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Após reduções, estimativa para
inflação tem ligeira alta
Depois de seis reduções seguidas, o mercado financeiro
ajustou a projeção para inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), de 2,95% para
2,98%, este ano. A estimativa
é do boletim Focus, uma publicação divulgada toda segunda-feira no site do Banco Central (BC), com projeções para
os principais indicadores econômicos.
Para 2018, a estimativa

Mais de 80% dos brasileiros acham que
pessoas comuns podem combater a corrupção
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FAO sugere que jovens de países em
desenvolvimento não deixem áreas rurais
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Novo grupo
jihadista é
criado na Síria
com objetivo
de estabelecer
califado
Uma nova facção jihadista, o Grupo dos Seguidores
do Furqan no País do Levante, anunciou na segunda-feira (9) sua criação na Síria e
afirmou que seu objetivo é o
estabelecimento de um “califado”. A informação é da
agência EFE.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,18
Venda:
3,18
Turismo
Compra: 3,06
Venda:
3,31

EURO
Compra: 3,74
Venda:
3,74

OURO
Compra: 119,32
Venda: 148,92

31º C
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BNDES pode usar captações
internacionais para devolver
recursos ao Tesouro
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Mais de 300 pessoas vão
fazer o Enem usando nome
social neste ano
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Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos Arthur Nuzman
O pedido do Ministério Pú- deral Criminal, Marcelo Bretas, tes estão presos desde quintablico Federal (MPF) no Rio de responsável pelos processos da feira (5), quando foi deflagrada a
Janeiro para converter a prisão Operação Lava Jato no estado. O Operação Unfair Play - segundo
temporária do presidente afasta- MPF pede também a prorrogação tempo, um desdobramento da Opedo do Comitê Olímpico do Bra- da prisão temporária de Leonar- ração Unfair Play, que revelou a
sil (COB), Carlos Arthur Nuz- do Gryner, ex-diretor do COB e compra de votos para a escolha do
man, em prisão preventiva será do Comitê Organizador dos Jo- Rio como sede dos Jogos Olímavaliado pelo juiz da 7ª Vara Fe- gos Rio 2016. Os dois dirigen- picos de 2016.
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Emissão do Cartão de
Estacionamento para Idoso será
feita por agendamento
eletrônico do DSV
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Esporte

Sebastian Vettel quebra,
Hamilton vence e fica
perto do título
Três corridas foram suficientes para destruir o que
caminhava para ser uma disputa histórica entre Lewis
Hamilton e Sebastian Vettel
pelo título mundial de Fórmula 1 de 2017. Em Singapura, um acidente tirou Vettel
logo na largada. Na Malásia,
teve de largar no fundo do
grid, em função dos problemas no carro. E agora no Japão, foi a vela, uma peça de
menos de R$ 200, que atrapalhou a vida do piloto alemão
e da Ferrari, forçando um
abandono que pode custar
muito, muito caro. Página 6

Lewis Hamilton

19º C

Circuito TRIDAY
Series 2017 estreia
no Rio de Janeiro
em grande estilo

Noite

Foto/ Fábio Falconi

Terça: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

MPF pede prisão por tempo
indeterminado de Nuzman

No domingo, dia 8 de outubro, no Recreio dos
Bandeirantes, o Circuito TRIDAY Series 2017 fez sua
estreia no Rio de Janeiro, após etapas em São Paulo,
São Carlos e Riacho Grande. A competição criada pela
Unlimited Sports para movimentar e fortalecer a modalidade cumpriu seu papel, com uma disputa acirrada,
bom número de participantes e que teve até melhor
marca. Na categoria Sprint – 750m de natação, 20
km de ciclismo e 5 km de corrida – o paulista Pedro
Apud, vencedor de todas as etapas no Sprint, fechou a
prova em 57min38seg, seu melhor tempo até agora.
Milena de Souza, com a marca de 1h16min22seg63,
foi a melhor da categoria.
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Gabriela Moraes, campeã Sprint

IMSA: Fittipaldi é
tetracampeão do
Campeonato Norteamericano de Endurance
Foram 10 horas intensas,
de muita disputa e emoção,
com a definição dos vencedores nos minutos finais. A décima e última etapa do IMSA
WeatherTech
SportsCar
Championship, realizada no
sábado (7) em Road Atlanta
(EUA), teve um roteiro digno de uma grande final. E para
o brasileiro Christian Fitti-

paldi o campeonato de 2017
termina com mais um título, na verdade, o quarto seguido no Campeonato Norte-americano de Endurance,
que engloba as quatro provas longas da temporada (24
Horas de Daytona, 12 Horas
de Sebring, 6 Horas de Watkins Glen e 10 Horas de Petit Le Mans).
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Brasil fecha Mundial com
grande expectativa para
restante do ciclo olímpico
Foto/ Ricardo Bufolin

