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PF apreende celulares e eletrônicos
na casa de ex-secretário de Paes

Agricultura estima em R$ 535,4 bi
valor bruto da produção agropecuária
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Governo eleva para R$ 159 bi
meta de déficit primário de 2017

Comissão conclui votação
e reforma política pode

ir a plenário

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 16 de agosto de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,17
Venda:       3,17

Turismo
Compra:   3,05
Venda:       3,30

Compra:   3,72
Venda:       3,72

Compra: 118,75
Venda:     148,35
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

20º C

15º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva. Noite
chuvosa.

Previsão do Tempo

O Corinthians/Guarulhos
(SP) é o décimo segundo clu-
be na Superliga Masculina
2017/2018. Na noite de domin-
go (13) o time paulista venceu
o Botafogo (RJ) por 3 sets a 1
(25/20, 25/20, 28/30 e 25/19),
em 2h33 de partida no ginásio
Oscar Zelaya, no Rio de Janei-
ro (RJ). A partida encerrou a
disputa da Taça Ouro, que ainda
contou com a participação de

Corinthians/Guarulhos
vence o Botafogo e garante

vaga na elite
Castro (PR) e Rádio Clube/
AVP (MS). No jogo que defi-
niu a vaga na elite do voleibol
brasileiro, o Corinthians usou
o saque forçado e o eficiente
bloqueio como armas princi-
pais contra o Alvinegro cari-
oca. As torcidas dos dois clu-
bes também tiveram impor-
tante participação, incenti-
vando os atletas durante os
quatro sets.               Página 8

Japonês Tanaka Genki
vence dia 6 é o único piloto

a completar prova
O piloto japonês Tanaka

Genki fez bonito na segunda-
feira (14), durante o sexto dia
de provas da 21ª edição do
Campeonato Mundial de Asa
Delta. Genki foi o único atle-
ta a completar os 115 km da
tarefa do dia, em 3h04min40.
Com o feito, ele somou
631 pontos e subiu 14 posi-
ções na classificação individu-
al, de 47º para 33º lugar. O se-
gundo colocado do dia foi o
tcheco Dan Vyhnalik, que so-
mou 560. Com dia de descan-
so na terça-feira (15), os pi-
lotos voltam a competir entre
a quarta (16) e a sexta-feira
(18), data esta decisiva 
da competição.          Página 8
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Arena do Mundial na Esplanada dos Ministérios

Rosangela Santos
vence 100 m
na Polônia

Rosangela Santos

Rosangela Santos, que terminou em sétimo
lugar nos 100 m do Campeonato Mundial de
Londres, o melhor resultado na prova na his-
tória de uma atleta sul-americana na competi-
ção, voltou ao circuito europeu na terça-feira
(15). Ela disputou o Memorial Kamili Skoli-
mowskiej, em Varsóvia, na Polônia. A brasilei-
ra, atleta do Pinheiros, venceu os 100 m, com
o tempo de 11.22 (-0.5), cruzando a linha de
chegada à frente das jamaicanas Natasha Mor-
rison, com 11.30, e Shillonie Calvert-Powell,
com 11.35.                                                     Página 8

F
ot

o/
 W

ag
ne

r 
C

ar
m

o

Equipe Cadasso Racing
deixou São Luís (MA) rumo

a Goiânia (GO)

Dupla no Rally dos Sertões 2016: vice-campeões na TR4
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A distância entre São Luís
(MA) e Goiânia (GO) é de apro-
ximadamente 2.000 quilôme-
tros, mas para a equipe Cadasso
Racing, a viagem que se iniciou
na segunda-feira (14), pelo asfal-
to, nem parece tão longa, nem tão
cansativa e é regada a bom humor,
pois todos os integrantes sabem

que a “festa na terra” vai come-
çar na capital goiana, local que
sedia, pela 14ª vez, a largada do
Rally dos Sertões. A dupla ma-
ranhense, Fábio Cadasso e João
Afro, acelera a partir deste fim
de semana, quando terá início
a 25ª edição da maior prova
off-road.                      Página 8

Irã ameaça se
retirar de
acordo

nuclear, caso
os EUA

imponham
novas sanções

O presidente do Irã, Hasan
Rohaní, elevou o tom de suas
ameaças ao responder ao pre-
sidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, e advertir que
se retirará do acordo nuclear
firmado em 2015, caso Wa-
shington imponha novas san-
ções ao país. A informação é
da agência Télam. 

A troca de acusações e re-
presálias entre os dois países
se intensificou na semana pas-
sada, quando o Irã aprovou um
plano contra as sanções norte-
americanas que envolvem reci-
procidade e aumento dos orça-
mentos para seus programas
militares.                     Página 3

Coreia do
Norte

suspende
planos para
atacar ilha
de Guam

A Coreia do Norte redu-
ziu a tensão com os Estados
Unidos ao suspender por
tempo indeterminado seus
planos de atacar com mísseis
a ilha de Guam, no Pacífico,
onde os Estados Unidos têm
uma base militar. As infor-
mações são da agência de
notícias Télam.         Página 3
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Comissão Especial da Reforma Política se reúne para votação
do relatório parcial do relator, deputado Vicente Cândido 

lator da reforma política na Câ-
mara, Vicente Cândido (PT-SP).

Concluída a votação na co-
missão especial, a proposta se-
guirá para plenário, onde pode
ser votada ainda esta semana.
Como se trata de emenda à Cons-
tituição, necessita de pelo me-
nos 308 votos do total de 513 de-
putados para ser aprovada.

Na comissão, os deputados
mantiveram a proposta do relator de
permitir que um candidato figure tan-
to na lista majoritária, quanto na lis-
ta pré-ordenada pelo partido. Dessa
forma, o candidato poderá disputar
mais de um cargo, majoritário e
proporcional, a partir das eleições
de 2022. Os deputados, no entan-
to, votaram pela retirada do artigo
que estabelecia que o suplente de se-
nador seja o deputado federal mais
votado do partido.           Página 4

A comissão especial que ana-
lisa a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 77/03, que
trata de mudanças no sistema

político-eleitoral, concluiu na
terça-feira (15) a votação de su-
gestões de mudanças ao texto do
substitutivo apresentado pelo re-

Comissão aprova convite
para que Meirelles explique

alterações na meta fiscal
A Comissão de Assuntos

Econômicos (CAE) aprovou  na
terça-feira (15) convite para
que o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, fale à co-
missão sobre os vetos à Lei de
Diretr izes Orçamentárias
(LDO) e as alterações na meta
fiscal de 2017 e 2018. A data ain-

da será marcada.
Na mesma reunião, a CAE

aprovou o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 165/2015, que im-
pede alterações da meta de su-
perávit primário no segundo se-
mestre. A matéria vai a plenário
com urgência aprovada na comis-
são.                               Página 4

Com as frustrações de re-
ceitas, o governo anunciou na
terça-feira (15) o aumento da
meta de déficit fiscal do Go-
verno Central (Tesouro Naci-
onal, Previdência Social e Ban-
co Central) para R$ 159 bilhões
este ano. A meta para o próxi-
mo ano foi revista para R$ 159
bilhões.

