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Defesa de Temer pede suspeição
de Rodrigo Janot ao Supremo
A defesa do presidente
Michel Temer pediu na terçafeira (8) ao Supremo Tribunal
Federal (STF) a suspeição do
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para atuar em
investigação relacionada ao
presidente que está em
tramitação na Corte. A defesa
de Temer alega que o procurador age de forma pessoal em
ações contra o presidente.
O pedido foi encaminhado
ao ministro Edson Fachin,
relator da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da
República (PGR), mas que

MPF diz que esquema de transporte
repassou R$ 144 milhões a Cabral
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País gastou R$ 723 bi com subsídios
ao setor privado em 10 anos
Página 3

Pentágono é
autorizado a
abater drones
que sobrevoem
bases militares
nos EUA
Novas diretrizes divulgadas
na segunda-feira (7) pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos informam que o
Pentágono ganhou permissão
para derrubar drones não autorizados que sobrevoem ou se
aproximem de bases militares
no país. Desde abril é ilegal
comandar drones que voem a
menos de 120 metros das bases nos EUA. A informação é
da EFE.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens durante o dia. À noite
o céu fica com muitas nuvens, mas não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

29º C
16º C

Noite

Foto/Arquivo/ABr

Bank of China tem reunião
para ampliar investimentos
em São Paulo Página 2
Após encontro com Meirelles,
Skaf diz que é contra qualquer
aumento de impostos
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Saques do FGTS
O presidente Michel Temer antecipou na terça-feira (8) que R$ 7
bilhões referentes ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-

ço (FGTS) serão distribuídos entre
os trabalhadores. O anúncio oficial
deve ocorrer na quinta-feira (10).
De acordo com o presidente

Governo vai estudar a
privatização de mais 19
aeroportos, diz ministro

da Caixa Econômica Federal,
Gilberto Occhi, o valor equivale
a 50% do lucro líquido do fundo
em 2016.
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Esporte

Brasil estreia no Campeonato Brasil fica com 29
Sul-Americano com vitória das 30 vagas para o
Mundial de 2018
sobre o Paraguai
A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com
vitória no Campeonato SulAmericano. Campeã de todas
as edições que disputou, a
equipe do Brasil bateu o Paraguai, na noite de segunda-feira (07), por 3 sets a 0, com
parciais de 25/04, 25/14 e 25/
10, em partida realizada no
Ginásio Olímpico Regional
UFRO, em Temuco, no Chile.
Esta será a casa do time dirigido pelo técnico Renan na
fase classificatória. As semifinais e final serão disputadas
em Santiago.
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Vencedor no geral, com
Francisco Sartore e Vanessa
Gianinni, o triatlo nacional ainda sobrou na briga pelas 30 vagas para o Mundial de IRONMAN 70.3 de 2018, programado para Mandela Bay, na África do Sul, mos dias 1 e 2 de
setembro. Das 30 vagas em
jogo, 29 ficaram para triatletas brasileiros, e uma apenas
para um representante da Argentina. Dos vencedores, ape-

Ex-campeões mundiais e
do Sertões preparados para
vencer novamente

DÓLAR
Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,11
Venda:
3,29

EURO
Compra: 3,66
Venda:
3,67

OURO
Protótipo Ranger do Divino Fogão Rally Team

Campeões Mundiais de Rally
Cross Country em 2012 e vencedores do Rally dos Sertões em
2015, o piloto paulista Reinaldo
Varela e o navegador catarinense
Gustavo Gugelmin (Divino Fogão / Blindarte / Tecmin) vão usar
toda a sua experiência para brigar novamente pela vitória na
principal prova de off-road do
Brasil e uma das principais do
mundo. A 25ª edição do Rally
dos Sertões será realizada de 19
a 26 de agosto, largando em
Goiânia (GO) para terminar em
Bonito (MS).
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nas Vanessa Gianinni confirmou a vaga na competição do
ano que vem, enquanto Chiquinho preferiu não competir no Mundial.
Outra boa notícia foi a
classificação de quatro competidores de Alagoas. Na estreia o estado no calendário
do Circuito IRONMAN, o
principal evento de triatlo do
mundo, os atletas locais também fizeram bonito. Página 8

Alberto Cesar Otazú
conquistou sétimo título
no kartismo em 2017

Central Otávio no ataque

Comercial
Compra: 3,12
Venda:
3,12

Compra: 114,00
Venda: 143,75

STJ decide que Eike retorne à
prisão, mas liminar do STF
garante liberdade Página 5
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A Coreia do Norte conseguiu produzir uma ogiva nuclear pequena o suficiente para ser
instalada em um de seus mísseis
balísticos, de acordo com um
relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados
Unidos (DIA, na sigla em inglês) revelado na terça-feira (8)
pelo jornal The Washington
Post. A informação é da EFE.
A descoberta foi incluída
em uma análise confidencial
realizada em julho pela DIA e
foi revelada pouco depois de as
agências de inteligência americanas terem elevado suas estimativas sobre o número de
armas nucleares de Pyongyang
para 60.
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Temer anuncia que R$ 7 bi
de lucro do FGTS serão
divididos entre trabalhadores

Foto/ Felipe Andaur Suárez

EUA dizem que
Coreia do Norte
tem ogiva
nuclear que
pode ser levada
em míssil

teve prosseguimento suspenso
por decisão da Câmara dos
Deputados.
No mês passado, Janot denunciou o presidente Michel
Temer ao Supremo pelo crime
de corrupção passiva. A acusação está baseada nas investigações iniciadas a partir do
acordo de delação premiada da
JBS. O áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley
Batista, um dos donos da empresa, com o presidente, em
março, no Palácio do Jaburu,
também é uma das provas usadas no processo. Página 4

Alberto Cesar Otazú recebendo a bandeirada de vencedor
e campeão
Com pouco mais de um ano continua colhendo frutos de sua
e meio de carreira no kartismo, dedicação e treinamentos. No
o piloto Alberto Cesar Otazú último final de semana ele con(Braspress/Pilotech/Alpie Esco- quistou o sétimo título de camla de Pilotagem/HTPro Nutrition) peão em 2017.
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Bank of China tem reunião para
ampliar investimentos em São Paulo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â M A R A (SP)
Vereador Souza Santos (PRB) pode ser candidato à Câmara
Federal, uma vez que enquanto deputado na Assembleia (SP) foi
o fundador do PMR [que virou PRB]. Em tempo: Souza Santos
está Corregedor no maior e mais importante parlamento municipal do Brasil. O cara não é fácil não.
PR E F E IT U R A
Nem que combinasse, o comunicador Doria teria tanta sorte
de ser vítima de jogadores de ovos nele [em Salvador quando ao
lado do prefeito ACM Neto foi homenageado enquanto filho de
baiano]. Era o que faltava pra compor a ‘omelete política’ que
engordar sua campanha Presidencial 2018.
GOVERNO (SP)
Conforme antecipado desde 1996, via coluna que você tá lendo, o vice-governador Márcio França finalmente assumiu que o
PSB não vai apoiar o PSDB de Alckmin, caso este seja o candidato à Presidência em 2018 e deixe de apoiar a candidatura à reeleição do dono do partido no Estado.
H I ST Ó R IA S
Fundada em julho, a Associação Brasileira de Câmaras Municipais (São Paulo) tem na presidência o filho do ex-governador
(SP) Mário Covas (PSDB), o vereador na Câmara de São Paulo
Mário Covas Neto (PSDB), que tá em campanha pra uma das 2
vagas ao Senado em 2018. Ontem, estiveram ...
DA
... na Assembleia paulista - visitando o deputado-presidente
Cauê Macris (PSDB) os dirigentes da ABRACAM (SP) Nilson
Machado e Emmerson de Camargo. A ideia é começar a realizar
encontros regionais assim que passar o feriado de 7 de setembro
inicialmente nas principais cidades de todas ...
PO L Í T I C A
... as regiões do Estado. Entre os principais produtos, serviços e ações da ABRACAM estão consultorias jurídicas pra fornecer pareceres específicos em áreas administrativas, no processo legislativo; cursos de capacitação tanto pra vereadores como
pra servidores dos parlamentos municipais ...
EM
... Elaboração de projetos de lei, códigos e reformas administrativas. Por meio de seus produtos, serviços e ações, a ABRACAM visa também a preservação das Casas Legislativas bem como
representá-las - de forma institucional - junto aos Poderes constituídos dos Municípios, Estados e União ...
S Ã O PA U L O
... Em tempo: para saber mais sobre produtos, serviços e ações,
você pode acessar a página da ABRACOM na Internet
[www.abracomsp.com.br] e a correspondência eletrônica
[contato@abracomsp.com.br]. O telefone é (11) 98231-6696.
São 645 os municípios no Estado de São Paulo.
PA R T I D O S
Regis de Oliveira, professor de Direito (USP), ex-desembargador (TJ-SP), ex-vice-prefeito de São Paulo e ex-deputado federal, lançou seu 18º livro - Direito e Arte - via Editora Malheiros. Ele pensa se vai ou não se candidatar de novo à Câmara Federal. Não faltam partidos que o querem.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de
política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis entre comunicação, sociedade e
instituições. Ele está dirigente nas Associações dos Cronistas de
Política (São Paulo) e Paulista de Imprensa.
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O governador Geraldo Alckmin recebeu na terça-feira (8) os
presidentes do Bank of China Brasil e da Associação Geral Shanghai
do Brasil, Zhang Guanghua e Marcos Zheng para discutir o apoio do
banco para atrair investimentos
para São Paulo, além da apresentação das oportunidades de negócios no Estado.
“Queremos apoiar o estado
de São Paulo e estreitar os laços entre nossos povos em to-

dos os âmbitos”, diz Zheng. O
último encontro do governador
com um representante chinês foi
em dezembro do ano passado
quando recebeu o embaixador da
China no Brasil Li Jinzhang. O
encontro aconteceu no Palácio
dos Bandeirantes com objetivo
de estreitar as relações comerciais entre as regiões.
Em agosto de 2016, Alckmin
recebeu no Palácio dos Bandeirantes a vice-premiê chinesa Liu

Yandong. O emprego e o sistema previdenciário dos dois países foram as pautas principais da
reunião.
Parceiros
Em janeiro de 2014 foi assinado um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Bank
of China e a agência Investe São
Paulo do governo paulista. Segundo Sérgio Costa, diretor da
Investe São Paulo, os principais

resultados daquele acordo foram
a vinda de quatro delegações de
empresários chineses a São Paulo e a missão à China com objetivo de divulgar o estado como
destino para investimentos e
consolidar as relações econômicas das regiões.
Nos últimos cinco anos, São
Paulo e China assinaram seis
acordos com foco principal nos
setores de agricultura, meio
ambiente e esportes.