O titular da Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (EPA, na sigla em inglês), Scott Pruitt, anunciou na
segunda-feira (9) que a entidade vai derrubar o Plano de Energia Limpa, implementado pelo
ex-presidente Barack Obama
para controlar as emissões de
gases de efeito estufa. A informação é da agência EFE.
Ao lado do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, Pruitt anunciou no estado do Kentucky
que assinará amanhã a proposta de revogação do plano.
“Quando se pensa no que essa
regra significava, tratava-se de
escolher os ganhadores e os
perdedores. O poder regulador
não deveria ser utilizado por
nenhum órgão regulador para
escolher os ganhadores e perdedores”, disse.
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Gilmar Mendes: julgamento
resolverá problema de
interpretação da Constituição

Foto/Mercedes AMG

Governo Trump
anuncia que vai
derrubar Plano
de Energia
Limpa de
Obama

para o IPCA passou de 4,06%
para 4,02%. Essa foi a sexta
redução consecutiva. A estimativa para 2017 segue abaixo do
piso da meta de 3%. A meta
tem como centro 4,5% e limite superior, 6%.
Na última sexta-feira (6), o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA fechou o mês
de setembro com variação de
0,16%, abaixo dos 0,19% de
agosto.
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Thais Fidelis
O Mundial de Ginástica Artística de Montreal, no Canadá,
chegou ao fim no domingo (8),
com uma boa participação do
Brasil neste início de ciclo
olímpico. A equipe brasileira
conseguiu atingir o objetivo
inicial de chegar a finais e fe-

chou a competição com boas
perspectivas para os próximos anos. A última a representar o País foi Thais Fidelis. Com apenas 16 anos, a ginasta que participa do primeiro Mundial da carreira mostrou a que veio.
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Isenção de ICMS e IPVA é ampliada
a tutor da pessoa com deficiência
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Ex-Secretário [Meio Ambiente de Doria], o médico e vereador Natalini (PV) tem agora ‘assinatura de recibo’ do próprio
Doria [ainda PSDB] pro seu projeto tipo ‘fome zero paulistano’,
programa que reutilizará alimentos pra aplacar a fome na
nossa Pauliceia Desvairada.
PR E F E I T U RA ( S P )
Agora tá nas mãos do advogado e Secretário [Justiça] Pomini, processar o vice-presidente nacional [PSDB] Goldman, acusador de que as licitações são dirigidas pra que vençam as
empresas que Doria quer. O que Doria não precisava era ‘matar’
quem agora é ex-comunista.
A S S E M B LE IA ( S P)
Ainda ‘eterno’ líder da bancada, deputado Campos Machado
vai atender a convocação de lideranças pelo Interior, tornando-se
candidato ao governo (SP) ? Se rolar, sua esposa Marlene pode
ser candidata à ALESP e maior dobra do dono nacional Jefferson
[pra Câmara Federal] ?
GOVERNO (SP)
Ontem, ao ser homenageado pelo deputado Itamar (PMDB)
com o Colar do Mérito, o presidente da FIESP Paulo Skaf não
conseguiu calar as falas e os apoios que já tem pra disputar [pela
2ª vez] o Palácio dos Bandeirantes. Mais ‘profissa’, Skaf disse
que isso é coisa só pra 2018.
PA R T I D O S
No PRB, o advogado Marcos Pereira [bispo
IURD de Edir Macedo, ex-dirigente na Record
licenciado no PRB e atual ministro Indústria /
Temer] começa a receber a solidariedade até de
outras denominações evangélicas, ...