O déficit primário é o re-
sultado das despesas maio-
res que as receitas, sem con-
siderar os gastos com juros
da dívida pública. O anún-
cio foi feito pelos ministros

da Fazenda,  Henr ique
Meirelles, e do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira.

A alteração das metas na
Lei de Diretrizes Orçamentári-
as (LDO) precisa ser aprova-
da pelo Congresso Nacional.
Em 12 meses encerrados em
junho, o déficit primário ficou
em R$ 167,198 bilhões, o que
corresponde a 2,62% do Pro-
duto Interno Bruto (PI B) , a
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, de
acordo com dados do Banco
Central (BC).

Empreendedores recebem
orientação gratuita sobre
planejamento de empresas

Mercado ilegal representa
16% do PIB, diz ministro

 da Justiça
Página 3



SP tem menor alíquota de álcool
do Brasil, diz Alckmin em evento
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cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Pergunta da hora: o vereador Rinaldi (PRB) - igreja Quadran-
gular - vai continuar ou vai sair do grupo de vereadores que se
reúne no gabinete do colega Camilo (PSB) como uma espécie de
‘centrão’ pra  negociar melhor com o presidente Leite (DEM) e
com o prefeito Doria (PSDB) ? 

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

Vice-prefeito Bruno (PSDB) pode e deve enquadrar desde já
quem ainda não foi flagrado fazendo o que rolava antes da ‘máfia
da fiscalização’ ao tempo de Pitta e nunca deixou de rolar. Ques-
tão de justiça aos que trabalham honestamente e de marca quan-
do assumir como prefeito.   

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

Visita do ex-presidente Capez (PSDB) a Doria (PSDB) que
pode ser candidato Presidencial  [Capez foi o 1º deputado a apoi-
ar Doria quando o vereador Matarazzo ainda tinha esperança de
ser candidato] consolida a candidatura a deputado federal; talvez
Ministro [Justiça] e até Supremo.

  
C O N G R E S S O

Seja qual for o texto da ‘reforma’ política pra eleição de 2018,
as maiorias necessárias dos 513 deputados federais e dos 81 se-
nadores darão quorum qualificado pra que o Projeto de Emenda
Constitucional seja aprovado. Alguns donos e sócios
majoritários dos partidos já comemoram.   

P R E S I D Ê N C I A 

Sendo a natureza humana - de todos nós - subjetiva e tenden-
ciosa até quando parecemos ser honestos e verdadeiros [o tempo
todo], fato que sabemos ser praticamente impossível, que tal ten-
tarmos responder [com alguma verdade] o que faríamos [na
real] no lugar de Temer ? 

P A R T I D O S 

Quem voltou a mandar muito no PT foi Zé Dirceu. O ex-de-
putado federal [ex-chefe da Casa Civil no 1º mandato de Lula -
até ser cassado por colegas por corrupções no caso ‘mensalão’ -
e condenado pelo juiz federal Moro] segue dizendo que “vamos
voltar [com Lula] a governar o Brasil”. 

 
H I S T Ó R I A S 

Rádio Jovem Pan realizou ontem mais um evento - chamado
de Mitos e Fatos - em São Paulo, no qual foram protagonistas
tanto o juiz federal Moro [estrela maior das operações ‘Lava-
Jato’ como a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra
Carmem. Moro deixou claro, pra ... 

D A 

... tristeza da maioria da platéia, que não tem o menor perfil
pra ser candidato - principalmente após a 1ª condenação que im-
pôs ao ex-Presidente Lula (PT) - à Presidência da República em
2018. Já a ministra Carmem, como mineira que é, ‘dançou entre
lobos’ com a frieza de quem ...  

P O L Í T I C A 

... estivava saboreando pão de queijo com cafezinho. Entre os
jornalistas, mais uma ‘aula’ de Direito e de jornalismo do advo-
gado Joseval Peixoto, que segue sendo o cara que dá à JP a condi-
ção de ter nele - enquanto âncora - quem não se deixa levar pelas
paixões [nada jornalísticas].     

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna diária
de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via
da liberdade possível entre comunicação, sociedade e institui-
ções. Ele está dirigente na API e na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil).

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  2,30

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 115 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

Teve início na terça-feira
(15), em São Paulo, a 13ª Feira
e Fórum Internacional de Pos-
tos de Serviço, Equipamentos,
Loja de Conveniência & Food
Service, com a apresentação das
novidades do setor, incluindo
produtos, serviços, equipamen-
tos e tecnologia.

O governador Geraldo Alck-
min participou da abertura do
evento, que prossegue até a pró-

xima quinta-feira (17). “Quero
deixar o meu abraço aos inte-
grantes do setor, que é de gran-
de importância econômica e so-
cial. Nós precisamos estimular
a atividade empreendedora na
área. Devemos ter o foco no
emprego e na renda, para que
possamos crescer e oferecer
oportunidade de trabalho, per-
mitindo que as pessoas sejam
felizes e exerçam a sua voca-

ção”, disse Alckmin.
O governador falou sobre as

ações do Combustível Legal, de
operações de  fiscalização de
combustíveis, e da política do
Governo do Estado de redução
de tributos para beneficiar o
consumidor. “São Paulo tem o
menor imposto de combustível
no país. O álcool que, na maio-
ria do país tem alíquota de 25%,
aqui em São Paulo é de 12%,

para a gente estimular uma ener-
gia renovável e também para aju-
dar o consumidor”.

O evento é organizado pelos
representantes de distribuição e
revenda de derivados de com-
bustíveis, lojas de conveniência
e Food Service, que representa
empresários de mais de 40 mil
estabelecimentos do gênero e de
aproximadamente 7 mil lojas de
conveniência em todo o Brasil.

Fábrica do Itaim Paulista orienta
jovens e oferece 2 mil empregos

Na sexta-feira (18), das 9h
às 18h, a Fábrica de Cultura Ita-
im Paulista oferece orientação
para jovens sobre o mercado de
trabalho. A Ação Social traz uma
série de atividades específicas
para quem está à procura de no-
vas oportunidades.

Serão palestras de orientação
profissional, cadastro no banco
de dados do CIEE e processos
de recrutamento e seleção. A
distribuição de senhas será a
partir das 9h e vai até 14h, com
entrada gratuita.

Esta edição encaminhará jo-
vens para mais de 2 mil vagas no
Tribunal de Justiça, Prefeitura da

capital e Banco Itaú. As vagas de
Jovem Aprendiz contemplam de
14 a 22 anos e, para estágios, o
público-alvo são jovens a partir
dos 16 anos.

