suposto líder
da organização. Na época, foram
acusados de explodir um estabelecimento financeiro na região da
Mata Sul pernambucana. “Foi
quando começou a parceria dos
dois”, informou o delegado.
A partir daí, eles formaram
uma organização criminosa
complexa, com divisão de tarefas, e inclusive com terceirização de práticas criminosas.
“Muitas partes dessa ação são
subcontratadas. O armamento
vem de um estado, as pessoas

que vão agir vem de outros, e depois da ação, cada um vai embora
para os seus estados, o que dificulta a ação da polícia”, disse.
Prisão
Entre os presos, estão dois
homens de confiança do suposto líder da quadrilha. Um deles
aparece em imagens de câmeras
de segurança que registraram
outros roubos, como a explosão
de um caixa eletrônico localizado dentro do Instituto Ricardo
Brennandt, no Recife.
Outros dois alvos dos mandados já estavam presos por outros crimes. Um deles está no
Recife, no Centro de Observação
Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde
foi identificada negociação de
cerca de R$ 50 mil por meio de
agiotagem dentro da unidade prisional. O outro é do Rio Grande
do Norte e está preso há três
meses. Há ainda indícios da atuação do grupo em Alagoas.
A polícia estima que de 12 a
15 pessoas tenham participado
do assalto à transportadora
Brinks. O valor roubado permanece indeterminado, mas os investigadores dizem que é menor
do que os R$ 60 milhões que
chegou a ser noticiado pela imprensa à época. “O braço de Pernambuco foi esfacelado e todo
mundo foi preso. A gente ainda
tem que avançar para prender os
outros e identificar a estrutura
financeira e tentar fazer bloqueios para impedir a continuidade

da organização”, afirmou o delegado responsável pelo caso.
A dimensão do assalto chamou a atenção. O ataque à transportadora ocorreu em fevereiro,
no Recife. Os assaltantes organizaram uma operação complexa para o roubo, com carros
blindados, caminhões, carros
incendiados para bloqueios de
vias e armamento pesado, como
fuzis – inclusive de ataques antiaéreos.

para indiciá-lo – até agora, segundo Godoy.
Já o integrante da quadrilha
em São Paulo tem uma vida de
ostentação, conforme o delegado. Ele dirige carros de luxo,
como um camaro, e tem antecedentes criminais por roubo. Em
março, foi detido por irregularidades no veículo que dirigia e
posse de drogas, mas foi solto
ainda no primeiro semestre.

Carreira política
Ao investigar o suposto líder
da organização em Pernambuco,
a Polícia Civil descobriu que ele
vinha investindo em uma possível carreira política. No período da Páscoa, o suspeito levou
dois caminhões pequenos de chocolate à sua comunidade, a UR-7,
no bairro da Várzea. Segundo a
polícia, ele pretendia se candidatar a vereador. Há indícios, também, de que ele financiou campanhas políticas, mas a polícia não
informou quais os partidos ou políticos beneficiados, pois as investigações estão sob sigilo.
O investigado também tem
dois galpões, frequentava leilões
de carros e estava finalizando a
construção de flats na Várzea.
Ele trabalha como agente de
trânsito no município de Olinda. O delegado João Gustavo
informou que o líder é alvo de
outras duas investigações e a
polícia já tentava estabelecer sua
participação nos crimes, mas
nunca foram encontradas provas

Delação premiada
De acordo com a Polícia Civil, a colaboração de um dos integrantes da organização criminosa foi determinante para conseguir evidências e chegar até os
detidos. Por isso, o delegado
João Gustavo e o procurador do
Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Ricardo Lapenda,
coordenador Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), articulam um
acordo de delação premiada para
beneficiá-lo.
“O que ele trouxe à investigação foi de tal importância que se
não houvesse as informações dele
não se avançaria em nada”, afirma
Lapenda. “Esse delator faz parte de
uma quadrilha extremamente violenta, com ligação com o PCC, e
a gente sabe que a pena desse cidadão dentro de um presídio pode
ser a morte, com certeza”.
Os termos do acordo ainda
não foram estabelecidos. A identidade do delator – que atualmente está solto – é sigilosa. (Agencia Brasil)
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Usuários de imóveis da União
poderão parcelar débitos em até 5 anos
Os usuários de imóveis da
União com débitos poderão
parcelá-los em até cinco anos
a partir deste mês, informou
na quarta-feira(2) em nota o
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
Com a possibilidade de negociação, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), responsável pela administração
dos imóveis, espera arrecadar
cerca de R$ 100 milhões em