Reformas e setor automobilístico são
exaltados em evento da Fenabrave
Geraldo Alckmin participou
na manhã de terça-feira (8) da
abertura do 27º Congresso &
ExpoFenabrave, em São Paulo.
No principal evento da distribuição automotiva da América Latina, o Governador do Estado
declarou apoio às recentes medidas propostas pelo governo
federal, diante da presença do
presidente da República, Michel
Temer, e enalteceu o setor automobilístico.
“É uma alegria estar junto a
um dos setores mais dinâmicos
da economia brasileira. Uma cadeia produtiva complexa, completa, dinâmica e que sofreu
muito, mas que todos os indicadores apontam já para o início
de recuperação”, comentou Alckmin, ainda se disse fascinado

pelo setor e destacou a importância do evento.
“Quero saudar aqui esse encontro, a maior exposição de
feiras da América Latina, nesses
dois dias de trabalho. Destacar a
importância econômica e social do setor, além do fascínio do
automóvel. O veículo exerce um
fascínio. Para quem é de agricultura, o trator. A motocicleta, o
carro e até os caminhões são
chiquérrimos de hoje, as máquinas… Um setor extraordinário
e fortemente empregador, com
grande inovação, na vanguarda da
tecnologia”, elogiou.
Alckmin aproveitou para citar algumas iniciativas do governo para o setor. “Lançamos o
Pro-trator, na Agrishow, e a demanda foi tão grande que acabou

o crédito e estamos suplementando para você poder atender os
agricultores. Temos o Pro-veículo, que é a devolução imediata do crédito de ICMS para investimento no setor da indústria
automotiva”, disse o governador,
que ainda destacou a importância dos empreendedores do setor. “Está no DNA de cada um a
inovação, a capacidade empreendedora, a ousadia”, disse.
Depois de citar que São Paulo deve ser o primeiro estado do
Brasil a assinar o Renave, para
diminuir a informalidade e simplificar e desburocratização na
venda de carros, Geraldo Alckmin
agradeceu ao presidente da República, Michel Temer, pela presença em São Paulo. “Vou dizer da
alegria de receber a presença do

presidente Temer no nosso Estado de São Paulo”, enalteceu, antes de se comprometer em ajudar
no desenvolvimento do País, e
apoiar as medidas propostas pelo
governo federal.
“Quero também aqui dizer ao
presidente Temer e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que
contem conosco. Está no emblema de São Paulo ‘Pro Brasília
Fiant Eximia, pelo Brasil façase o máximo’. Contem conosco.
O Brasil vai com todas as reformas para a retomada do crescimento e do emprego. Aqui foi
bem destacado pelo Rodrigo a
importância das reformas, a reforma da previdência”, disse o
governador, citando o presidente da Câmara dos Deputados,
também presente ao evento.

Secretaria da Fazenda alerta sobre
falsos sites para adesão ao PPD 2017
Quem pretende aderir
ao Programa de Parcelamento
de Débitos (PPD), oferecido
pelo Governo do Estado de São
Paulo, deve ficar atento aos sites falsos que simulam a aparência do programa para colher as
informações dos usuários.
A prática tem como finalidade utilizar esses dados sem autorização do cidadão, como por
exemplo oferecer serviços comerciais de despachantes e contabilidade.
A Secretaria da Fazenda alerta que o canal oficial para a ade-

são ao Programa de Parcelamento
de
Débitos
(PPD)
é www.ppd2017.sp.gov.br. Ao
fazer pesquisa em buscadores na
Internet, o usuário deve ficar
atento ao conteúdo do Governo
Estadual, que sempre possui a
extensão “sp.gov.br”.
A adesão ao PPD dispensa a
contratação desses serviços e
deve ser realizada no site oficial pelo titular da dívida, mediante cadastro com login e senha.
Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato pelo
telefone 0800-170110 (exclusi-

vo para telefone fixo) ou pelo Fale
Conosco disponível no Portal da
Secretaria da Fazenda.
PPD 2017
O Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) receberá
adesões de contribuintes com
débitos inscritos em dívida ativa do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD).
Os débitos tributários têm

de ser decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31/12/
2016 e os débitos não-tributários devem ter vencido até 31/
12/2016.
É possível quitar com descontos de juros e multas ou parcelar débitos com taxas de qualquer espécie e origem, taxa judiciária, multas administrativas
de natureza não-tributária, multas contratuais, multas penais,
reposição de vencimentos de
servidores de qualquer categoria funcional e ressarcimentos
ou restituições.

Conversa com o Governador destaca
lista de aprovados da Univesp
O programa “Conversa com
o Governador” desta terça-feira (8) destacou a lista dos
16.061 aprovados na primeira
chamada do terceiro vestibular da Univesp. “É um número
histórico: a maior oferta de
vagas feita de uma só vez nas
universidades estaduais de São
Paulo. A Univesp é gratuita e
tem o mesmo padrão de qualidade que USP, Unicamp e

Unesp. Os seus cursos são na
modalidade à distância”, explicou o governador.
Foram quase 80 mil inscritos para os quatro cursos oferecidos no vestibular: Engenharia
de Produção, Engenharia da
Computação, Licenciatura em
Matemática e Pedagogia. “Outro
motivo de alegria é que 85% dos
candidatos aprovados vêm de
escolas públicas”, afirmou.

A Univesp leva o ensino superior gratuito e de qualidade
tanto para as grandes cidades,
como a capital, como para cidades que não têm faculdade, para
áreas de periferia e para aqueles
que trabalham e precisam estudar em horário flexível.
A lista e as instruções para
matrícula estão no site da
Universidade. A segunda chamada sai no dia 15 de agosto e

as aulas começam no dia 21.
A Univesp mais que dobrou
a sua estrutura, para 100 polos
de ensino em 63 cidades. Cada
novo polo abriu 200 vagas, sendo 50 de cada curso. “Se você
também quer estudar na Univesp,
fique ligado: a partir de 2018, o
vestibular será semestral e terá
mais cursos. A próxima inscrição vai abrir em dezembro”, finalizou.

Prefeitura entrega obras e conclui
urbanização do Jardim Edite
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Habitação, entregou as
obras de urbanização do Conjunto Habitacional Jardim Edite II,
no bairro do Brooklin, na Zona
Sul, na terça-feira (8). Os barracos instalados ao lado da
Ponte Estaiada deram lugar a
um conjunto referência na política habitacional, com área de
lazer e equipamento público no
entorno. Com esta entrega, a
gestão conclui a urbanização do
Jardim Edite.
O edifício do Jardim Edite II
teve as obras iniciadas em outubro de 2015, é constituído por
68 apartamentos distribuídos no
térreo e em mais 13 pavimentos.
As unidades têm área equivalente a 50m² compostas por sala,
cozinha, área de serviço, banheiro e dois dormitórios. Todas

com ventilação cruzada e iluminação natural em suas fachadas.
Os apartamentos adaptados seguem a Norma de Acessibilidade a Edificações Mobiliário,
Espaços e Equipamentos Urbanos (NBR 9050).
O conjunto também conta
com área de convívio coletivo
composto por playground, salão
de lazer coberto, áreas verdes
com bancos, espaço para bicicletas ou motos e miniquadra
poliesportiva. O espaço recebeu o nome de “Quadra Poliesportiva – Gerôncio Henrique
Neto”, em homenagem à luta
de um morador da comunidade, beneficiado com um apartamento no Conjunto Edite I.
Neto faleceu em 2015, vítima de
um atropelamento.
A construção do Jardim Edite II faz parte de um acordo para

a extinção de uma ação civil
movida pela Defensoria Pública
para abrigar 68 famílias remanescentes da favela Jardim Edite I, que optaram por morar no
local e não foram atendidas na
primeira etapa do empreendimento. Entre 2012 e 2013, foi
entregue o primeiro conjunto,
composto por 252 unidades habitacionais e equipamentos institucionais, que também atenderão às famílias do Edite II, com
Unidade Básica de Saúde (UBS),
creche com vaga para 160 crianças e restaurante-escola.
Definido como um projeto
de interesse social, o Jardim
Edite vai além da proposta de
melhoria da condição de vida dos
ex-moradores dos assentamentos precários que ocupavam o
local. O projeto permitiu, também por meio de equipamentos