Dicas e oportunidades
para jovens que buscam o pri-
meiro emprego

É necessário que os candida-
tos estejam cursando ensino
médio, técnico ou superior e
compareçam na Fábrica do Ita-
im Paulista.

Também será oferecida
uma programação com pales-
tras para que os estudantes sai-
am preparados para o mercado

de trabalho.
Além de apresentações do

SEBRAE, Ins t i tu to  Cola-
Cola e Telefônica Educação
Digital, parceiros da ação,
serão promovidas palestras
sobre orientação profissio-
nal, dicas de seleção e com-
bate às drogas. Esta última vol-
tada para pais e responsáveis.

A parceria das Fábricas de
Cultura com o CIEE foi firmada
em 2015. Desde então, já foram
atendidos mais de 13 mil jovens,
sendo que 3.110 foram encami-
nhados para empresas. Apenas na
edição de março de 2017, reali-
zada na unidade de Cidade Tira-

dentes, foram feitos 3.200 aten-
dimentos. E foram concretiza-
dos 668 encaminhamentos para
empresas.

 
Serviço
Ação Social CIEE na Fábri-

ca de Cultura Itaim Paulista
Quando: Sexta-feira (18),

das 9h às 18h (com distribuição
de senhas das 9h às 14h)

Onde: Fábrica de Cultura Ita-
im Paulista (Rua Estudantes da
China, nº 500 – Itaim Paulista –
São Paulo-SP)

Quanto: Gratuito
Mais informações: Telefone

(11) 2156 3475

Fundação Procon-SP oferece
palestras de orientação financeira
O Procon-SP promove regu-

larmente palestras gratuitas para
orientação de famílias e consu-
midores que enfrentam proble-
mas financeiros e precisam re-
negociar dívidas com credores.

As inscrições para o mês
agosto estão abertas e podem

ser feitas pelo site da instituição.
Confira abaixo os temas, horá-
rios e mais detalhes sobre as ati-
vidades já programadas.

Palestra “Dívidas e Dúvidas”
28 de agosto (segunda-feira)
das 9h às 12h e das 14h

às 17h
Endereço: Auditório da Fun-

dação Procon – Rua Barra Fun-
da, 930 – 1º andar – sala 111 –
Barra Funda – São Paulo

Inscrições também pelo te-
lefone (11) 3824-7069, das 9h
às 17h

Palestra – Direitos Básicos
do Consumidor

29 de agosto (terça-feira)
das 9 às 11h
Endereço: Rua Barra Funda,

930 – 1º andar – sala 111– Bar-
ra Funda – São Paulo

Evento aberto ao público.

Empreendedores recebem orientação
gratuita sobre planejamento de empresas

Iniciar um negócio próprio
é sempre um desafio para qual-
quer empreendedor, pois re-
quer estudo e empenho na rea-
lização do projeto. Pensando
nisso, a Agência São Paulo de
Desenvolvimento (Adesampa),
da Secretaria Municipal de Tra-
balho e Empreendedorismo
(SMTE), em parceria com o
Sebrae-SP, oferecerá na próxi-
ma quinta-feira (17), das 9h às
13h, na Avenida do Oratório,
172 – Vila Prudente, uma ofi-

cina gratuita sobre “Planeja-
mento para abertura de empre-
sas”. A atividade é mais uma
iniciativa do programa ‘Empre-
enda Fácil’.

No local, os participantes
serão orientados por uma equi-
pe especializada, com solu-
ções viáveis para problemas
frequentes que podem dificul-
tar a atividade empreendedora
a partir da abertura de um ne-
gócio. Durante a oficina, tam-
bém ocorrerá discussões sobre

as melhores formas para elabo-
rar um plano de negócios bem
sucedido e os meios para for-
malizar um empreendimento
de acordo com as característi-
cas de cada atividade.

Se você é um empreende-
dor ou deseja ser, não perca
essa oportunidade. As inscri-
ções para a oficina são gratui-
tas e limitadas. Para participar,
os interessados devem entrar
em contato por meio dos tele-
fones (11) 3397-0853 / 2090-

4250 e fazer a sua inscrição.

Serviço
Oficina “Planejamento

para abertura de empresas”
Data: 17/08/2017 
Horário: das 9h às 13h
Local: Prefeitura Regional

Vila Prudente (Avenida do Ora-
tório, nº 172)

Inscrições e informa-
ções: (11) 3397-0853 ou
2090-4250

Atividade gratuita

Achados e perdidos da CPTM e Metrô
Próteses de perna e dentária,

instrumentos musicais, pias de
banheiro, carteiras, documentos,
capacetes de motociclista, di-
nheiro em moeda nacional e es-
trangeira, livros, álbuns de fotos,
carrinhos de bebê e supermer-
cado, ferros elétricos e ventila-
dores. Dos objetos mais comuns
aos mais inusitados, quase de
tudo é esquecido pelos passagei-
ros do Metrô e da CPTM nas
estações e composições de
trem.

Além de motivo de surpre-
sa, os objetos mais estranhos
encontrados nas prateleiras dos
Achados e Perdidos do Metrô e
CPTM indicam que as pessoas
que os perderam desistiram de
recuperar os seus pertences por-
que acreditavam ser impossível
recuperá-los.

Essa falta de fé em São Lon-
guinho, o santo protetor das cau-
sas e objetos perdidos, na maio-
ria das vezes não corresponde à
realidade. É o caso da passagei-
ra do metrô que em 31 de janei-
ro desse ano perdeu a bolsa na
estação Butantã do Metrô, com
todo o salário do mês: R$ 1,4
mil. A bolsa foi encontrada por
outro passageiro e devolvida in-
tacta à administração da Linha 4,
administrada por uma concessi-
onária.

Assim como todos os obje-
tos encontrados nas  linhas do

metrô, a bolsa foi encaminhada
à Central de Achados e Perdidos,
localizada na Estação Sé. Den-
tro da bolsa, além do dinheiro e
de outros objetos pessoais, ha-
via um bilhete único do Cartão
BOM.

Por meio dele, foi possível
localizar a dona da bolsa. Ela tra-
balhou em uma empresa, em Rio
Claro, no interior de São Paulo,
em 2011. Sua ficha na empresa
indicava o telefone de uma cu-
nhada. A cunhada passou os con-
tatos do filho, que por sua vez
indicou o endereço atualizado da
mãe. Não é preciso descrever o
contentamento da mulher, quan-
do recebeu de volta a bolsa com
todo o conteúdo, incluindo o di-
nheiro do salário.

Detetives de causar inveja
O departamento de Achados

e Perdidos da CPTM mais pare-
ce uma agência de detetives. A
equipe passa o dia tentando lo-
calizar quem perdeu o quê. As-
sim também é no Metrô. Cada
objeto encontrado é catalogado
e identificado com todas as ca-
racterísticas: cor, tamanho, es-
pécie e outros detalhes que se-
rão cruzados com as informa-
ções de quem for recuperar o
objeto.  Os dados incluem onde
o objeto foi localizado, quando,
como e em quais circunstânci-
as, para que sejam confirmadas

pela pessoa que for reclamar a
posse.