taxas vencidas.
Para negociar o pagamento das taxas de ocupação, de
foro, de laudêmio (taxa sobre
o valor venal ou da transação
do imóvel a ser paga quando
ocorre uma transação onerosa com escritura definitiva
dos direitos de ocupação) e a
multa de transferência em
atraso, os interessados devem
procurar uma das 27 unidades
da SPU em todo o país. Lá, os

devedores não inscritos em
dívida ativa deverão assinar um
termo de confissão de dívida
a assumir o compromisso de
pagar os valores no prazo
acordado.
O ministério informou que
também poderão ser renegociados os débitos dos contratos de imóveis da extinta Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). Nesse caso, o parcelamento poderá ser feito em até

dez anos. Segundo o Planejamento, os devedores poderão
ter descontos de 20% a 65%
para pagamentos à vista e de
20% a 60% em casos de pagamento parcelado.
Os usuários de imóveis
que não quitarem suas dívidas
podem ter os nomes inscritos
na Dívida Ativa da União e no
cadastro de inadimplentes. Podem, ainda, perder o direito de
uso do imóvel. (Agencia Brasil)

Grupo que atuava no Rio e em Miami é
denunciado pelo MPF por tráfico de armas
O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro
(RJ) denunciou 16 pessoas envolvidas com o tráfico internacional de armas. De acordo com
as investigações, entre 2014 e
2017 os acusados fizeram 75
importações de armamentos
sem obedecer as exigências legais. As declarações de importação informavam que eram
aquecedores e bombas d’água,
mas tratava-se apenas da carcaça dos produtos que escondiam
armas de fogo, acessórios e
munições de uso restrito.
Pelos cálculos do MPF, neste período, os denunciados realizaram a entrada no Brasil de

cerca de 297 mil munições e
cerca de 1.043 fuzis com carregadores. As armas eram adquiridas por valores entre US$ 2.500
e US$ 3.500 e vendidas entre R$
37,5 mil e R$ 53 mil.
A acusação por parte do MPF
é resultado da investigação iniciada após a apreensão de 60 fuzis, 60 carregadores e 140 munições, em operação desencadeada pela Polícia Civil do estado
do Rio de Janeiro, com apoio da
Polícia Federal, no dia 1º de junho de 2017, no Aeroporto Internacional do Galeão. O carregamento veio de Miami, nos Estados Unidos.
Ainda conforme o MPF, as

apurações indicaram que a organização criminosa, chefiada
por Frederik Barbieri, que
tem dupla nacionalidade e
mora em Miami, incluía ainda a mulher dele, Ana Cláudia
Santos, e o filho do casal,
João Filipe Cordeiro Barbieri. Os três compravam armamento em Miami, mandavam
para o Brasil e faziam a distribuição a integrantes de facções criminosas que atuam no
Rio de Janeiro.
Além deles foram denunciados Alexandre Cláudio Duarte
Pires, Edson da Silva Ornellas,
Mrcus Garrido Lourenço, Cláudio Alves Mendonça, Márcio

Pereira e Costa, João Victor Silva Roza, Gil dos Santos Almeida, José Carlos dos Santos Lins,
André Callil Assen, Victor Hugo
Ferreira dos Santos Cardozo,
Francisco Souza Siqueira e Luciano de Andrade Faria. Todos
são acusados pelos crimes de
organização criminosa, tráfico
internacional e comércio ilegal
de armas de fogo, munições e
acessórios de uso restrito.
A denúncia foi recebida pelo
juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que também determinou, a pedido do
Ministério Público, a prisão preventiva de 14 dos denunciados.
(Agencia Brasil)