públicos previstos no entorno,
a integração social entre as habitações construídas e a rica
vizinhança – o cruzamento das
avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini e Jornalista Roberto Marinho.
A entrega deste conjunto habitacional irá resultar no atendimento definitivo de 320 famílias (252 no Edite I e 68 no II).
Somadas às demais famílias
oriundas da favela Jardim Edite,
atendidas em outros empreendimentos na região, o número
total de beneficiados com as
obras é de 667 famílias. São
4.965,31 metros quadrados de
área construída com investimento de R$ 9.054.713,34,
sendo R$ 5.049.586,34 da
Operação Urbana Água Espraiada e o restante com recursos
municipais.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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País gastou R$ 723 bi com subsídios
ao setor privado em 10 anos
O país gastou R$ 723 bilhões
com subsídios para o setor privado em um período de 10 anos
encerrado em dezembro de 2016.
A informação é do secretário de
Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, Mansueto
de Almeida, que participou na terça-feira ( 8), no Senado Federal,
de audiência pública da comissão
mista para análise da Medida Provisória (MP) 777.
A MP 777 trata da substituição da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), usada em contratos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), pela Taxa de
Longo Prazo (TLP).
A TJLP, atualmente em 7%
ao ano, é subsidiada pelo Tesouro Nacional. Quanto maior sua
distância da Selic, taxa básica de
juros da economia, hoje em
9,25% ao ano, maior o custo
para o Tesouro. Para Mansueto
de Almeida, não é uma política
adequada conceder tal subsídio
a grandes empresas. “[Parte do

subsídio concedido] foi para
empresas que não precisavam de
ajuda nenhuma do setor público.
Alguns falam que foi política
industrial. Isso está equivocado”, declarou.
Segundo o secretário, existem duas hipóteses de concessão de subsídios como política
industrial. Uma, comum nas décadas de 50 e 60, é a concessão
de subsídio a empresas de um
determinado setor para que estas diversifiquem sua produção
em interesse do país. A outra,
mais contemporânea, diz respeito à concessão de incentivos a
startups (empresas que buscam
explorar atividades inovadoras
no mercado) para ajudar principalmente pequenas e médias
empresas.
“O Brasil não fez nenhum
dos dois. Nós pegamos empresas muito grandes, que sabiam há
décadas fabricar determinados
produtos, e demos crédito subsidiado para se tornarem maiores e fazerem mais do mesmo.

Isso não é política industrial”,
declarou o secretário.
De acordo com Mansueto,
dos R$ 723 bilhões gastos na
última década, 60% foi o que se
chama subsídio implícito – ou
seja, não passou pelo crivo do
Congresso Nacional. “Não foi
decidido pelos deputados, nem
senadores. Porque o governo,
para gastar R$ 1 a mais com saúde e educação, tem que provar
que o recurso existe e para gastar com subsídios não precisa?”,
questionou.
Por fim, o secretário defendeu que a aprovação da TLP não
encarecerá excessivamente as
taxas de juros do BNDES. “Hoje
não há nenhuma linha de crédito
do BNDES que seja TJLP pura.
A TLP, se estivesse em vigor,
seria uma taxa de 8% ao ano. Não
vai mudar drasticamente as condições de empréstimo do BNDES”, afirmou. Mansueto disse
ainda que o cenário atual, em que
o mercado prevê inflação e juros baixos para os próximos

anos, é ideal para a instituição da
nova taxa.
Setor privado
Representante do setor privado na audiência pública, o
vice-presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz,
disse que a entidade é “totalmente favorável” ao equilíbrio fiscal,
mas considerou o contexto
“inadequado” para mudar taxas
de juros.
“Não entendo essa posição
do governo de maneira tão forte
em um momento como este. O
Brasil está na lanterna dos investimentos. É fundamental criar
condições para a volta desse investimento. É um momento totalmente inadequado para se trocar TJLP por TLP”, afirmou.
A previsão é que a comissão
mista que analisa a MP 777 vote
hoje (9) o relatório do deputado
Betinho Gomes (PSDB-PE) sobre a proposta de instituição da
TLP. (Agencia Brasil)

MP do Refis é prorrogada por mais 60 dias
A medida provisória (MP)
que institui um regime de refinanciamento de dívidas das
empresas com o Fisco foi
prorrogada na terça-feira ( 8)
por mais 60 dias. A prorrogação é praxe quando uma MP
não é votada no prazo inicial de
60 dias nos quais tem de ser
analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A MP
perderá a validade por decurso
de prazo se não for votada pelos parlamentares dentro dos

próximos dois meses.
A MP do Refis já teve relatório do deputado Newton Cardoso (PMDB-MG) aprovado
na comissão especial mista
que analisou o texto enviado
pelo governo. No entanto, ainda precisa ser votada no plenário da Câmara e no do Senado.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que o
governo pretende trabalhar
pela elaboração de um novo relatório para ser apresentado na

Câmara por um deputado da
base aliada.
Segundo o ministro, o objetivo é fazer “um projeto mais
equilibrado e justo” que o projeto de lei na qual a MP foi convertida na comissão especial.
“O projeto [do Refis] visa, ou
deve visar, dar oportunidade
aos devedores de pagar a sua dívida, mas também levar à arrecadação do país. Não se pode
incentivar as empresas a deixar
de pagar imposto”, disse o mi-

nistro.
Desde o dia 15 de julho, a
MP tramita em regime de urgência e tranca a pauta da Câmara dos Deputados. Apesar
de a prorrogação ter sido publicada hoje no Diário Oficial da União, o prazo conta a
partir do dia 12 deste mês,
quando os primeiros 60 dias
se cumprem. Assim, a MP terá
que ser votada pelas duas Casas até o dia 11 de outubro.
(Agencia Brasil)

Após encontro com Meirelles, Skaf diz que
é contra qualquer aumento de impostos
Após se encontrar na manhã
de terça-feira( 8) com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf,
disse ser contra qualquer aumento de impostos no país.
“Estava preocupado com algumas notícias que vi na imprensa sobre possíveis aumentos de
imposto para o ano que vem e
queria reiterar ao ministro nossa posição radical contra qualquer aumento de impostos, inclusive o sindical. Somos completamente contrários a qualquer
MP [medida provisória] que tra-

ga nova contribuição sindical ou
imposto sindical”, disse Skaf a
jornalistas, após o encontro com
o ministro.
Quanto ao imposto sindical,
que foi extinto com a reforma
trabalhista. Skaf disse que o ministro acenou estar “completamente de acordo” com a Fiesp.
“Pelo que o ministro falou, não
há intenção nenhuma de retomar”, falou.
Já quanto à possibilidade de
aumento da alíquota do Imposto
de Renda (IR), Skaf disse não ter
conversado sobre o assunto com
o ministro, mas criticou a proposta. “Qualquer aumento de

imposto é aumento de imposto.
Ele [o ministro Henrique Meirelles] me garantiu que não terá
aumento. Imposto de Renda é
imposto também. Mas especificamente não [falamos sobre o
aumento no Imposto de Renda]”.
Para Skaf, a alternativa para
o governo cumprir a meta fiscal,
sem aumentar impostos, seria a
de “cortar gastos e despesas, evitar o desperdício e buscar a eficiência”. “O que precisam os técnicos do Ministério da Fazenda
e do Planejamento é buscar mais
eficiência, cortar desperdício e
gastos e não pensar em aumento
de impostos. Outra coisa muito

importante seria estimular a retomada do crescimento do país.
Com a retomada do crescimento
você tem a diminuição do desemprego, que é muito importante
para o país”, falou.
Segundo Skaf, ele e o ministro conversaram também sobre
a TJLP (taxa de juros de longo
prazo) e a criação de uma nova
taxa, a TLP (taxa de longo prazo).
“Deixei claro para o ministro que
me parece inoportuno nesse momento essa discussão”. Skaf encontrou-se com Meirelles no
escritório da presidência da República, na Avenida Paulista, em
São Paulo. (Agencia Brasil)

Infraero poderá ter parte do capital aberto,
diz ministro dos Transportes
O ministro dos Transportes,
Maurício Quintella, negou na terça-feira ( 8) que o governo tenha
planos de privatizar a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), mas admitiu
a possibilidade de que seja aberto parte do capital da empresa.
Segundo o ministro, o governo nunca anunciou a privati-

zação total da Infraero: o plano
é justamente recuperar a estatal.
“A ideia é dar à Infraero condições para ser sustentável”, disse Quintella, em audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado.
Ele não descartou a hipótese de se vender mais de 50% da
empresa. Nesse caso, a Infraero

ganharia mais flexibilidade administrativa, pois suas compras
não ficariam atreladas às regras da
Lei nº 8.666, que trata das licitações no setor público, explicou o
ministro. A expectativa é que, com
abertura de capital, a gestão da Infraero melhore e a empresa se
modernize tecnologicamente.
Após registar prejuízo de

cerca de R$ 3 bilhões entre
2013 e 2015, além de R$ 750
milhões, no ano passado a Infraero deve lucrar neste ano R$ 400
milhões. O resultado operacional deste ano se deve à nova governança implementada na empresa com cortes, reduções e
melhoria da receita comercial.
(Agencia Brasil)

Dia dos Pais: lojistas de São Paulo
esperam vender 7% a mais
O comércio varejista paulista deve faturar R$ 52,3 bilhões
neste mês, volume 7% maior do
que em igual período de 2016.
Parte da expansão nas vendas é
relacionada ao Dia dos Pais, no
próximo domingo (13).
A projeção foi feita pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de