Todas a informações alimen-
tam um programa de computa-
dor usado para identificar os
objetos, documentos e pessoas.
Além do trabalho de identifica-
ção, o departamento sai em bus-
ca de indícios que podem servir
para localizar a pessoa que per-
deu o objeto. Se localizada, ela
será contatada para que venha
retirar o que perdeu.

Segundo Eliete Cury, 15
anos de Serviço de Atendimen-
to ao Usuário da CPTM e chefe
do departamento desde o início
de 2011, 14% dos objetos de-
volvidos foram procurados por
seus donos e 84% é fruto do tra-
balho de investigação dos agen-
tes de relacionamento que tra-
balham no departamento.

A equipe é constituída por
cinco pessoas. Impressiona a
quantidade de cartões BOM e de
documentos que são organizados
para a devolução ao órgão expe-
didor da CPTM, quando quem os
perdeu não é localizado.

Documentos como o RG e a
Carteira Nacional de Habilitação
também serão remetidos aos
órgãos de expedição, no caso o
serviço de identificação da Se-
cretaria de Segurança Pública e
o Detran. Os que são impossí-
veis de serem devolvidos ou es-
tão fora da data de validade são

inutilizados.
Até julho deste ano, foram

esquecidos nas linhas da CPTM
45 mil itens, um média de 6 a 7
mil por mês. Deste total,  aca-
baram devolvidos 18.076 itens,
entre objetos e documentos.
“Nosso trabalho é focado para
devolver os objetos aos seus
donos”, diz Eliete. “Todos fica-
mos felizes quando isso aconte-
ce, porque sabemos o quanto
isso é importante para as pesso-
as”.

SERVIÇO
Onde encontrar os objetos

perdidos
Central de Achados e Perdi-

dos do Metrô
Estação Sé
Atendimento: pessoalmente,

de segunda à sexta-feira (exce-
to feriados), das 7h às 20h

Consulta a documentos e
objetos identificados podem ser
feitas diariamente pelo 0800-
770-7722, das 5h30 ás 23h30 ou
pelo site www.metro.sp.gov.br

Central de Achados e Perdi-
dos da CPTM

Estação Barra Funda da
CPTM

Atendimento: pessoalmente,
de segunda à sexta-feira (exce-
to feriados), das 7h às 19h

Pelo 0800-055-0121, servi-
ço 24 horas ou pelo
site www.cptm.sp.gov.br

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Irã ameaça se retirar de
acordo nuclear, caso os EUA

imponham novas sanções
O presidente do Irã, Hasan Rohaní, elevou o tom de suas ame-

aças ao responder ao presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, e advertir que se retirará do acordo nuclear firmado em
2015, caso Washington imponha novas sanções ao país. A infor-
mação é da agência Télam. 

A troca de acusações e represálias entre os dois países se
intensificou na semana passada, quando o Irã aprovou um plano
contra as sanções norte-americanas que envolvem reciprocidade
e aumento dos orçamentos para seus programas militares.

Irritado com as frequentes ameaças de Trump de romper o
pacto assinado em 2015 entre Irã, Estados Unidos, Rússia, Chi-
na, Grã-Bretanha, França e Alemanha, Rohaní anunciou, em dis-
curso ao Parlamento, que vai responder na mesma moeda.

O presidente iraniano lembrou que “a experiência fracassada
de aplicar sanções levou administrações anteriores [dos EUA] à
mesa de negociações” para assinar o chamado Plano Integrado
de Ação Conjunta (JCPOA, da sigla em inglês). (Agencia Brasil)

Coreia do Norte suspende
planos para atacar ilha de Guam

A Coreia do Norte reduziu a tensão com os Estados Unidos ao
suspender por tempo indeterminado seus planos de atacar com mís-
seis a ilha de Guam, no Pacífico, onde os Estados Unidos têm uma
base militar. As informações são da agência de notícias Télam.

O líder norte-coreano Kim Jong-un vai avaliar agora “por um
período mais longo” o comportamento dos Estados Unidos an-
tes de reagir, informou a agência oficial de notícias KCNA.

“Os Estados Unidos deveriam, inicialmente, tomar a decisão
acertada e provar, por seu comportamento, que querem reduzir
as tensões e evitar um conflito militar perigoso na península co-
reana”, disse Kim.

Kim Jong-un afirmou, no entanto, que, caso Washington man-
tenha “suas ações extremamente perigosas na península corea-
na”, não hesitará em tomar imediatamente uma decisão “impor-
tante”. (Agencia Brasil)

China enfrenta Trump e
adverte que defenderá seus

direitos comerciais
Poucas horas depois de Trump assinar um memorando em

que ordenou a abertura de uma investigação para determinar se
as práticas de “propriedade intelectual” da China causariam da-
nos para empresas norte-americanas, o país asiático respondeu
que não vai ficar de braços cruzados se ficar prejudicado. A in-
formação é da agência Télam.

“A China definitivamente não vai se render, mas tomará todas
as medidas apropriadas para salvaguardar resolutamente os seus
legítimos direitos e interesses”, disse o Ministério do Comér-
cio do gigante asiático através de um comunicado.

O órgão expressou, na terça-feira (15), em um comunicado
sua “grande preocupação” com esta decisão de Trump e disse
que espera que os EUA executem a tarefa “com prudência”. Na
sua coletiva diária de imprensa, a porta-voz chinesa das Relações
Exteriores, Hua Chunying, disse que os Estados Unidos “não
podem destruir as regras multilaterais” e que “qualquer medida
protecionista vai prejudicar as relações comerciais entre a Chi-
na e os interesses das empresas chinesas e americanas”. (Agen-
cia Brasil)

Angola transfere milhares de
refugiados congoleses com

apoio da ONU
Mais de 33 mil refugiados congoleses de dois acampamen-

tos provisórios lotados no norte de Angola estão sendo transfe-
ridos pelo governo desse país para uma nova área situada a cerca
de 85 km dos campos atuais com apoio da Agência das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur). A informação é da ONU News.

O governo de Angola colocou cerca de 33 km2 de terra na
municipalidade de Lóvu ao dispor dos refugiados congoleses para
melhorar as suas condições de vida. A nova área está localizada a
100 km da fronteira com a vizinha República Democrática do
Congo, RD Congo.

O coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Pa-
olo Balladelli, disse à ONU News que também é preciso estimu-
lar uma convivência saudável entre angolanos e congoleses. Se-
gundo ele, “estiveram envolvidas no processo de transferência
agências das Nações Unidas, como o Unicef e a Acnur, que tra-
balharam juntas com o governo angolano para criar as condições
no terreno, para o que também foram contratados vários refugia-
dos. Neste momento temos já  mais de mil pessoas deslocadas a
esta nova área.”