Em sete meses, Caixa arrecada
R$ 7,6 bilhões em loterias
As loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram, nos
primeiros sete meses de 2017,
R$ 7,641 bilhões. O valor corresponde a um crescimento nominal de 9,6% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Do valor arrecadado, R$ 3,6

bilhões foram repassados a programas sociais nas áreas de saúde, educação, esportes, segurança, cultura e seguridade, conforme definição legal, incluídos R$
698 milhões de imposto de renda sobre os prêmios. No mês de
julho, o volume de vendas foi R$

1,3 bilhão, resultado 33% superior ao contabilizado no mesmo
mês em 2016.
No período, foram ofertados
mais de R$ 2,5 bilhões em prêmios, consideradas todas as
modalidades lotéricas. Segundo
a Caixa, a Mega-Sena foi o item

mais procurado nas loterias e
arrecadou R$ 2,9 bilhões, quase
40% de todas as vendas.
O último sorteio feito pela
Mega-Sena ofertou um prêmio
de R$ 107 milhões, pago a um
ganhador do Rio de Janeiro.
(Agencia Brasil)

Receita e PF apreendem R$ 2 milhões
em contrabando no Porto de Itaguaí
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal,
apreendeu produtos contrabandeados que estavam escondidos
em um contêiner no Porto de Itaguaí, região metropolitana do
Rio de Janeiro.
A carga vinha dos Estados
Unidos e continha grande quantidade de relógios, notebooks,
instrumentos musicais, vinhos,

material esportivo, além de
perfumes de várias marcas.
Algumas caixas continham
medicamentos e suplementos alimentares que os agentes suspeitam ser de uso proibido no país.
O valor estimado das mercadorias passa dos R$ 2 milhões.
Informações de inteligência indicavam que a carga teria
sido despachada em território

norte-americano com destino
à capital fluminense. O documento de trânsito indicava se
tratar de produtos pessoais decorrentes de uma mudança, por
isso sem cobrança de impostos e taxas.
A Polícia Federal instaurou
inquérito para identificar os
envolvidos tanto nos Estados
Unidos quanto no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será
acionada para fazer a avaliação
dos medicamentos e suplementos alimentares.
As mercadorias apreendidas serão submetidas à pena de
perdimento e os envolvidos
responderão pelos crimes de
contrabando e descaminho.
(Agencia Brasil)

Brasil precisa entender melhor
a lógica de comércio da Ásia,
defende Apex
O Brasil precisa entender a
lógica de pensamento e de comércio dos países asiáticos se
quiser expandir sua participação nesse mercado. Quem afirma é a especialista em China
da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Thais
Moretz, que participou na
quarta-feira (2), em Brasília, do
primeiro Diálogo Agrícola Brasil-Argentina.
Segundo ela, expandir mercados na atual conjuntura mundial em que os países, em geral, buscam ampliar suas exportações e atrair investimentos
para os próprios territórios é
um grande desafio e exige mais
do que uma produção de destaque mundial, como a do Brasil
no setor agrícola.
Com cerca da metade da população mundial, uma classe
média emergente e uma economia em expansão, a Ásia - e mais
especificamente a China, Índia
e os dez países que compõem a
Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) – reúne
mercados em potencial crescimento e com um grande atrati-

vo. Em julho, a Ásia concentrou
38% das exportações brasileiras. Só a China foi o destino de
25,5% das mercadorias do Brasil. A Europa aparece em segundo lugar, comprando 18,6% dos
produtos.
As exportações do Brasil
para a China, no entanto, são
bastante restritas em termos de
diversidade, uma vez que os chineses compram basicamente
soja. Demais produtos tem
mais dificuldade ou mesmo são
impedidos de entrar. Na análise
de Thais, o Brasil é fraco em
algo fundamental na China: relacionamento. “Na China, é fundamental ter networking e relacionamento local. Poucos [brasileiros] mantêm reuniões
constantes
O histórico do relacionamento também conta muito. Os
chineses valorizam muito o passado, que está documentado,
está registrado. Já o futuro, é
obscuro, não se pode garantir o
que vai acontecer. “Ele vai confiar no passado, nas provas que
você deu de confiança. Não
confiam tanto no futuro ou nas
promessas, mas na tradição e no