São Paulo (FecomércioSP),
com base na evolução das vendas nos últimos meses. A entidade prevê que só na capital
paulista os lojistas irão vender 10% mais do que em
agosto de 2016, alcançando
R$ 16,9 bilhões.
A expectativa é de aumento
de vendas nas lojas de vestuário,

tecidos e calçados, segmentos
que, pelas projeções, devem superar em 5% o faturamento do
ano passado.
Para o setor de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de
departamentos, a estimativa é de
alta de 15%. A Fecomércio observa que essas elevações vão
ocorrer sobre um comporta-

mento de queda em agosto do
ano passado, quando este último
segmento recuou 12,2% e em
vestuário, tecidos e calçados
houve retração de 6,1%. Em sua
justificativa técnica, a entidade
atribuiu a previsão mais otimista à redução da inflação e ao corte da taxa básica de juros. (Agencia Brasil)

Temer sanciona com vetos lei que legaliza
benefícios fiscais de estados
O presidente Michel Temer
sancionou, na terça-feira( 8) , com
dois vetos a Lei Complementar
160 que trata da legalização de benefícios fiscais concedidos por
estados a empresas e indústrias na
chamada guerra dos portos ou guerra fiscal. O texto tramitou por mais
de três anos no Congresso Nacional e foi aprovado em julho. A lei
está publicada na edição de terçafeira do Diário Oficial da União.
O texto trata da regularização
de incentivos, isenções e benefícios fiscais oferecidos pelos estados e o Distrito Federal ao longo
dos anos em desacordo com a legislação vigente. As unidades da

Federação buscaram, com isso,
atrair empresas e indústrias para
gerar empregos e crescimento econômico. A competição entre os
estados por esses investimentos,
com o uso dos incentivos como
instrumento, é conhecida como
guerra fiscal. A prática, que está
em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi condenada
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
De acordo com o texto, não é
mais necessário que um estado
obtenha concordância unânime de
todos os membros do Confaz
para conceder um incentivo fiscal. A partir de agora, será neces-

sária a anuência de dois terços
dos estados. Esse total deverá ser
distribuído nacionalmente, com
pelo menos um terço dos estados de cada região do país concordando com a concessão.
A concessão de novos incentivos fiscais, bem como a prorrogação dos que já estejam em vigor,
só poderão ter vigência por um prazo determinado, a depender do setor de negócios beneficiado. O prazo pode chegar a até 15 anos no
caso de setores como agropecuário, indústria e transporte urbano.
Os artigos 9 e 10 foram vetados após serem ouvidos os ministérios da Fazenda, Justiça e Segu-

rança Pública e a Advocacia-Geral
da União. Na mensagem em que
expõe as razões do veto, o presidente Michel Temer explica que
os dois artigos forem vetados
“por não apresentarem o impacto orçamentário e financeiro decorrente da renúncia fiscal”.
Ele justifica ainda que “no mérito, causam distorções tributárias, ao equiparar as subvenções
meramente para custeio às para
investimento, desfigurando seu
intento inicial, de elevar o investimento econômico, além de representar significativo impacto
na arrecadação tributária”.
(Agencia Brasil)

EUA dizem que
Coreia do Norte tem
ogiva nuclear que
pode ser levada
em míssil
A Coreia do Norte conseguiu produzir uma ogiva nuclear pequena o suficiente para ser instalada em um de seus mísseis balísticos, de acordo com um relatório da Agência de Inteligência
de Defesa dos Estados Unidos (DIA, na sigla em inglês) revelado na terça-feira (8) pelo jornal The Washington Post. A informação é da EFE.
A descoberta foi incluída em uma análise confidencial realizada em julho pela DIA e foi revelada pouco depois de as agências de inteligência americanas terem elevado suas estimativas sobre
o número de armas nucleares de Pyongyang para 60.
“A comunidade de inteligência avalia que a Coreia do Norte
produziu armas nucleares para envio mediante mísseis balísticos
que incluem a categoria de mísseis intercontinentais”, indica o
documento obtido pelo Washington Post.
Mais cedo, a Coreia do Norte ameaçou realizar “medidas estratégicas e ações físicas” como resposta às sanções adotadas
no sábado (5) contra o país pelo Conselho de Segurança da ONU,
que classificou os testes do regime de Kim Jong-un como “atos
terroristas e ilegais”.
Após um mês de negociações, a resolução para vetar as exportações norte-coreanas de carvão, ferro, chumbo e mariscos foram
aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, com apoio da
Rússia e da China, principal aliada do governo de Pyongyang. Além
disso, foram implementadas novas sanções contra empresas e entidades que apoiem os programas armamentísticos do país.
Míssil intercontinental
As sanções foram uma resposta ao lançamento de míssil balístico intercontinental feito pela Coreia do Norte em 4 de julho, o primeiro da história do país. No dia 28 do mesmo mês,
Pyongyang voltou a realizar um novo teste com o armamento,
apesar das denúncias dos EUA e de grande parte da comunidade
internacional.
O regime de Kim Jong-un defende que seu programa nuclear
pretende dissuadir os EUA de uma eventual invasão. A reportagem do The Washington Post foi publicada depois do presidente
dos EUA, Donald Trump, ter afirmado hoje que será “duro e decidido” sobre os perigos representados pela Coreia do Norte.
Trump comemorou que diversos países estejam se unindo para
enfrentar as ameaças de Pyongyang após “anos de fracasso”.
(Agencia Brasil)

Pentágono é
autorizado a abater
drones que
sobrevoem bases
militares nos EUA
Novas diretrizes divulgadas na segunda-feira (7) pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos informam que o Pentágono ganhou permissão para derrubar drones não autorizados que
sobrevoem ou se aproximem de bases militares no país. Desde
abril é ilegal comandar drones que voem a menos de 120 metros
das bases nos EUA. A informação é da EFE.
“Proteger nossas tropas segue sendo uma prioridade. Por isso,
o Departamento de Defesa criou políticas específicas, desenvolvidas com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em
inglês) e parceiros de outras agências intergovernamentais, que
detalham como podemos enfrentar a ameaça de aparelhos aéreos
não tripulados”, disse o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis.
A medida, segundo ele, é uma resposta ao aumento do uso
desse tipo de equipamento, o que aumentou a preocupação das
autoridades sobre a segurança nas instalações militares no país.
As diretrizes atingem 133 bases em território americano e serão aplicadas tanto para drones comerciais como para particulares.
Como consequência da nova norma, destacou Davis, os militares poderão rastrear, neutralizar e confiscar drones errantes.
“Sempre tivemos o direito de defesa própria, mas acredito que,
deste modo, consolidamos um pouco mais o que podemos fazer.
Isso foi totalmente coordenado com a FAA”, explicou.
Segundo dados da Administração Federal de Aviação, a frota
comercial de drones nos EUA passará de apenas 42 mil, no ano
passado, para 442 mil em 2021. No mesmo período, a quantidade de drones privados subirá de 1,1 milhão para 3,5 milhões.
(Agencia Brasil)

Trump ameaça responder à
Coreia do Norte com
“fogo e fúria”
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu na
terça-feira(8) à Coreia do Norte que poderia responder às suas
ameaças com “um fogo e uma fúria nunca vistos no mundo”, após
a divulgação de um relatório da Agência de Inteligência de Defesa
dos EUA pelo jornal The Washington Post segundo o qual que
Pyongyang fabricou uma ogiva nuclear reduzida que pode ser colocada em um dos seus mísseis balísticos. A informação é da EFE.
“É melhor que a Coreia do Norte não faça mais ameaças aos
Estados Unidos. Encontrarão (como resposta) um fogo e uma
fúria nunca vistos no mundo”, disse Trump em declarações a jornalistas em Nova Jersey. (Agencia Brasil)
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Defesa de Temer pede suspeição
de Rodrigo Janot ao Supremo
Temer anuncia que R$ 7 bi
de lucro do FGTS serão
divididos entre trabalhadores
O presidente Michel Temer
antecipou na terça-feira (8)
que R$ 7 bilhões referentes ao
lucro do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) serão
distribuídos entre os trabalhadores. O anúncio oficial deve ocorrer na quinta-feira (10).
De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o valor
equivale a 50% do lucro líquido do fundo em 2016. Será depositado para os trabalhadores
com conta no FGTS até 31 de
dezembro do ano anterior.
“Essa é a regra. Isso vai para a
conta das pessoas e nós iremos
pagar àqueles que tiverem direito a fazer o saque”, disse.
Segundo Occhi, os dividendos serão distribuídos até o dia
31 de agosto. Ele acrescentou
que os detalhes – como índice
a ser utilizado, valores, quais
trabalhadores terão o benefício
e quem poderá sacar – serão
anunciados pelo presidente na
quinta-feira.
“Ainda temos que fechar o
balanço do fundo de garantia,
será fechado essa semana e a
Caixa vai estar preparando toda
essa distribuição dos dividendos ao trabalhador. O que muda
é que pela primeira vez há uma
distribuição dos lucros do
FGTS”, finalizou Occhi.
Antes, todo o lucro do
fundo ficava para os cofres
públicos.
Linha de crédito
A Caixa Econômica Federal lançou na terça-feira uma
linha de crédito destinada ao
setor empresarial para financiar produção de loteamento urbano. Esta é a primeira linha de
crédito do país criada para o
setor e terá orçamento de R$
1,5 bilhão para contratação.
Empresas urbanizadoras ou loteadoras com faturamento fiscal anual superior a R$ 15 milhões podem acessar o crédito, chamado de Produlote.
O presidente Michel Temer
esteve presente no evento de
lançamento, que ocorreu na
sede do Secovi, na capital paulista, e disse que a linha de crédito é uma antiga demanda.
“Um anseio do passado foi concretizado no nosso governo.
Muitos outros anseios, por
exemplo, da modernização da
legislação trabalhista é uma
coisa que se falava há 20, 30
anos e ninguém fazia. Nós fizemos em benefício do emprego, do trabalhador, do empresariado”, disse.
O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que há a expectativa de geração de 70 mil
novos empregos a partir do lançamento do crédito, que será
disponibilizado para empresas