Os residentes do novo acampamento devem receber um lote
de terra para construir abrigos e cultivar alimentos para compor
as suas rações alimentares. Uma semana depois do início da ope-
ração, cerca de 1,5 mil refugiados já saíram do centro de acolhi-
mento temporário de Mussunge para o novo local.

Segurança
Milhares de congoleses foram para Angola fugindo da vio-

lência e das tensões étnicas na área Kassai da RD Congo, locali-
zada ao norte de Angola. Numa altura em que a segurança conti-
nua volátil na área, as autoridades angolanas e a Acnur dizem es-
tar preparados para oferecer proteção e apoio a até 50 mil refu-
giados congoleses até o final de 2017.

Em junho, a agência da ONU pediu US$ 65,5 milhões para
continuar a desenvolver infraestrutura e serviços para refugiados
em Angola, dos quais recebeu apenas 32%. (Agencia Brasil)

Agricultura estima em R$ 535,4 bi
valor bruto da produção agropecuária

O Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) de 2017
está estimado em R$ 535,4 bi-
lhões, segundo novo estudo da
Secretaria de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), divulgado na terça-
feira(15). O valor, calculado
com base nas informações de
julho, é 4,5% maior do obtido
no mesmo mês em 2016, de
R$ 512,5 bilhões.

Segundo o Mapa, o resul-
tado das lavouras correspon-
de a R$ 367,9 bilhões, o que
representa um aumento de
10,2% em relação a 2016. Já

a pecuária, com R$ 167,5 bi-
lhões, teve um recuo de 6,3%
em relação ao ano passado.

O valor final de 2017 deve
ser próximo a esta estimativa
já que o ano agrícola está qua-
se encerrado para a maior par-
te das lavouras.

Na agricultura, o destaque
este ano é para a safra recor-
de de grãos,  est imada em
238,2 milhões de toneladas
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), e de
242,1 milhões segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O VPB,
na análise do ministério, deve-

se mais à produtividade do que
aos preços ou aumento de área
plantada.

Entre os produtos que com
resultados mais favoráveis,
destacam-se o algodão, com
aumento real de 75,6%, cana
de açúcar (46,4%), laranja
(25,2%),  milho (19,3%) e
soja (2,3%). O valor da pro-
dução de soja, de R$ 115,6
bilhões, corresponde a 31,4%
do VBP total, mas, segundo o
estudo, houve anos em que a
participação foi maior, como
em 2015 e 2016.

Banana, batata-inglesa, ca-
cau, cebola, feijão e maçã vêm

apresentando desempenho
menos favorável na compara-
ção com o ano passado, com
preços menores na compara-
ção com 2016. Em alguns,
como café e trigo, há uma
combinação de preços mais
baixos e quantidades também
menores.

Na pecuária, carne bovina,
frango e ovos registraram que-
da de preços, o que resulta em
uma redução do faturamento
dessas atividades. Suínos e lei-
te são os principais destaques.
Eles têm se beneficiado de au-
mento de preços ao produtor.
(Agencia Brasil)

Comércio varejista tem alta
 de 1,2% no volume de vendas

em junho
O volume de vendas no co-

mércio varejista cresceu 1,2%
na passagem de maio para junho.
Já a receita nominal teve expan-
são de 0,8%. Em ambos indica-
dores, o setor apresentou a ter-
ceira alta consecutiva neste tipo
de comparação temporal. Os da-
dos da Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC) foram divulgados
na terça-feira(15), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).

Na comparação com junho
de 2016, as vendas tiveram alta
de 3% no volume e 2,4% na re-
ceita. No acumulado do ano,
apesar de registrar queda de
0,1% no volume, houve alta de
1,9% na receita. No acumulado
de 12 meses, o mesmo compor-
tamento, queda de 3% no volu-
me e alta de 3,2% na receita.

Na passagem de maio para
junho, seis das oito atividades do
comércio varejista tiveram alta
no volume de vendas, com des-
taque para os setores de tecidos,
vestuário e calçados (5,4%) e de
livros, jornais, revistas e pape-
laria (4,5%).

Também anotaram alta os

setores de combustíveis e lubri-
ficantes (1,2%), móveis e ele-
trodomésticos (2,2%), artigos
farmacêuticos, médicos e de
perfumaria (1,5%) e outros ar-
tigos de uso pessoal e domésti-
co (2,7%).

Por outro lado, duas ativida-
des tiveram queda no volume:
equipamentos e material para
escritório, informática e comu-
nicação (-2,6%) e supermerca-
dos, produtos alimentícios, be-
bidas e fumo (-0,4%).

Varejo ampliado
No chamado varejo amplia-

do, que considera oito atividades
varejistas, além de veículos e
peças e materiais de construção,
o volume de vendas teve alta de
2,5% em junho, depois de uma
queda de 0,2% em maio. Os ve-
ículos, motos e peças registra-
ram alta de 3,8%, enquanto os
materiais de construção cresce-
ram 1%.

Na comparação com junho
de 2016, o varejo ampliado teve
alta de 4,4%. No acumulado do
ano, a alta é de 0,3%. Já no acu-
mulado de 12 meses, o volume
de vendas acumula queda de
4,1%. (Agencia BrasiL)

Volume de exportações
 cresce 12,5% em julho,

aponta a FGV
O volume de exportações

brasileiras aumentou 12,5%
entre julho de 2016 e julho
deste ano, segundo dados dos
Indicadores de Comércio Ex-
terior, divulgados  na terça-fei-
ra (15), no Rio de Janeiro, pela
Fundação Getulio Va rgas
(FGV). Em junho, a alta havia
sido de 15,6%. No entanto, os
preços dos produtos exporta-
dos só cresceram 0,7% no pe-
ríodo.

O volume das commoditi-
es (mercadorias com preços
fixados em dólar) teve expan-
são de 19,6%, enquanto as não
commodities acusaram uma
alta de apenas 5,7%. Entre as
atividades econômicas, o prin-
cipal destaque ficou com a in-
dústria extrativa, com cresci-
mento de 49,7% no volume
exportado.

O setor agropecuário expor-
tou 26% a mais em volume no
período. Já a indústria da trans-
formação teve a alta mais modes-
ta entre os três setores: 3,1%.

Já entre as categorias de
uso, os bens de consumo durá-
veis tiveram aumento de 52,5%
e os bens intermediários (in-

sumos para o setor produtivo)
de 5,3%. Os bens de consumo
semiduráveis tiveram uma va-
riação quase nula (0,1%), en-
quanto os bens de consumo
não duráveis ficaram estáveis.
Já os bens de capital (máqui-
nas e equipamentos) registra-
ram queda de 7%.