licenciado na
tv, presidente
Comércio de
lideranças de

POLÍTICOS
... por conta de ‘leituras’ de que a revista Veja [Grupo Abril]
estaria promovendo material na tentativa de barrar o aumento [a
cada eleição em todos os níveis] da eleição das bancadas que só
crescem nas Câmaras de vereadores, Assembleias Legislativas,
governos estaduais, ...
SÃO
... na Câmara Federal e no Senado [Congresso Nacional]
e possivelmente já em 2022 à Presidência da República. A nota
de que biblicamente “há tempo pra calar e tempo pra falar” diz
por ela própria que nem o PRB, nem o Presidente Temer (PMDB)
vão ‘assinar recibo’ pra ninguém ...
PA U L O
... No PSDB, após as acusações e contra-acusações do vicegovernador de José Serra [depois governador Alberto Goldman]
ao prefeito paulistano João Doria (ainda no PSDB) e a reação
imediata de Doria [a quem Goldman quis impedir judicialmente
ser candidato em 2016], o clima ...
B RA S I L
... é de que perder Doria pra outra legenda [suponhamos o
DEM] não dará ao ex-PFL a condição de chegar a um 2º turno e
muito menos ao PSDB de Alckmin os votos que iriam pra sua
criatura. Parece que já era Doria ser candidato à sucessão
de Alckmin [pra pacificar geral].
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência na política e uma
via das liberdades possíveis. Na Internet é uma das pioneiras [desde
1996]. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São Paulo [Brasil].
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Em solenidade no Palácio
dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin assinou
decreto que amplia a isenção
de IPVA e ICMS e a estende
para aquisição de automóveis
utilizados para transporte de
pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas.
O decreto regulamenta a
Lei nº 16.498/2017 e permite
a aquisição do veículo pelo
responsável ou tutor da pessoa
com deficiência que irá dirigir
o veículo para transporte do
beneficiário. Antes, o benefício previsto em lei era dirigido somente a pessoas com deficiência física que dirigiam o
seu próprio veículo.
“Hoje nós assinamos um
decreto que faz justiça às pessoas com deficiência. Nós já
tínhamos uma legislação que

estabelecia a isenção de ICMS
e IPVA para a pessoa com deficiência, mas ela tinha que
dirigir o próprio veículo.
Porém, os casos mais graves
não tinham acesso a essa
isenção. Nós estamos ampliando o benefício e esses cas os poderão ter a isenção”,
afirmou Alckmin.
O benefício será concedido a um único veículo e terá limite de valor, como explicou
o governador. “A pessoa com
deficiência não poderá dirigir,
mas alguém conduzirá o veículo por ela. Isso promove cidadania, pois o cidadão poderá se
locomover, trabalhar e ter
acesso à outras atividades. De
outro lado, estabelecemos um
limite de R$ 70 mil para a aquisição do automóvel.”
O veículo deve ser registrado em nome do beneficiário,

seja capaz ou incapaz. No caso
de incapacidade, o véiculo será
adquirido pelo curador, tutor
pai ou responsável legal, em
nose do próprio curatelado,
tutelado ou menor. Para adquirir o automóvel é necessário
apresentar um laudo médico
que ateste a deficiência.
O pedido de isenção de
IPVA para veículos novos deve
ser feito em até 30 dias contados a partir da data de emissão
da Nota Fiscal Eletrônica de
aquisição. Para usados, a solicitação deve ser realizada antes da data do fato gerador do
imposto – ou seja, para usufruir
da isenção de IPVA em 2018 o
pedido deve ser realizado até
31 de dezembro de 2017.
Outra novidade é a criação
pela Secretaria da Fazenda do
Sistema de Controle de Pedidos Fiscais para Veículos Au-

tomotores que estará em operação a partir de 17 de outubro na internet, no portal da
Secretaria www.fazenda.sp.gov.br.
Por ele, será possível fazer o
pedido de isenção do ICMS e
IPVA, sem necessidade do
deslocamento físico do solicitante.
Além de facilitar a vida do
contribuinte, o sistema vai
possibilitar decisões mais rápidas sobre os pedidos uma
vez que eles serão encaminhados diretamente à autoridade fiscal competente. O sistema também estará disponível
para qualquer contribuinte que
tenha solicitação a fazer sobre
o IPVA.
O Decreto estabelece ainda de redução dos atuais 100%
para 40% dos acréscimos moratórios devidos sobre as dívidas ativas do IPVA.

Emissão do Cartão de Estacionamento
para Idoso será feita por agendamento
eletrônico do DSV
A partir desta segunda-feira
(9), o atendimento presencial
para emissão do primeiro Cartão de Estacionamento para Idoso só será realizado mediante
agendamento eletrônico. A medida faz parte do processo de
modernização do Departamento
de Operação do Sistema Viário
(DSV) – responsável pela emissão dos cartões – e tem como
objetivo garantir o conforto e a
agilidade no atendimento às pessoas que desejam solicitar a
emissão dos documentos.
“Até junho deste ano, o DSV
atendia em sua sede uma média
diária de 300 pessoas. Desde 1º
de setembro, a média de atendimentos diária passou a 1,3 mil”,
explica o diretor do DSV, Edson
Caram. “Com o agendamento
eletrônico, vamos conseguir
atender aos munícipes que desejam os cartões com maior conforto e comodidade.”
O procedimento para solicitação do Cartão de Estacionamento para Pessoa com Deficiência (Cartão DeFis) não será
alterado, portanto especificamente para o cartão DeFis não
há necessidade de agendamento.
Passo a passo para agendar
solicitação do Cartão de Estacionamento para Idoso
- Fazer o cadastro no Sistema Unificado de Autorizações
Especiais (SUAE), no portal da
Secretaria de Mobilidade e
Transportes (SMT) no seguinte
l i n k :
h t t p : / /
www3.prefeitura.sp.gov.br/
ST1656_Internet/PaginasPubli-