de todo o Brasil, mas com
foco na área urbana. “Nós não
vamos incentivar construção
destes empreendimentos em
áreas mais afastadas do centro
urbano, porque queremos ter
uma política de desenvolver
um local em que haja não só a
infraestrutura urbana, mas também equipamentos – comércio,
saúde, segurança, escolas, universidades”, disse.
Depois que os lotes já estiverem totalmente regularizados, os clientes (pessoa física)
poderão financiar também a
aquisição de terreno e construção de moradia própria. “Vamos
exigir saneamento, água, pavimentação, energia elétrica,
toda a infraestrutura necessária para que uma pessoa possa
adquirir esse terreno e possa
imediatamente, se for de interesse dela, fazer a construção
da sua moradia”, acrescentou.
Crise
Sobre o cenário político
após a divulgação das gravações feitas pelo empresário
Joesley Batista, o presidente
Michel Temer disse que muitas vezes as crises são produzidas e não vão paralisar o governo. “Tanto é que a reforma
trabalhista, a modernização trabalhista, foi aprovada nesse
período; as medidas provisórias, foram 12 ou 14 convertidas em lei nesse período. Este
ato que estamos praticando
aqui [crédito para lotes urbanos] foi produzido nesse período. O governo não vai parar,
ninguém vai paralisar o país por
mais esforço que façam, por
mais catastrofista que sejam as
suas falas, não vão parar o
país”, disse.
Aumento de impostos
Em discurso no evento, o
presidente do Secovi-SP – o
sindicato dos empresários da
habitação de São Paulo –, Flávio Amary, pediu que Temer
não aumente os impostos. Ao
citar ações do governo federal
como planos de demissões voluntárias, redução dos ministérios, lei das estatais, ele disse,
que para o setor produtivo, é
importante que o foco seja
“atacar a despesa”.
“O apelo é que o foco continue na remissão das despesas,
que a gente não tenha notícias
de aumento de impostos, que a
gente não traga mais dificuldade”, disse Amary. “Por favor,
presidente, continue com esse
foco e não vamos falar de tributação daquilo, de lá ou de
acolá, e vamos tentar construir
esse ajuste fiscal com foco na
despesa e não no aumento de
receita”, acrescentou. (Agencia Brasil)

A defesa do presidente Michel Temer pediu na terça-feira
(8) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspeição do procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para atuar em
investigação relacionada ao
presidente que está em tramitação na Corte. A defesa de Temer alega que o procurador age
de forma pessoal em ações contra o presidente.
O pedido foi encaminhado
ao ministro Edson Fachin, relator da denúncia apresentada pela
Procuradoria-Geral da República (PGR), mas que teve prosseguimento suspenso por decisão

da Câmara dos Deputados.
No mês passado, Janot denunciou o presidente Michel
Temer ao Supremo pelo crime
de corrupção passiva. A acusação
está baseada nas investigações
iniciadas a partir do acordo de
delação premiada da JBS. O áudio da conversa gravada pelo
empresário Joesley Batista, um
dos donos da empresa, com o
presidente, em março, no Palácio do Jaburu, também é uma das
provas usadas no processo.
No entanto, na semana passada, a Câmara não autorizou a
abertura da ação penal. Com a
decisão, a denúncia deve ficar

suspensa até o fim do ano que
vem, quando o presidente deixará o mandato e pode voltará a ser
investigado na primeira instância da Justiça ou novamente no
Supremo, se assumir algum cargo com foro privilegiado no governo federal.
Parcialidade
O advogado Antonio Mariz,
representante de Temer, acusa
Rodrigo Janot de parcialidade
nas investigações. “Se ao contrário, assumir de pronto que o suspeito é culpado, sem uma convicção da sua responsabilidade
irá atuar no curso das investiga-

ções e do processo com o objetivo de obter elementos que confirmem o seu posicionamento
prematuro.”, diz Mariz.
Na ação, a defesa de Temer
também cita uma palestra na qual
Janot disse que “enquanto houver bambu, lá vai flecha”, fazendo referência ao processo de
investigação contra o presidente. “Parece pouco interessar ao
procurador se o alvo a ser atingido, além da pessoa física de
Michel Temer, é a instituição
Presidência da República; as instituições republicanas; a sociedade brasileira ou a nação”, diz
o documento. (Agencia Brasil)

MPF diz que esquema de transporte
repassou R$ 144 milhões a Cabral
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ)
ofereceu na terça-feira(8) mais
duas denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção ativa e passiva, centenas
de crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro
e participação em organização
criminosa, envolvendo R$ 144,7
milhões que teriam sido repassados entre julho de 2010 e fevereiro de 2016.
Em entrevista coletiva no
Rio, procuradores do MPF disseram que as denúncias tiveram
como ponto de partida as investigações da 13ª e 14ª operações
da força-tarefa da Lava Jato no
estado e atingem outros 23 investigados, incluindo empresários e servidores e o ex-presidente do Departamento de
Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro),
Rogério Onofre.
Segundo os procuradores,
os recursos foram repassados
ao ex-governador pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do
Rio de Janeiro (Fetranspor), que
congrega cerca de 10 sindicatos em todo o estado. Era “um
dos mais antigos esquemas de
corrupção do Rio”.
O procurador da República
José Augusto Vagos disse que
“há provas de que, a partir da caixinha da propina, 26 empresas
de ônibus fizeram repasses a
políticos e agentes públicos envolvendo mais de R$ 250 milhões entre janeiro de 2013 e
fevereiro de 2016. Como ainda
há outras investigações em curso, fica difícil imaginar o final
desse esquema”.
Além dos recursos destinados a Sérgio Cabral, cujas propinas eram pagas em parcelas
mensais, “e até quinzenais”, o
esquema também teria repassado R$ 43,4 milhões de julho de
2010 a fevereiro de 2016 ao expresidente do Detro.
Bloqueios
As denúncias foram protocoladas na segunda-feira (7) na
7ª Vara Federal Criminal do Rio

de Janeiro, onde já tramitam 16
ações penais movidas desde a
deflagração da Operação Calicute. A força-tarefa pediu que, junto
com a condenação dos denunciados, a Justiça determine o bloqueio de pelo menos R$ 520
milhões para reparar os danos
causados pela organização criminosa.
Na denúncia, o MPF sustenta que os repasses feitos a Sérgio Cabral e ao ex-presidente do
Detro possibilitaram a empresários como José Carlos Lavouras,
Jacob Barata Filho, Lélis Teixeira, Marcelo Traça e João Augusto Monteiro “garantir a hegemonia no setor de transportes e benefícios na política tarifária e de
gestão desse serviço público”.
Entre os fatos narrados na
denúncia do MPF figuram a decisão de Rogério Onofre, com
anuência de Cabral, de, em dezembro de 2009, aumentar as
passagens de ônibus intermunicipais em 7,05%. Aquele ano foi
o último em que vigorou a política de reajuste via planilhas de
custos entregues pela Fetranspor ao Detro (os reajustes ficaram vinculados ao IPCA a partir
de 2010, conforme acordo do
Estado do Rio com o Ministério Público).
“Uma auditoria do Tribunal
de Contas do Estado constatou
diversas irregularidades no reajuste do fim de 2009. Um estudo tarifário calculou a necessidade desse reajuste em apenas
2,68%, o que, inclusive, levou à
condenação de Onofre pelo Tribunal de Contas do estado”, disseram os procuradores.
Eles lembraram, ainda, outro
fato investigado: um decreto assinado pelo então governador
Sérgio Cabral concedendo desconto de 50% no IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores) pago pelas
empresas de ônibus em janeiro
de 2014.
“Naquele mês e em fevereiro, as planilhas de colaboradores da força-tarefa indicam que
um bônus de R$ 13 milhões saiu
do caixa 2 da Fetranspor para
Cabral, que ainda recebia na épo-

ca repasses mensais da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros. E, ainda por
cima, era um decreto inconstitucional e, ao assiná-lo,o ex-governador incorreu no erro de
atos de ofício ilegais, ou ato de
corrupção qualificado, o que aumenta a pena em 1/3”, ressaltou
a procuradora Marissa Ferrari.
Lavagem de dinheiro
Na entrevista, o vs procuradores do Ministério Público Federal disseram, ainda, ter constatado que, para desviar os recursos e remetê-los ao exterior, a
organização criminosa se estruturou em quatro núcleos interdependentes: econômico (donos de empresas de ônibus à
frente da Fetranspor); administrativo (gestores do estado que
pediam vantagens indevidas pagas por empresários); financeiro-operacional (responsável por
operações para lavar ativos); e
político (ex-governador e líder
da organização).
Outra estratégia foi movimentar cifras milionárias fora do
sistema bancário, recolhidas em
garagens de empresas de ônibus
e guardadas em transportadoras
de valores.
“É nítido que, por um lado, o
ex-governador Sérgio Cabral
concedeu benefícios tributários
para as empresas de ônibus,
abrindo mão de receitas importantes para o combalido orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Tais benesses, no entanto, não foram consideradas pelo
então presidente do Detro, Rogério Onofre, para reduzir os
valores das tarifas pagos pelos
usuários do serviço público de
transportes ou ao menos para
diminuir o seu percentual de aumento”, disseram os procuradores da República Eduardo El
Hage, Fabiana Schneider, José
Augusto Vagos, Leonardo Cardoso de Freitas, Marisa Ferrari,
Rafael Barreto, Rodrigo Timóteo e Sérgio Pinel, autores das
denúncias.
Para levantar a real dimensão
do esquema, as investigações
contaram com informações ob-