Importações
O volume das importações

cresceu 10,8%, enquanto os
preços caíram 1,5%. Em rela-
ção ao volume das atividades
econômicas, a indústria extra-
tiva importou 40,6% mais, se-
guida pela indústria da transfor-
mação (0,5%). Já a agropecu-
ária teve uma queda de 24,8%.

Entre as categorias de uso,
a importação de bens de con-
sumo semiduráveis foi a que
mais se destacou, com alta de
34,9%. Os bens intermediári-
os anotaram um aumento de
10,2%, enquanto os bens de
consumo duráveis variaram
0,5%. Por outro lado, caíram
as importações de bens de
consumo não duráveis (-9,4%)
e de bens de capital (-31,1%).
(Agencia Brasil)

Com as frustrações de re-
ceitas, o governo anunciou na
terça-feira (15) o aumento da
meta de déficit fiscal do Go-
verno Central (Tesouro Naci-
onal, Previdência Social e
Banco Central) para R$ 159
bilhões este ano. A meta para
o próximo ano foi revista para
R$ 159 bilhões.

O déficit primário é o resul-
tado das despesas maiores que
as receitas, sem considerar os
gastos com juros da dívida pú-
blica. O anúncio foi feito pelos
ministros da Fazenda, Henrique
Meirelles, e do Planejamento,
Dyogo Oliveira.

A alteração das metas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) precisa ser aprovada pelo
Congresso Nacional. Em 12
meses encerrados em junho, o
déficit primário ficou em R$
167,198 bilhões, o que corres-
ponde a 2,62% do Produto In-
terno Bruto (PI B) , a soma de
todos os bens e serviços produ-
zidos no país, de acordo com
dados do Banco Central (BC).

Originalmente, a meta de
déficit estava fixada em R$ 139
bilhões para este ano e em R$
129 bilhões para 2018. No en-
tanto, a arrecadação ainda em
queda, e uma série de frustra-

ções de receitas dificultaram o
cumprimento da meta original.

Primeiramente, o Tribunal de
Contas da União (TCU) mandou
a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) refazer o edital
do leilão de renovação de con-
cessão de usinas hidrelétricas da
Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), que renderia R$
11 bilhões aos cofres federais
este ano.

A segunda versão do progra-
ma de regularização de ativos no
exterior, conhecida como repa-
triação, arrecadou apenas R$
1,61 bilhão, em vez dos R$ 13
bilhões inicialmente previstos.

As alterações na medida provi-
sória que criou a renegociação
especial de dívidas com a União
também podem diminuir a pre-
visão de arrecadação, caso o go-
verno não consiga reverter essas
mudanças.

Por fim, o governo teve de
recuar de medidas que elevari-
am as receitas. O aumento do
Programa de Integração Soci-
al e da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade
Social (PIS/Cofins) sobre o
etanol foi parcialmente rever-
tido, reduzindo a previsão de
arrecadação em R$ 501 mi-
lhões. (Agencia Brasil)

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Torquato Jar-
dim, disse na terça-feira (15) que
a economia subterrânea em tor-
no do mercado ilegal no Brasil
representa cerca de 16% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços fi-
nais produzidos em determina-
da região por determinado perí-
odo) do país. Segundo o minis-
tro, a tendência é de diminuição,
mas o valor ainda é muito alto.
Jardim participou hoje do semi-
nário de promoção da campanha
“O Brasil que nós queremos”,
em Brasília.

Lançada em março deste ano
pela Frente Parlamentar Mista
de Combate ao Contrabando e à
Falsificação e o Movimento
Nacional em Defesa do Merca-
do Legal Brasileiro, em parce-
ria com o Ministério da Justiça,
a campanha visa conscientizar o
setor público e privado e a soci-
edade da necessidade de coibir
a prática de contrabando e da
sonegação no Brasil.

Segundo as entidades, em
2016, o mercado ilegal gerou
perdas de R$ 130 bilhões para o
país em setores produtivos,

como tabaco e vestuário, e so-
negação de impostos. Entretan-
to, segundo Jardim, o valor é
muito maior levando em conta
toda a cadeia em torno do mer-
cado ilegal.

Quando a campanha foi lan-
çada, o então ministro da Justiça,
Osmar Serraglio, assinou proto-
colo de intenções com as princi-
pais medidas e ações para fisca-
lização e repressão ao contraban-
do. O protocolo foi entregue hoje
ao ministro Torquato Jardim.

Segundo Jardim, há uma sé-
rie de atividades sendo realiza-
das pelas forças de segurança
brasileiras em colaboração com
os países vizinhos para acompa-
nhar o fluxo dessa criminalida-
de. Para ele, a maior dificuldade
é a extensão territorial do país,
que só de fronteira seca tem qua-
se 17 mil quilômetros. “É pre-
ciso mais tecnologia, expandir o
aparato tecnológico das forças
de segurança. Quem tem uma
fronteira tão grande não pode
pensar só em pessoas”, disse.

A limitação orçamentária,
entretanto, é um entrave, de acor-
do com o ministro. “Temos que
ver quanto será possível no or-

çamento para conceber nossa li-
mitação de operação. Não se
combate [o mercado ilegal] sem
investimento. Assim como há
um fundo constitucional para
saúde e educação, é preciso ter
o de segurança pública. Reduzir
aqueles números [de 16% do
PIB] é retorno do investimento”,
explicou.

Custo social
Para o representante do Mo-

vimento Nacional em Defesa do
Mercado Legal Brasileiro, Fer-
nando Bomfiglio, além da polí-
tica pública é preciso ter com-
promisso com a análise do im-
pacto econômico e social das
decisões, especificamente so-
bre regulamentações sobre pro-
dutos e alta taxa de impostos.
“Quando se excede a um nível
razoável de imposto ou regula-
mentação, temos a contrapres-
tação disso ou o resultado con-
trário disso, que é a elevação
desses crimes [mercado ilegal].

Bomfiglio cita como exem-
plo, o comércio de cigarros. No
Brasil 40% dos cigarros vendi-
dos no Brasil são contrabandea-
dos. “Houve uma elevação subs-

tancial dos impostos nos últimos
anos e o mesmo na compressão
do ato regulatório. Se por um
lado tivemos resultados impor-
tantes na redução do mercado
formal e do consumo de cigar-
ros, por outro lado houve uma
elevação sobrenatural do merca-
do do contrabando”, afirmou.

Segundo Bomfiglio, é tam-
bém preciso levar os compro-
missos de cidadania e ética tam-
bém aos empresários e cidadãos.
“A transgressão muitas vezes é
furar fila, ela tem uma amplitu-
de em comportamento equivo-
cados que a gente tolera muitas
vezes. Mas um país decente pas-
sa por esses pequenos atos,
como não comprar produtos
contrabandeados”, disse.