que se está fazendo para chegar
lá”, disse Thais.
Má imagem e agrotóxicos
“A imagem do Brasil [no exterior] se deteriorou muito,
crescemos nas exportações,
mas o volume de ataques que recebemos lá fora é absurdo. Temos que trabalhar isso”, defendeu o consultor da Asia-Brazil
Agro Alliance, Marcos Jank,
que também participou do evento hoje em Brasília. Ele ressaltou que a China tem se preocupado cada vez mais com a qualidade dos alimentos e que o
Brasil tem ficado de fora de alguns setores.
Um dos pontos polêmicos
no setor agrícola é o uso dos
agrotóxicos. Produtores defendem os produtos como necessários, uma vez que o Brasil,
como um país tropical, concentra também várias pragas que
prejudicam a produção e dizem
que quando há um controle de
qualidade, não é prejudicial à
saúde. Alguns produtos usados
no Brasil são banidos em determinados países, o que restringe as exportações.
Segundo um estudo sobre o

mercado de agrotóxicos no
Brasil divulgado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o comércio desses
produtos no Brasil cresceu
190% entre 2000 e 2010, mais
que o dobro da média mundial,
de 93%. Em março deste ano,
relatores do Conselho de Direitos Humanos da ONU defenderam a criação de um tratado global para regulamentar
e acabar com o uso de pesticidas na agricultura. Os especialistas citam pesquisas que
mostram que os agrotóxicos
causam cerca de 200 mil mortes por envenenamento por
ano em todo o mundo.
Para Jank é preciso mudar
essa má imagem do Brasil e investir também na qualidade e na
boa divulgação dos produtos.
Ele diz que também é necessário o país importar mais. “Para
exportar mais, temos que importar mais, o Brasil resiste a
importar. Tem que resolver esses problemas e brigar pelo livre comércio. A gente não consegue abrir mercados lá fora por
causa de problemas domésticos”, disse. (Agencia Brasil)

Ministros da
Indústria dos Brics
assinam plano de
cooperação industrial
Um plano de ação conjunta para aprofundamento da cooperação industrial entre os países que formam os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foi assinado na quarta-feira (2)
durante a reunião dos ministros da Indústria do bloco realizada
em Hanghzou, na China. A informação é da ONU News.
A iniciativa, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) e dos Brics, quer promover mais
desenvolvimento através do intercâmbio industrial e abrange um
plano de ação de nove pontos. O objetivo é fortalecer a cooperação entre empresas de pequeno e médio portes que funcionam
nesses países.
Este é o segundo encontro dos ministros da Indústria do bloco dos cinco países emergentes. Sob o tema Nova Revolução
Industrial, Oportunidades e Desafios na Manufatura, o encontro
está sendo realizado antes da próxima reunião de cúpula dos Brics,
marcada para os dias 3 a 5 de setembro em Fujian, na China.
Globalização e sustentabilidade
O diretor da Unido, Li Yong, afirmou que essa agência da ONU
é um parceiro eficiente e com quem se pode contar. Para ele, a
Unido quer entender as realidades da globalização e como melhor gerenciar o novo quadro internacional com governos e outros parceiros na área de cooperação.
Li Yong afirmou ainda que uma melhor compreensão da nova
revolução industrial ajudará a aliviar os seus possíveis impactos
negativos, especialmente em países em desenvolvimento. A Unido tem como meta promover o desenvolvimento sustentável e
inclusivo e quer com esse projeto fortalecer a integração das
economias dos Brics. (Agencia Brasil)