tidas junto a colaboradores,
como o ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro,
Jonas Lopes Júnior, e doleiros
que operavam a contabilidade da
propina. Outras fontes da investigação incluíram dados telemáticos e telefônicos, material arrecadado em buscas e provas
colhidas em operações anteriores da força-tarefa Lava Jato,
Calicute e Eficiência.
“Há um farto material colhido que comprova os atos ilícitos e que levaram aos fatos agora divulgados. É, até o momento, a maior quantia transferida ao
ex-governador de que se tem
notícia. As investigações continuam e fatos novos podem surgir, inclusive, envolvendo outras
secretarias”, disse o procurador
José Augusto Vagos.
Denúncias contra Cabral
sobem para 14
Ao aceitar mais duas denuncias feitas contra Sérgio Cabral,
a 7ª Vara da Justiça Federal fez
com que o ex-governador passasse a responder por 14 processos, incluindo o em que já
foi condenado a 14 anos e 2
meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba, e do qual
está recorrendo.
Preso desde novembro do
ano passado, acusado de chefiar
um esquema de corrupção que
teria desviado centenas de milhões de reais dos cofres públicos, Cabral foi transferido, em
maio último, do Complexo Penitenciário de Ger icinó, em Bangu, na zona oeste da cidade, para
um presídio em Benfica, na zona
norte. Lá, ficava o antigo Batalhão Especial Prisional (BEP),
que, depois de reformado, passou
a abrigar detentos com diploma
de nível superior ou acusados de
não pagamento de pensão.
As últimas duas denúncias
feitas pelo MPF decorrem da
Operação Ponto Final, que levou
para a prisão pessoas ligadas a
empresas de ônibus, desmantelando, segundo os procuradores,
um dos mais antigos esquemas
de corrupção do estado. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes diz que
CGU e PF apuram fraudes
investigação por parte do
milionárias com recursos
MP virou “terra de ninguém”
do SUS em Alagoas
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse na terça-feira(8)
que a investigação criminal do
Ministério Público (MP) virou
“terra de ninguém”. A nova crítica à atuação do MP foi feita
durante a sessão da Segunda
Turma da Corte, responsável
pelos julgamentos da Operação
Lava Jato.
Ao votar em um caso envolvendo a questão da prisão antes
do trânsito em julgado, o ministro criticou os procedimentos
internos de investigação realizados pelo órgão.
“Aqui nós temos uma série
de questões que precisamos talvez passar em revista. O ministro Celso [de Mello] e eu somos
muito preocupados em relação
a uma outra questão que me parece que terá de ser revisitada,
que é a questão da investigação
por parte do Ministério Público.
Isto virou um pouco terra de nin-

guém. Não obstante, o que se
ouve? Que hoje é um festival de
investigação sem sequer controle judicial. Fala-se que na Procuradoria-Geral hoje haveria 2,8
mil PICs, chamado procedimento de investigação criminal, sem
nenhuma figura de controle”,
disse o ministro.
Os chamados PICs são regulamentados pelo Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e foram chancelados na
decisão do STF que julgou constitucional o poder de investigação do MP. Em nota, a Procuradoria-Geral da República (PGR)
disse que o número de procedimentos citados por Gilmar Mendes está errado.
“A estatística do mês de julho de 2017 do gabinete do procurador-geral da República mostra que a Assessoria Jurídica Criminal possui apenas 626 procedimentos em análise, sendo que
112 deles tratam de conflito de

atribuição entre Ministérios Públicos que deve ser resolvido
pelo procurador-geral, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Há outros procedimentos
remanescentes no gabinete que
dizem respeito às áreas de Assessoria Jurídica Constitucional,
Assessoria Jurídica Cível, Assessoria Jurídica de Tutela Coletiva, Secretaria de Cooperação
Internacional, entre outras”.
A polêmica sobre a competência do Ministério Público
para realizar investigações criminais não é nova. Promotores
e procuradores divergem de delegados civis e da Polícia Federal, que pretendem ter exclusividade nas investigações. Em
2013, uma proposta de Emenda
à Constituição (PEC 37) que retirava do MP o poder de investigação entrou em tramitação na
Câmara dos Deputados, mas foi
rejeitada pelo plenário da Casa.
(Agencia Brasil)

A Polícia Federal (PF) e o
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União
(CGU) deflagraram na terça-feira
( 8) a Operação Correlatos para
apurar esquema milionário de
fraudes em licitações da Secretaria de Saúde de Alagoas. Utilizando recursos do Sistema Único de
Saúde (SUS), os gestores contratavam empresas por dispensas indevidas de licitação, a partir de simulações falsas de valores ou
em situações emergenciais.
A operação investiga desvio
em contratos de materiais e serviços hospitalares e laboratoriais na secretaria nos anos de
2015 e 2016.
Segundo os órgãos, a investigação preliminar verificou o
fracionamento ilegal nas aquisições de mercadorias e contratações de serviços, de modo que
cada compra tivesse valor menor
ou igual ao limite estipulado pela
lei de licitações, de R$ 8 mil,
com o objetivo de burlar o regi-

me licitatório. A partir daí, as empresas escolhidas montavam os
processos com pesquisas de preços de mercado simuladas, com
três propostas de empresas pertencentes ao mesmo grupo operacional ou com documentos falsos.
Levantamentos realizados no
Portal da Transparência do estado indicam que a Secretaria de
Saúde de Alagoas, entre 2010 e
2016, contratou mais de R$ 237
milhões por meio de dispensas
de licitação. Desse valor, mais
de R$ 172 milhões foram custeados com recursos do SUS.
As investigações apontam
que os gestores da secretaria não
planejaram a compra de materiais básicos como kits sorológicos, bolsas de sangue, reagentes,
cateteres venosos, seringas descartáveis e serviços de manutenção em equipamentos hospitalares. “Ou seja, não conseguiram
licitar e adquirir de forma legal
o que é mais básico numa unidade de saúde”, informou a PF. No

Hemocentro de Alagoas, por
exemplo, foi necessário comprar emergencialmente as bolsas
para armazenamento de sangue.
A Operação Correlatos cumpre 11 mandados de busca e apreensão nas cidades alagoanas de
Maceió e Arapiraca, além de
Recife (PE), Paulista (PE), Aracaju (SE) e Brasília (DF). Também estão sendo cumpridos 27
mandados de condução coercitiva de funcionários públicos e
empresários do ramo de produtos médico-hospitalares. Participam da ação 100 policiais federais e dez auditores da CGU.
Os investigados poderão responder por falsidade ideológica e
organização criminosa, além das
sanções previstas na lei de licitações. As penas máximas previstas
podem chegar a 22 anos de prisão.
A Secretaria de Saúde de Alagoas informou que irá se pronunciar após tomar conhecimento sobre as investigações.
(Agencia Brasil)
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Em uma sessão tumultuada,
o Conselho de Ética do Senado
decidiu, por 12 votos a 2, arquivar a denúncia contra as seis senadoras que ocuparam a Mesa
Diretora do Senado por cerca de
oito horas para tentar evitar a
votação da reforma trabalhista,
em julho.
As senadoras Ângela Portela (PT-RO), Fátima Bezerra (PTRN), Gleisi Hoffmann (PT-PR),
Lídice da Mata (PSB-BA), Regina Sousa (PT-PI) e Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM) estariam sujeitas a penas que podiam
variar entre censura e advertência pelo conselho, mas não à cassação do mandato em razão de
se tratar de denúncia e não de
representação.
A denúncia já tinha sido aceita pelo presidente do conselho,
senador João Alberto Souza
(PMDB-MA), que convocou a
reunião para que fosse eleito o
relator da matéria. No entanto,
logo no início dos trabalhos houve bate-boca entre senadores de
oposição, contrários à denúncia,

Foto/ Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Conselho de Ética arquiva
denúncia contra senadoras

Senador Lindbergh Farias durante sessão do Conselho de
Ética que arquivou a denúncia contra as seis senadoras que
ocuparam a Mesa do Plenário
e da base aliada, que cobraram cessar as senadoras depois que
respeito à decisão do presiden- decidiram arquivar, por falta de
te do conselho. A reunião preci- provas, uma representação consou ser suspensa por dez minu- tra o senador Aécio Neves
tos.
(PSDB-MG). Em resposta, o
Exaltado, o senador Lindber- senador Gladson Camelli (PSDgh Farias (PT-RJ) acusou os AC) acusou os oposicionistas de
membros do conselho de esta- fazerem “baderna”.
rem “desmoralizados” para proNo retorno da reunião, o se-

nador Humberto Costa (PT-PE)
apresentou questão de ordem em
nome das senadoras acusadas
pedindo que o presidente reconsiderasse a decisão de acatar a denúncia. Na questão, o
senador apontou problemas
formais na apresentação da
peça inicial da denúncia e defendeu, no mérito, que ela fosse rejeitada por considerar que
a conduta das senadoras não configurou quebra de decoro parlamentar.
“A peça, a par de não ter enquadramento jurídico, legitimidade de partes e indicação de
representados, impõe-se como
uma tentativa de intimidação e de
levar para o campo de julgamento moral uma tática política de
minoria”, alegou.
Ao fim, a questão de ordem
foi submetida ao plenário e aprovada pela maioria. Com isso, o
processo contra as senadoras
será arquivado, não podendo ser
apresentada nova denúncia sobre
o mesmo fato no colegiado.
(Agencia Brasil)

MPF pede a Moro que suspenda
transferência de Bendine para presídio
O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao juiz federal
Sérgio Moro a suspensão da
transferência do e x-presidente
da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, para o
Complexo Médico Penal
(CMP), em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O réu
está detido na carceragem da