Para o ministro Torquato Jar-
dim, há dois desafios maiores
no combate a essa crime: orça-
mentário e cultural. Ele questi-
ona o quanto a sociedade civil
está disposta a pagar em investi-
mentos e custeio da segurança,
e o quanto está disposta a resis-
tir e não consumir produtos ile-
gais. “[A sociedade] se torna co-
nivente, é parte da operação”,
disse ele. (Agencia Brasil)

Mercado ilegal representa 16%
do PIB, diz ministro da Justiça
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Japonês Tanaka Genki vence dia 6
é o único piloto a completar prova
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A RECUPERAR O FÔLEGO.
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DISTÂNCIA DISTÂNCIA

Sprint OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

24 DE SET
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

30 DE ABR
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO PAULO - SP

USP
ETAPA 2

15 DE NOV
2017

RIO E JANEIRO - RJ

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES

ETAPA 1

08 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

22 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

11 DE JUN
2017 INSCREV

A-SE

A distância entre São Luís
(MA) e Goiânia (GO) é de
aproximadamente 2.000 qui-
lômetros, mas para a equipe
Cadasso Racing, a viagem
que se iniciou na segunda-
feira (14), pelo asfalto, nem
parece tão longa, nem tão
cansativa e é regada a bom
humor, pois todos os inte-
grantes sabem que a “festa na
terra” vai começar na capital
goiana, local que sedia, pela
14ª vez, a largada do Rally
dos Sertões. A dupla mara-
nhense, Fábio Cadasso e João
Afro, acelera a partir deste
fim de semana, quando terá
início a 25ª edição da maior
prova off-road (19 a 26 de
agosto), que acontecerá en-
tre Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

A Mitsubishi Pajero TR4
(#345) já está em Goiás,
onde a dupla realizará os úl-
timos testes nesta terça-fei-
ra. “Nosso carro foi na fren-
te e está em Itumbiara para
ajustes finais, faremos um
teste e chegaremos ao parque
de apoio do Sertões na quar-
ta-feira com força total”, diz
o piloto Cadasso, que segue
para a quinta participação, e
em todas as vezes subiu ao
pódio.

Cadasso e Afro disputa-
rão pela categoria Producti-
on T2/TR4, sendo que no ano
passado a dupla foi vice-cam-
peã entre os TR4. Das quatro
participações de Cadasso, em
três delas contou com Afro
na navegação e, seja dentro
ou fora dos grids, a sintonia
da dupla é perfeita. “O nave-
gador que estreou no Sertões

Rally dos Sertões

Equipe Cadasso
Racing deixou São
Luís (MA) rumo a

Goiânia (GO)
Fábio Cadasso e João Afro contam os dias para começar
a acelerar neste fim de semana, quando terá início a 25ª
edição da maior prova off-road do país
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Time maranhense da Cadasso Racing para o Rally dos
Sertões

em 2010 hoje está muito
mais confiante para encarar
novos desafios. Além de que
a sintonia que temos  é mui-
to boa. Planejamos juntos
nossa estratégia e a coloca-
mos em prática dentro do
carro, um confiando no ou-
tro.  Nosso conjunto está
bem guiado e estamos no
caminho certo para mais um
ano”, explica o navegador.

No sábado, 19, os com-
petidores participam do Pró-
logo, que é a tomada de tem-
po que define a ordem de lar-
gada para o rali. E no domin-
go, o Rally dos Sertões co-
meça para valer quando lar-
gam do Autódromo Interna-
cional de Goiânia (Parque de
Apoio) para a 1ª etapa que
tem como destino Goiané-
sia. Serão mais de 3.300 qui-
lômetros de percurso nos
sete dias de prova,  com
1.999 de trechos cronome-
trados (Especiais) até a che-
gada em Bonito, no Mato
Gross do Sul.

A equipe Cadasso Racing
conta com o patrocínio do
Governo do Maranhão e do
Grupo Mateus, por meio da
Lei de Incentivo ao Esporte,
e conta com o apoio da
Smart Pilots, Pipa Publicida-
de, Dr. Klevison Araujo (Clí-
nica Le Corps), Dr. Josélio
Lima (Special Pharma), Top
Auto Service e Digital Cer-
tificadora. Mais informa-
ções sobre nas redes sociais
da dupla: Facebook/ @pilo-
tofabiocadasso, Instagram/
@equipecadassoracing e
Twitter/@equipecadassora-
cing

Mundial de Asa Delta

Mundial terá mais três dias de corridas

O piloto japonês Tanaka
Genki fez bonito na segunda-
feira (14), durante o sexto dia
de provas da 21ª edição do
Campeonato Mundial de Asa
Delta. Genki foi o único atle-
ta a completar os 115 km da
tarefa do dia, em 3h04min40.
Com o fe i to ,  e le  somou
631 pontos e subiu 14 posi-
ções na classificação indivi-
dual, de 47º para 33º lugar. O
segundo colocado do dia foi o
tcheco Dan Vyhnalik, que somou
560. Com dia de descanso na ter-
ça-feira (15), os pilotos voltam
a competir entre a quarta (16) e
a sexta-feira (18), data esta
decisiva da competição.

Poucos instantes após o pou-
so, realizado em Planaltina de
Goiás, Tanaka Genki foi muito
festejado pelo público local e
pelos membros da organização.
Todos reverenciaram o piloto
por ter sido o único a chegar no
goal (ponto final do voo) defini-
do pela comissão técnica do
evento. Tanaka esbanjou simpa-
tia, agradecendo não só em in-
glês, mas como também em por-
tuguês. “Muito obrigado. Obriga-
do mesmo”, disse o japonês mis-
turando as línguas. “Foi um dia
realmente muito difícil para se
voar”, finalizou.

Na classificação geral, o
francês Mario Alonzi voltou a li-
derar , com a
terceira colocação nesta segun-
da, contra o 11º lugar do italiano
Alessandro Ploner. Alonzi agora
tem 5.241, após somar 547 pon-
tos, contra 5.170 de Ploner, que
somou 454. Atual campeão do
mundo, Christian Ciech foi o 12º
e também caiu na classificação,

agora em quinto. Quem comple-
ta o top 3 no momento é o tche-
co Petr Benes, com 5.161, se-
guido de seu compatriota Vyhna-
lik, com 5.132, em quarto.

Classificação por equipes -
As três primeiras colocações
seguem inalteradas, porém com
uma folga menor pra os italianos
em relação aos tchecos. Enquan-
to a Itália tem 15.442, a Repú-
bl ica  Tcheca tem agora
15.095, diminuindo a diferen-
ça de 572 para 347 pontos. O
Brasil segue em terceiro, com
14.529, enquanto os Estados
Unidos subiram uma posição,
em quarto lugar com 13.990.
A Austrália, do número 1 do
ranking mundial Jonny Durand,
caiu pra sexto, com 13.671, en-
quanto o top 5 agora tem a Ale-
manha (13.778).