Estado Islâmico
assume autoria de
ataque contra
mesquita xiita no
Afeganistão
O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu na quartafeira (2) a autoria de um ataque suicida cometido ontem contra
uma mesquita da minoria xiita da cidade da Herat, no Oeste do
Afeganistão, que causou, segundo a organização, 50 mortes. A
informação é da Agência EFE.
Em um comunicado divulgado pela rede de mensagens Telegram, e cuja autenticidade não pôde ser verificada, o grupo terrorista assegurou que dois suicidas, identificados como Omair
Asemk e Tayeb al Jarasani, atacaram ontem à noite os “apóstatas
e politeístas” na área de Bakr Abad, na cidade da Herat.
Nesse ataque, ainda de acordo com o grupo, os jihadistas
assassinaram 50 pessoas e deixaram outras 80 feridas.
No entanto, o porta-voz da Direção de Saúde Pública da província da Herat, Rafiq Shirzai, disse ontem à Agência EFE que 29 pessoas morreram e 63 feridos foram transferidos a vários hospitais.
Os dois autores do atentado usavam coletes com explosivos,
metralhadoras e granadas de mão, detalhou o grupo no texto.
A explosão ocorreu por volta de 20h (horário local, 12h30
de Brasília) em uma mesquita pertencente à comunidade xiita,
quando dezenas de pessoas estavam rezando.
Os atentados contra esta minoria religiosa são comuns no
país asiático. (Agencia Brasil)

Cade veta compra da
rede de combustíveis
Ale pela Ipiranga
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
vetou por unanimidade a compra
da distribuidora de combustíveis
Ale pela concorrente Ipiranga.
Em sessão realizada na quartafeira (2), o tribunal do Cade avaliou que a operação afetaria mercados de distribuição regionais.
O relator do caso, conselheiro João Paulo de Resende, destacou que a distribuidora regional é a que tem mais capacidade
de concorrer com as que operam
em nível nacional: Ipiranga, Petrobras e Raizen. Para o Cade, a compra da Ale pela Ipiranga prejudicaria a venda de combustíveis aos
postos de bandeira branca (aqueles que não exibem de forma ostensiva a marca do combustível).
“A operação elimina, em
grande parte dos mercados ana-

lisados, a principal distribuidora capaz de abastecer postos interessados em permanecer
como bandeira branca ou em ter
uma alternativa negocial de embandeiramento às três grandes
distribuidoras de nível nacional”,
afirmou o relator.
Para sanar os problemas
apontados, o relator chegou propor a venda dos ativos da Ale em
12 estados onde, na avaliação
dele, o ingresso da Ipiranga poderia causar prejuízos à livre concorrência. A solução, no entanto,
foi rejeitada pelas empresas.
As empresas também apresentaram propostas para sanar os
problemas, que, por sua vez, foram rejeitadas pela maioria do
tribunal por não solucionarem
suficientemente as preocupações
identificadas. (Agencia Brasil)
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Brasil luta, mas é superado
pela China no Grand Prix

Brasil comemora ponto
mais marcou pontos foi a ponteira Zhu, com 16.
O treinador José Roberto Guimarães lamentou a derrota e parabenizou a China pela boa atuação
diante do time verde e amarelo.
“A China fez uma partida muito boa e mereceu o resultado final. Nós tivemos chances durante o jogo e não aproveitamos. A
nossa recepção e o sistema defensivo não funcionaram bem.
Foi um jogo difícil e espero que
o nosso time aprenda com os erros que cometemos hoje. Agora

é pensar na Holanda”, disse José
Roberto Guimarães.
O jogo
China começou melhor na
parcial e fez 7/5. Bem no saque,
o Brasil virou no marcador e fez
10/9. As chinesas cresceram de
produção e abriram dois pontos
(13/11). Neste momento, o treinador José Roberto Guimarães
pediu tempo. A China manteve a
vantagem e foi para o segundo
tempo da parcial com três de vantagem (16/13). O Brasil encos-

tou no placar, mas a China segurou a reação do time verde e amarelo e venceu o primeiro set por
25/22.
A China fez os cinco primeiros pontos da segunda parcial. As
chinesas tinham seis de vantagem
no primeiro tempo técnico do
set (8/2). Se aproveitando dos
erros do time verde e amarelo,
as chinesas seguram a vantagem
(11/5). O Brasil cresceu de produção e diminuiu a vantagem no
marcador para dois pontos (15/
13). Quando as chinesas voltaram
a abrir no placar, o técnico José
Roberto Guimarães pediu tempo
(20/16). A China dominou a parte final da parcial e levou a melhor no segundo set por 25/17.
O Brasil voltou melhor para
o terceiro set e fez 5/3. Se aproveitando dos erros do time verde e amarelo, as chinesas viraram
o marcador (8/6). As chinesas
seguraram a vantagem e foram
para o segundo tempo técnico da
terceira parcial com quatro de
vantagem (16/12). As brasileiras
conseguiram uma grande reação
na final da parcial, mas China foi
melhor nos momentos decisivos
e venceu o set por 29/27 e o jogo
por 3 sets a 0.