Polícia Federal (PF) na capital
paranaense.
A defesa já havia enviado um
pedido de reconsideração a
Moro sob o argumento de que a
filha de Bendine, que sofre de
desordens psiquiátricas, teria
sua situação agravada ao visitar
o pai no presídio paranaense.
O procurador da República

Athayde Ribeiro Costa, integrante da força-tarefa da Operação Lava Jato, assina o pedido do MPF.
“Considerando o relato do
acautelado Aldemir Bendine, o
MPF requer, por ora, a suspensão da decisão que determinou
a transferência para o CMP,
com intuito de melhor avaliar

as condições de visitação daquela unidade, bem como a
real situação de sua família”, diz
a petição.
Aldemir Bendine foi preso
no dia 27 de julho, durante a 42ª
fase da Operação Lava Jato, suspeito de ter recebido R$ 3 milhões em propina do Grupo Odebrecht. (Agencia Brasil)

Governo vai estudar a privatização de
mais 19 aeroportos, diz ministro
O conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI) deverá analisar no dia 23
de agosto a proposta de concessão à iniciativa privada de 19 aeroportos que hoje estão sob administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo o ministro dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, Maurício Quintella, esses aeroportos devem ser
leiloados em blocos, que terão
terminais superavitários e deficitários. “Para quem levar o filé
levar o osso também”, disse.
No Nordeste, deverão ser
incluídos os aeroportos de Re-

cife, Maceió, Teresina, São Luís,
João Pessoa, Aracaju, Petrolina
(PE) e Juazeiro do Norte (CE). No
Centro-Oeste, devem entrar os
terminais de Cuiabá, Sinop, Barra
do Garças e Alta Floresta, todos
em Mato Grosso. Já no Sudeste,
devem ser incluídos os aeroportos de Santos Dumont, no Rio de
Janeiro, de Vitória, Macaé (RJ),
Jacarepaguá (RJ), Campo de Marte (SP) e o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.
Em reunião da Comissão de
Infraestrutura do Senado, realizada na terça-feira (8,) Quintella negou que o governo tenha
planos de privatizar a Infraero,

mas admitiu a possibilidade de
que seja aberto parte do capital
da empresa.
Ferrovia
Durante a audiência pública,
o secretário de Fomento e Parcerias do ministério, Dino Antunes Dias Batista, disse que a
construção da Ferrovia Bioceânica, entre Brasil e Peru, depende de um acordo entre os países
sobre o melhor traçado. Segundo ele, o principal problema é
que o Peru quer que a ferrovia
passe por uma região que está a
4 mil metros de altitude, em uma
região politicamente importan-

te para o país, o que custaria R$
20 bilhões a mais do que a rota
sugerida pelo Brasil.
Já o governo brasileiro prefere que a Bioceânica passe por
outra região, que está a 2,7 mil
metros de altitude, para chegar
ao Pacífico. O custo total nesse
caso seria de R$ 50 bilhões.
Outra dificuldade está na diferença das bitolas usadas nas
ferrovias brasileiras e peruanas,
o que poderia exigir um transbordo na fronteira, também encarecendo o projeto. Mas tudo
depende da retomada das conversas entre os dois países.
(Agencia Brasil)

STJ decide que Eike retorne
à prisão, mas liminar do STF
garante liberdade
A Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu na terça-feira (8), por 3 votos a 1, que Eike Batista deve
voltar a ser preso preventivamente em regime fechado. Entretanto, o empresário permanecerá
detido em casa por força de uma
liminar concedida pelo ministro
Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Os quatro ministros do STJ
que julgaram, nesta terça-feira,
o mérito do habeas corpus de
Eike, chegaram a cogitar se o
empresário não deveria retornar
de imediato ao cárcere, ante a
nova decisão. Ao fim, no entanto, entenderam que a decisão
colegiada do STJ não poderia se
sobrepor à decisão liminar (provisória) do Supremo.
Eike foi preso no final de
janeiro, por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal do Rio de Janeiro. Após
ter tido sucessivos recursos
negados em instâncias inferiores, o empresário foi beneficiado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, em abril,
quando teve a prisão preventiva
substituída por nove medidas
cautelares, entre elas a proibição de sair de casa.
Agora, deverá caber à Segunda Turma do STF decidir sobre
o futuro de Eike. O julgamento
não tem data para ocorrer.
Julgamento
Eike é réu na Justiça Federal do Rio por corrupção ativa,
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo as investigações, o empresário teria

repassado US$ 16,5 milhões em
propina ao então governador do
estado, Sérgio Cabral, por meio
de contratos fraudulentos com
o escritório de advocacia da
mulher de Cabral, Adriana Ancelmo, em uma ação fraudulenta
que simulava a venda de uma
mina de ouro, por intermédio de
um banco no Panamá.
Ao votar pela prisão de Eike,
o presidente da Sexta Turma do
STJ, ministro Rogério Schietti, afirmou que ele deveria continuar preso ante a “magnitude
sobrenatural, que foge de qualquer parâmetro que se vê no cotidiano forense”, dos crimes
praticados.
Para o Ministério Público
Federal (MPF), os prejuízos
aos cofres provocados por Eike
são “imensuráveis”, tendo provocado prejuízo “profundo e
significativo ao patrimônio e à
moral do estado do Rio de Janeiro e do Brasil”.
Ao defender a liberdade de
Eike, o advogado Fernando Teixeira Martins afirmou que o
empresário sempre buscou colaborar com a Justiça, em especial desde que foi solto pela
liminar do STF. “Não houve nesses três meses nada que pudesse ensejar qualquer desconfiança”, afirmou.
O advogado destacou que a
instrução do processo em que
Eike é réu já se encontra em estágio final, não havendo motivos, portanto, que justifiquem
medidas cautelares contra o
empresário. A defesa pedia a liberdade irrestrita do réu. (Agencia Brasil)

Regulamentada tarifa
promocional para transporte
ferroviário e rodoviário
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulgou na terça-feira ( 8) no Diário Oficial da União o decreto
que regulamenta a oferta de tarifa promocional para serviços
de transporte rodoviário e ferroviário regular interestadual e
internacional de passageiros
semiurbanos.
De acordo com o decreto,
as empresas prestadoras de
serviços podem oferecer tarifas promocionais em horários

específicos, não sendo obrigatório oferecer a mesma promoção nas demais seções e horários da linha, ou em todas as
poltronas disponibilizadas na
mesma viagem.
É de responsabilidade da
empresa informar aos usuários cada tarifa promocional, a
linha ou seção, os horários, o
número de lugares ofertados,
a vigência e as condições de
uso do bilhete adquirido.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002662871.2010.8.26.0100 (USUC 617) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Companhia Comercial Pastoril e Agrícola ou Comercial Pastoril e Agrícola S/C LTDA e réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Leonardo Alves Cardoso,
Bárbara Pinho Cardoso, Débora Magarian Cardoso e Denise Magarian Cardoso ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Matias João Tavares, nº 06, Vila Carmozina, Itaquera, SP, com área de
132,00m², contribuinte nº. 144.195.0068-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[8,9]
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Brasil estreia no Sul-Americano
com vitória sobre o Paraguai

Renan em disputa de bola
elogiou o grupo. “Tivemos a
oportunidade de dar uma mexida
boa no time hoje. Jogamos com
jogadores que vinham atuando um
menos e todos estão de parabéns
porque ditaram o ritmo do jogo
o tempo todo”, destacou Renan.

Brasil depois de uma bola bastante disputada. Novamente com
Renan, a seleção brasileira abriu
3/0. Ainda com Otávio no saque,
Renan marcou 4/0. No primeiro
tempo técnico, a equipe de Renan tinha 8/1. No saque do oposto brasileiro, o placar foi a 10/1
e o Paraguai pediu tempo. Rodriguinho marcou 13/1. O placar
ainda apontou 19/4 e, na sequência, 22/4. Em passagem de Isac
pelo saque, a seleção brasileira

O jogo
O primeiro ponto da partida
saiu de Otávio em combinação
de jogada rápida com Raphael.
Renan marcou mais um para o

fechou em 25/4.
No início do segundo set,
Brasil e Paraguai estiveram empatados em 2/2. Renan colocou
três pontos de vantagem para o
time verde e amarelo em 7/4. No
ace de Renan, a seleção brasileira fez 12/5. Também com ponto
de saque, desta vez de Isac, o Brasil colocou sete de vantagem: 16/
9. Com uma parcial mais equilibrada do que a primeira, o Paraguai chegou a 13/19. No final, no
ace de Renan, a seleção brasileira fechou em 25/14.
Assim como no set anterior,
o placar teve equilíbrio no começo da parcial: 3/3. O Paraguai esteve em vantagem em 4/3. A seleção brasileira assumiu o comando
do marcador e fez 8/5 no primeiro tempo técnico. No bloqueio de
Rodriguinho, 10/6. Quando o Brasil fez 13/8, o adversário pediu
tempo. Em boa passagem de Rodriguinho pelo saque, o placar foi
a 16/8. Ainda com o ponteiro no
saque, o Brasil marcou 18/8 e o
Paraguai parou o jogo. Com um
pouco mais de tranquilidade do
que no set anterior, a seleção brasileira venceu por 25/10.