Os brasileiros - O melhor
atleta do dia entre os represen-
tantes do Brasil foi o carioca
Carlos Niemeyer, 14º colocado.
Sergio Galvas, o 19º, e Alvaro
Sandoli, 25º, foram os três pri-

meiros do País. Mesmo com o
dia irregular, Sandoli se manteve
no top 10 da classificação geral,
e agora é o oitavo colocado, com
4.921 pontos.

Arena do Mundial - No gra-
mado, em frente ao Museu da
República, em Brasília, está mon-
tada a Arena do Mundial de Voo
Livre, onde dá para ver bem de
perto os pilotos pousando. O lo-
cal,  fechado na terça-feira
(15), oferece uma estrutura
especial com Dj’s e diversas
atrações disponíveis para a cri-
ançada, como: simulador de
asa delta; simulador de surf; ti-
rodelta – tirolesa + asa delta;
cama elástica; e muro de esca-
lada. A Arena volta a funcionar
na quarta (16), a partir das 15
horas e até o por do sol, e en-
cerra as atividades no início da
noite de sábado (19), dia da pre-
miação do evento.

Mais resultados - Os resul-
tados divulgados acima são ex-
tra-oficiais. Para conferir as pon-
tuações e classificações de todos

os participantes do Mundial de
Asa Delta, individuais e por equi-
pes, basta acessar o endereço:
http://eventos.cbvl.esp.br/pt/21-
fai-mundial-de-asa-delta-brasilia-
2017#resultados. As informa-
ções completas dos inscritos,
programação, tempo real (live
tracking) e demais informações
também estão disponíveis no
site.

Os países - Após a confirma-
ção das inscrições realizadas en-
tre domingo (6) e segunda-feira
(7), 26 países participam do 21º
Campeonato Mundial de Asa
Delta de Brasília: Alemanha, Ar-
gentina, Austrália, Áustria, Bra-
sil, Chile, Colômbia, Equador,
Estados Unidos, França, Grã-
Bretanha, Guatemala, Holanda,
Hungria, Israel, Itália, Japão, Li-
echtenstein, México, Noruega,
Nova Zelândia, Paraguai, Repú-
blica Tcheca, Suécia, Suíça e Ve-
nezuela.

O local das decolagens - Lo-
calizada a 92 km da Capital Fe-
deral, a cidade goiana de Formo-
sa conta com uma rampa a cerca
de 1.000 metros de altitude e,
por possuir clima seco e vento
constante, atrai atletas brasilei-
ros e estrangeiros praticantes do
esporte, recebendo anualmente,
desde 1984, uma das etapas do
Campeonato Brasileiro de Asa
Delta. No ar, a distância de um
voo direto é de 73 km, mas como
o percurso da prova passa por
pontos obrigatórios (tasks) os
pilotos voam de 90 a 150 km, de
acordo com os pontos escolhi-
dos pelos organizadores. Este
trajeto é definido de acordo com
a previsão meteorológica do dia
de cada etapa.
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Rosangela Santos vence 100 m na Polônia

Rosangela Santos

Rosangela Santos, que termi-
nou em sétimo lugar nos 100 m
do Campeonato Mundial de Lon-
dres, o melhor resultado na pro-
va na história de uma atleta sul-
americana na competição, voltou
ao circuito europeu na terça-fei-
ra (15). Ela disputou o Memori-
al Kamili Skolimowskiej, em
Varsóvia, na Polônia.

A brasileira, atleta do Pinhei-
ros, venceu os 100 m, com o
tempo de 11.22 (-0.5), cruzando
a linha de chegada à frente das
jamaicanas Natasha Morrison,
com 11.30, e Shillonie Calvert-
Powell, com 11.35.

Antes das merecidas férias,

Rosangela compete no próximo
domingo (20) no Grande Prêmio
de Birmigham, na Grã-Bretanha,
antepenúltima etapa da Liga Di-
amante de 2017, o principal cir-
cuito de competições da IAAF.

No Mundial de Londres, en-
cerrado no último domingo, Ro-
sangela bateu o recorde sul-ame-
ricano dos 100 m nas semifinais,
com 10.91. Ela transformou-se
na primeira brasileira a correr a
distância abaixa dos 11 segundos
e a primeira sul-americana a par-
ticipar da final de um Mundial.
Ela integrou ainda o revezamen-
to 4x100 m, que ficou em séti-
mo lugar no Estádio Olímpico.
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Taça Ouro Masculina

Corinthians/Guarulhos vence o
Botafogo e garante vaga na elite

O Corinthians/Guarulhos
(SP) é o décimo segundo clube
na Superliga Masculina 2017/
2018. Na noite de domingo (13)
o time paulista venceu o Botafo-
go (RJ) por 3 sets a 1 (25/20, 25/
20, 28/30 e 25/19), em 2h33 de
partida no ginásio Oscar Zelaya,
no Rio de Janeiro (RJ). A partida
encerrou a disputa da Taça Ouro,
que ainda contou com a partici-
pação de Castro (PR) e Rádio
Clube/AVP (MS).

No jogo que definiu a vaga na
elite do voleibol brasileiro, o
Corinthians usou o saque força-
do e o eficiente bloqueio como

armas principais contra o Alvi-
negro carioca. As torcidas dos
dois clubes também tiveram
importante participação, incen-
tivando os atletas durante os
quatro sets. O treinador do time
paulista, Alexandre Stanzione,
comemorou o resultado.

“Uma expressão representa
o nosso time que é ‘vai, Corin-
thians’! Aqui temos a história de
conseguir os objetivos de for-
ma sofrida, mas com muita gar-
ra e determinação. Este é só o
começo do projeto que ainda
vai trazer muitas alegrias à esta
torcida”, comentou Stanzione.

Um dos principais nomes no
elenco corintiano, o líbero Ser-
ginho, bicampeão olímpico, ce-
lebrou a conquista e elogiou o
adversário.

“Foi muito difícil, pois joga-
mos uma Taça Ouro com um ní-
vel altíssimo. Fico triste por ou-
tro lado em ver equipes tão for-
tes ficando de fora, como o Bo-
tafogo que tem um elenco talen-
toso, torcida maravilhosa, co-
missão técnica e estrutura mui-
to boa. Fiz a minha parte, e que-
ro sempre o bem do voleibol”,
disse o atleta multi-campeão.

Na partida preliminar, o Cas-

tro venceu o Rádio Clube/AVP
por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e
25/19). Mas não foi suficiente
para classificar a equipe parana-
ense. 

Com a classificação do Co-
rinthians/Guarulhos, a Superliga
Masculina 2017/2018 está com-
pleta e contará com o Sada Cru-
zeiro (SP), Funvic Taubaté (SP),
SESI-SP, Vôlei Renata (SP),
Montes Claros Vôlei (MG), Mi-
nas Tênis Clube (MG), Juiz de
Fora Vôlei (MG), Lebes/Gedo-
re/Canoas (RS), Bento Vôlei
(RS), Copel Telecom Maringá
(PR) e SESC-RJ.