Scheidt e Borges ganham posições
no Campeonato Europeu de 49er
Robert Scheidt e Gabriel
Borges iniciaram a disputa da flotilha prata do Campeonato Europeu de 49er na quarta-feira (02)
no Kieler Yacht-Club, em Kiel,
na Alemanha. A dupla brasileira
teve um dia de altos e baixos,
mas, no geral, o saldo foi positivo. Ganhou posições na classificação geral da competição que é
considerada uma prévia do Mundial. Com um 2º, 33º e 16º lugares, o bicampeão olímpico e seu
proeiro subiram da 42ª para a 37ª
colocação. Nesta quinta-feira
(03), voltam para o mar para mais
três provas.
Scheidt segue confiante em
busca de melhores e colocações
e mais experiência em sua primeira temporada na classe 49er.
“Começamos o dia bem, com um
segundo lugar. Porém, uma sucessão de eventos nos prejudicou. Sofremos uma colisão
com outro barco na segunda
disputa e, além de cumprir punição, tivemos uma peça danificada. Com isso ficamos muito atrás. Na última prova, velejamos no meio da flotilha.
Foi realmente um dia de altos e baixos, mas temos mais
três regatas nesta quinta e
sexta (04) e vamos aproveitar
ao máximo para tentar ir bem”,
disse o bicampeão olímpico,

patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex, com os apoios do
COB e CBVela.
Com um barco novo e pouco
tempo na 49er, Scheidt reconhece a necessidade de aprimorar as
manobras. Por isso, tão importante quanto chegar na frente, é
velejar bem. Também sabe que
precisa de paciência para enfrentar, e vencer, as dificuldades naturais de uma nova classe. “Vento forte ainda é mais complicado, mas tudo é aprendizado. Na
quarta-feira tivemos entre 10 a
12 nós, mas a previsão para quinta é de vento mais forte. Vamos
descansar bem para fazer o nosso melhor”, completou o maior
medalhista do país em Olimpíada- com cinco pódios - e que recentemente esteve na Alemanha
para a Kieler Woche, tradicional
Semana de Vela de Kiel, onde
conseguiu o 17º lugar.
O Brasil tem mais dois barcos no Europeu de 49er. Com os
resultados desta quarta-feira,
Scheidt e Borges têm 108 pontos perdidos e ultrapassaram os
conterrâneos Dante Bianchi e
Thomas Low-Beer, que caíram
do 34º para o 40º lugar (112 pontos perdidos). Já Carlos Robles
Lorente e Marco Grael estão na
26ª colocação na classificação
geral (78,5 pontos perdidos). Na
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Bicampeão olímpico e seu proeiro chegam em segundo lugar na regata de abertura da flotilha prata da competição disputada
em Kiel, na Alemanha, e, apesar de um dia de altos e baixos, sobem da 42ª para a 37ª colocação na classificação geral

Scheidt e Borges chegam à boia na frente da flotilha
flotilha ouro, a liderança é dos
australianos David Gilmour e
Joel Turner , com 28,5 pontos
perdidos).
Desafio - Aos 44 anos e consagrado na Star e Laser, Scheidt
disputa sua primeira temporada
na 49er. Encara o desafio de velejar em um barco maior, mais
veloz e com estratégias diferentes a fim de iniciar um novo ciclo olímpico, visando os Jogos
de Tóquio, em 2020. Com isso,
sabe que as dificuldades fazem
parte do processo de adaptação
às características da nova classe.
E reconhece estar evoluindo gradativamente, muito auxiliado
pelo proeiro Gabriel Borges.
Crescimento - A evolução de

Robert na 49er pode ser comprovada pelo seu desempenho. Na
Copa Brasil, no início de março,
em Porto Alegre, venceu quatro
regatas, as primeiras na nova categoria, conquistando a medalha de prata. Antes de competir
em águas brasileiras, disputou
a etapa de Miami da Copa do
Mundo de Vela, em janeiro. E
conseguiu o 16º lugar na disputa que reuniu 26 barcos com
os melhores iatistas do planeta. Na Miami Mid Winters, também no início de 2017, obteve
o 11º lugar no campeonato que
envolveu 17 competidores. No
final de março, correu o Troféu Princesa Sofia e novamente fez um 11º lugar.