Rally dos Sertões

Foto/ Sanderson Pereira

Ex-campeões mundiais e do Sertões
preparados para vencer novamente

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin venceram o Rally dos
Sertões em 2015

Campeões Mundiais de Rally
Cross Country em 2012 e vencedores do Rally dos Sertões em
2015, o piloto paulista Reinaldo
Varela e o navegador catarinense
Gustavo Gugelmin (Divino Fogão / Blindarte / Tecmin) vão usar
toda a sua experiência para brigar
novamente pela vitória na principal prova de off-road do Brasil e
uma das principais do mundo. A
25ª edição do Rally dos Sertões
será realizada de 19 a 26 de agosto, largando em Goiânia (GO)
para terminar em Bonito (MS).
“Estamos bem empolgados,
pois este ano é uma edição histórica, 25 anos da competição
mais famosa e importante do Brasil e com trajeto inédito”, decla-

ra Varela, bicampeão Mundial de
Rally Cross Country (2000 e
2013), e com sete vitórias no
Rally dos Sertões por categoria
(98, 99, 2000, 2007, 2008, 2012
e 2015) e duas vezes (2000 e
2015) na classificação Geral.
O Divino Fogão Rally Team vai
participar com uma picape Ranger,
com chassi tubular, motor V8 de
350 hp de potência e câmbio
sequencial, montada em Portugal pela South Racing, que vem
com os seus mecânicos e engenheiros pelo terceiro ano consecutivo.
Reinaldo Varela e Gustavo
Gugelmin correm na Divino Fogão Rally Team com apoio de
Blindarte e Tecmin.

IRONMAN 70.3 Alagoas

Vencedor no geral, com Francisco Sartore e Vanessa Gianinni, o triatlo nacional ainda sobrou
na briga pelas 30 vagas para o
Mundial de IRONMAN 70.3 de
2018, programado para Mandela
Bay, na África do Sul, mos dias 1
e 2 de setembro. Das 30 vagas
em jogo, 29 ficaram para triatletas brasileiros, e uma apenas para
um representante da Argentina.
Dos vencedores, apenas Vanessa
Gianinni confirmou a vaga na
competição do ano que vem, enquanto Chiquinho preferiu não
competir no Mundial.
Outra boa notícia foi a classificação de quatro competidores de Alagoas. Na estreia o estado no calendário do Circuito
IRONMAN, o principal evento
de triatlo do mundo, os atletas
locais também fizeram bonito.
A relação de classificados no
IRONMAN 70.3 Alagoas 2017 é
a seguinte:
Victor Bolonha Pereira de
Souza (BRA/M1824); Paula Ponte Moreira (BRA/F1824); Dani-

el Ruman Rodrigues (BRA/
M2529); Ricardo Miranda
(BRA/M2529); Luca Glaser
(BRA/F2529); Bonieck Clemente (BRA/M3034); Marcelo
Tomaszewski (BRA/M3034);
Gustavo Borges (BRA/M3034);
Mariana Brugger (BRA/F3034);
Natália Junqueira dos Santos
(BRA/F3034); Adriano Bastos
(BRA/M3539); Rommel Rommel (BRA/M3539); Jose Baptista Santos Neto (BRA/M3539);
Sandro Otoboni (BRA/M3539);
Marcello Caldas Netto (BRA/
M3539); Flavia Meyer (BRA/
F3539); Vanessa Gianinni (BRA/
F3539); Bruno França (BRA/
M4044); Hélio Ribeiro (BRA/
M4044); Fernando Andrade
(BRA/M4044); Vanusa Alberti
(BRA/F4044); Carlos Henrique
Falcão Freire (BRA/M4549);
Fabiano Paes (BRA/M4549);
Elaine Floriano (BRA/F4549);
Carlos Sangiorgio (BRA/
M5054); Andres Martinez
(ARG/M5054); Alejandro Rodriguez Comas (BRA/M5559);

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

Sprint
NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

Foto/ Fábio Falconi

Brasil fica com 29 das 30 vagas
para o Mundial de 2018

IRONMAN 70.3 Alagoas
Laureane Dornelles (BRA/
F5559); Arthur Andrade (BRA/
M6064).
O Ironman 70.3 Alagoas foi
organizado pela Unlimited
Sports e realizado pela Associação Brasileira Esportiva Social e
Cultural Endurance (ABEE).
Conta com o patrocínio da Mi-

zuno, Porsche e Omint e apoio
do Governo do Estado de Alagoas, da Prefeitura Municipal de
Maceió, Federação Alagoana de
Triathlon, AquaSphere, Shimano,
Localiza, BR Spices, Trisport,
Oakley, Trek, Net, GU e Flow.
Mais informações no site
www.ironmanbrasil.com.br

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

OLÍMPICA

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

WWW.TRIDAYSERIES.COM.BR

REALIZADORA DAS PROVAS IRONMAN NO BRASIL
®

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

08 DE OUT
2017
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Alberto Cesar Otazú
conquistou sétimo
título no kartismo
em 2017
Jovem piloto foi Campeão do Fórmula Master Brasil
Festival de Kart no último final de semana

Foto/ Emerson Santos

Foto/ Felipe Andaur Suárez

Equipe do técnico Renan levou a melhor sobre os paraguaios por 3 sets a 0, em Temuco, no Chile
A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória
no Campeonato Sul-Americano.
Campeã de todas as edições que
disputou, a equipe do Brasil bateu o Paraguai, na noite de segunda-feira (07), por 3 sets a 0, com
parciais de 25/04, 25/14 e 25/10,
em partida realizada no Ginásio
Olímpico Regional UFRO, em
Temuco, no Chile.
Esta será a casa do time dirigido pelo técnico Renan na fase
classificatória. As semifinais e
final serão disputadas em Santiago, outra sede da competição,
na quinta e na sexta.
Na partida de estreia, Renan
aproveitou para utilizar uma formação diferente da tradicional
que vinha usando na Liga Mundial – primeira competição disputada na temporada, quando o Brasil foi vice-campeão. Na segunda-feira, começaram o jogo o
levantador Raphael, o oposto
Renan, os centrais Isac e Otávio,
os ponteiros Douglas e Rodriguinho e o líbero Thales.
Após a vitória, o treinador
brasileiro analisou a primeira
participação no Sul-Americano e

Alberto Otazú usou a cabeça para vencer a bateria final e
conquistar o título
Com pouco mais de um ano
e meio de carreira no kartismo,
o piloto Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie Escola de Pilotagem/HTPro Nutrition) continua colhendo frutos de sua dedicação e treinamentos. No último final de semana ele conquistou o sétimo
título de campeão em 2017, ao
vencer o Fórmula Master Brasil Festival de Kart.
“Eu estou muito feliz por
conquistar mais esse título importante na minha carreira.
Essa conquista significa muito
para mim, pois foi um festival
brasileiro, ou seja, meu primeiro título nacional, juntamente
com a minha vigésima vitória
nesse ano. Felizmente estou na
minha melhor fase como piloto, e sempre estou buscando
melhorar minha performance
em todos os quesitos. Só tenho
a agradecer a todos que me
apoiaram e continuam me apoiando”, comemorou o jovem de
16 anos de idade.
O I Fórmula Master Brasil
Festival, disputado no último
sábado (05/8) no Kartódromo
Ayrton Senna, em Interlagos, na
zona sul de São Paulo (SP), reuniu 34 pilotos da capital, interior e de outros Estados, para
identificar através desta seletiva o melhor piloto de rental kart
da temporada. E o primeiro
campeão a levantar a Gold Trophy foi Alberto Otazú, que conquistou uma vitória esmagadora, depois de ter estabelecido a
volta mais rápida.
A primeira bateria, com
karts sorteados, pilotos lastreados em 95 quilos, e realizada
no sentido inverso do traçado
completo do kartódromo de
Interlagos, serviria apenas para
selecionar os 16 primeiros para
disputarem o Golden Trophy.
Com isto, Alberto Cesar estabeleceu o terceiro tempo entre os 34 inscritos e terminou
na terceira posição.
“Esta corrida não valia nada
a mais do que selecionar os 16
que disputariam o título. Então, não forcei nada e também não participei de nenhuma disputa, para evitar toques

e eventuais penalizações. Por
isto, ao terminar em terceiro
já atingi o meu primeiro objetivo”, explicou Otazú.
Na tomada de tempos para
a bateria final Alberto teve que
trocar o seu kart, que apresentou um vazamento de combustível. Com isto, conseguiu
completar apenas uma volta
cronometrada com o novo
equipamento, e ficou com a
segunda marca, apenas 45 milésimos de segundo mais lento do que Augusto Coutinho, o
pole position.
“Nesta única volta ainda levei um toque de um retardatário. Então, quando vi o tempo
que virei, tive a certeza que se
não tivesse sido atrapalhado
estaria largando da primeira
posição e estava com um bom
kart. Isto me deu mais confiança e tranquilidade”, contou o
piloto, que neste ano já largou
19 vezes da pole position.
Largando em segundo, Alberto Cesar foi empurrando o
líder por cinco voltas para que
eles se distanciassem do grupo que brigava pela terceira
colocação. Depois que abriram cerca de cinco segundos
de vantagem, e após estudar o
melhor lugar para a ultrapassagem, ele assumiu a ponta e posteriormente estabeleceu a volta mais rápida da corrida – a
21ª nesta temporada -, com a
incrível
marca
de
1min06s226, já que estava lastreado em 95 quilos.
“Fiquei com a pista livre e
me concentrei em ser rápido e
constante. Com isto, todas as
minhas voltas seguintes foram
as mais rápidas da corrida e
venci com a vantagem de
5s322. Estou orgulhoso do
que fiz e ainda conquistei a
minha 20ª vitória neste ano”,
encerrou Alberto Cesar Otazú,
que nesta temporada já havia
garantido os títulos de campeão no IV Interlagos Kart
Challenge, do Super Duelo de
Interlagos, da Seletiva Clickspeed de Fórmula Vee, do GP
Alex Dias Ribeiro, do Mini
Endurance GPCKA e do Endurance 3h15 de Interlagos.
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