Bellucci alcança as quartas em Kitzbuhel
Brasileiro venceu o alemão Jan-Lennard Struff em dois sets diretos e encara Fognini na próxima fase
O paulista Thomaz Bellucci
(Claro/ Embratel/ Wilson/ CBT/
IMM) conquistou, na quartafeira, sua segunda vitória no
ATP 250 de Kitzbuhel e alcançou as quartas de final do torneio austríaco.
Jogando pelas oitavas de fi-

nal, Bellucci derrotou o alemão
Jan-Lennard Struff, cabeça de
chave 6, em dois sets diretos,
parciais de 6/4 7/6(3), após
1h39min de partida.
“Foi um jogo de paciência, já
que o Struff saca muito bem e
não te dá espaço para jogar sol-

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA

Sprint
NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

to”, avaliou Bellucci.
Na próxima fase, pelas quartas de final, Bellucci busca sua
primeira vitória sobre o italiano Fabio Fognini, cabeça 2 e
25º do mundo, que derrotou nas
oitavas o sérvio Miljan Zekic,
por duplo 6/4.

Aos poucos, Bellucci, que
não vencia uma partida desde
Eastbourne, vem retomando a
confiança: “Estou jogando bem
melhor essa semana. Estou mais
contundente dentro de quadra e
mais confiante nos momentos
importantes das partidas”.
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Campeonato Mundial

Elize/Taiana, Larissa/Talita
e Maria Elisa/Carol vencem
e vão às oitavas

Foto/ Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei lutou, mas não conseguiu levar a melhor sobre as
atuais campeãs olímpicas. Na
quarta-feira (02), o Brasil foi
superado pela China por 3 sets a
0 (25/22, 25/17 e 29/27), em
1h25 de jogo, em Nanjing, na
China, pela Fase Final do Grand
Prix. Brasileiras e chinesas formam ao lado da Holanda, o grupo J. Já a chave K é composta por
Sérvia, Estados Unidos e Itália.
No outro jogo do dia, as sérvias
superaram as norte-americanas
por 3 sets a 2 (25/22, 25/17, 23/
25, 18/25 e 15/11).
Na Fase Final do Grand Prix,
as equipes se enfrentam dentro
dos seus respectivos grupos e as
duas melhores em cada passam
às semifinais. A equipe do treinador José Roberto Guimarães é
a atual campeã e luta pelo 12º título da competição.
O Brasil voltará à quadra às
8h30 (Horário de Brasília) desta quinta-feira (03) para duelar
com a Holanda. A TV Globo e o
SporTV 2 transmitirão ao vivo.
Apesar da derrota, o Brasil
teve a maior pontuadora do confronto, a oposta Tandara, com 18
acertos. Pelo lado da China, quem

Foto/Divulgação

Atuais campeãs olímpicas levaram a melhor sobre as brasileiras por 3 sets a 0, em Nanjing. Time verde e amarelo voltará à
quadra às 8h30 desta quinta-feira contra a Holanda

Maria Elisa com recepção durante duelo válido pelo Round 32
O Brasil avançou com três 18, 15/12), em 59 minutos.
duplas do torneio feminino às Clancy foi a maior pontuadora
oitavas de final do Campeona- do duelo, com 24 acertos, dois
to Mundial de vôlei de praia a mais que Carolina Solberg.
2017, em Viena, na Áustria.
“Estou muito orgulhosa da
Elize Maia/Taiana (ES/CE), Carolina, ela foi incrível e coLarissa/Talita (PA/AL) e Maria rajosa hoje. Elas estavam saElisa/Carol Solberg (PE/RJ) cando em mim na maior parte
venceram seus jogos da primei- do tempo e ela me ajudou
ra rodada eliminatória na quar- muito. Nos concentramos
ta-feira (02) e passaram para a muito no nosso saque e tátifase seguinte da disputa.
ca, estivemos muito ligadas.
Os duelos das oitavas de fi- Agora que nos conhecemos
nal ocorrem nesta quinta-feira mais, apenas nos olhamos e
(03), com um confronto de sabemos o que temos que facompatriotas. Elize Maia e Tai- zer. Estou muito feliz”, disse
ana encaram Maria Elisa e Ca- Maria Elisa.
rolina Solberg às 9h30 (de BraPor final, Larissa e Talita
sília). Os times se enfrentaram tiveram a classificação mais
cinco vezes no Circuito Mun- tranquila às oitavas de final na
dial, todos pela disputa do quarta-feira ao superarem as
country quota (cota dos países) argentinas Ana Gallay e Vircom vantagem de três vitórias ginia Zonta por 2 sets a 0
de Maria Elisa e Carol.
(21/12, 21/14), em 30 minuJá Larissa e Talita terão tos de duração. A sul-matopela frente as suíças Heidrich grossense Talita foi a maior
e Vergé-Dépré, no mesmo ho- pontuadora do confronto,
rário, com transmissão ao vivo com 10 ataques corretos, dois
dos canais SporTV. No único bloqueios e três aces.
confronto anterior, na etapa
“Acredito que estamos joda Holanda, vitória das euro- gando cada vez melhor partida
peias. Com outra parceira, a após partida. Sabemos que o
ex-jogadora Zumkehr, Heidri- torneio é bastante longo, agoch foi derrotada pelas tricam- ra que estamos começando a
peãs brasileiras na disputa das rodada eliminatória, estamos
quartas de final dos Jogos atuando bem. Estou me sentinOlímpicos do Rio.
do bem com nossas chances.
Elize e Taiana foram as pri- Laura e Kira são incríveis, são
meiras a conseguirem a vaga as campeãs olímpicas. Mas eu
nas oitavas de final. Elas ven- acredito que podemos superar
ceram as ucranianas Davidova qualquer time, sabemos que
e Shchypkova por 2 sets a 1 temos que nos preocupar mais
(21/18, 23/25, 11/15), em 58 com nosso time. Quando você
minutos. Shchypkova foi a mai- está jogando bem e unida, não
or marcadora do duelo, com 23 importam os adversários, o
pontos, apenas um a mais que importante é a sua própria
Elize Maia. Após o confronto, equipe”, disse Talita.
Taiana analisou a vaga e o dueOutras duas duplas, comlo contra compatriotas.
postas pelas atuais campeãs
“Começamos bem no pri- mundiais, acabaram eliminadas
meiro set, mas cometemos al- na Rodada de 32. Ágatha e
guns erros e foi onde peca- Duda (PR/SE) acabaram supemos. No segundo set aconte- radas pelas tchecas Hermannoceu uma situação semelhan- va /Slukova por 2 sets a 1 (21/
te, elas tiveram uma boa 16, 19/21, 16/14), em 50 michance com o ponto do jogo. nutos de duração. Já FernanNaquele momento do segun- da Berti e Bárbara Seixas (RJ)
do set é puro coração, queria acabaram derrotadas pelas
defender, fazer o ponto e se- canadenses Sarah Pavan e
guir em frente. É um novo Melissa Paredes por 2 sets a
jogo, uma partida difícil, mais 0 (21/16, 21/10), em 35 miuma nesta competição onde nutos de duração.
nenhum jogo é fácil”, declarou
A arena central da etapa,
a defensora Taiana.
com capacidade para 10 mil
Maria Elisa e Carolina Sol- pessoas, fica em uma ‘ilha’ no
berg também conseguiram a Rio Danúbio, que cruza a caclassificação horas depois, ao pital austríaca. O Campeonasuperarem em outro jogo mui- to Mundial 2017 contará com
to emocionante as australianas duplas de 40 países jogando
Louise Bawden e Taliqua Clan- um total de 216 jogos em
cy por 2 sets a 1 (20/22, 21/ nove dias.
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