cas/Home.aspx
- Após cadastro, selecionar
a opção “Idoso”;
- Clicar no item “Requerimento de Estacionamento de
Idoso” e informar se o requerente tem alguma incapacidade para
assinar o formulário;
- O formulário de solicitação
do cartão com os dados do requerente é gerado de forma online e automática;
- Selecionar a opção “Agendar”, na parte inferior direita do
formulário online;
- O idoso deve escolher a
data e o horário do atendimento
presencial na sede do DSV ou
nos outros quatro postos descentralizados para realização do
serviço (veja os locais abaixo);
- Após o agendamento é necessário imprimir o formulário
e assiná-lo;
É importante ressaltar que é
preciso levar o formulário de
solicitação do cartão impresso
e devidamente preenchido, além
de cópias simples de RG, CPF e
comprovante de residência.
Postos de atendimento
Em todos os postos será necessário agendamento eletrônico prévio para o serviço
- Sede do DSV: Rua Sumidouro, 740, Pinheiros, Zona
Oeste;
- Prefeitura Regional de Santana/Tucuruvi: Avenida Tucuruvi,
808, Zona Norte;
- Prefeitura Regional de Aricanduva: Rua Atucuri, 699, Vila
Carrão, Zona Leste;
- Prefeitura Regional de Pi-

nheiros: Avenida Nações Unidas,
7123, Pinheiros, Zona Oeste;
- Departamento de Transportes Públicos (DTP): Rua Joaquim Carlos, 655, Pari, Centro
Renovação automática
Todos os cartões de estacionamento para idosos vencidos
ou a vencer entre janeiro de
2015 e dezembro de 2017 terão
renovação automática até 2018.
A nova data de renovação dos
cartões de idoso foi automaticamente estendida para 2018, mas
com o dia e o mês que está impresso na validade do cartão. Por
exemplo: um cartão de estacionamento de idoso que venceu
em 15/12/16 terá a data de validade automaticamente estendida para 15/12/18, sem nenhum
trabalho extra ao portador do
cartão.
Internet e Correios
O DSV ainda ressalta que não
há necessidade de solicitar pessoalmente a emissão de qualquer
cartão especial de estacionamento. É possível imprimir os
formulários de solicitação pela
internet, preenchê-los e enviálos pelos Correios.
Os requerimentos necessários para a solicitação de cartões de estacionamento para
idoso e para Pessoa com Deficiência (Cartão DeFis) estão
disponíveis no portal da SMT
e também podem ser enviados
por correio para o DSV, através
da Caixa Postal 11.400 – CEP
05422-970.
Os cartões de estacionamen-

to para idoso são enviados em
uma média de 15 dias úteis para
os Correios, que farão a entrega
final dos documentos à casa do
solicitante. No caso, do Cartão
DeFis, o prazo para envio aos
Correios é de 45 dias úteis, pois
é necessária a análise do laudo
médico apresentado pelo munícipe.
AACD
A sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD), no Ibirapuera (Avenida Professor Ascendino Reis,
724, Vila Clementino, Zona Sul)
está com um posto móvel do
Departamento até 11 de outubro.
A expectativa é que até 100 pessoas sejam atendidas por dia.
Esta unidade móvel do DSV é
voltada exclusivamente para
quem recebe atendimento no
local e seus parentes, além de
voluntários e funcionários da
instituição.
Mais informações sobre
como obter os cartões:
Cartão de
Estacionamento para Idoso:
h
t
t
p
:
/
/
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
autorizacoes_especiais/
index.php?p=21225
Cartão de Estacionamento
Para Pessoa com Deficiência
(Cartão
DeFis): http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
autorizacoes_especiais/
cartao_de_estacionamento_defis/
index.php?p=3557

Academia Brasileira de Música:
Para onde está indo o dinheiro de Villa-Lobos?
A Heitor Villa-Lobos não estaria agradando - muito pelo contrário - o atual modelo de gestão da Academia Brasileira de Música, por ele fundada em 1945, nos moldes das Academias francesas. Creio que os diversos amigos Compositores Membros da
Academia não terão me mentido ao afirmarem terem sido chamados a serem jurados em Concursos promovidos pela ABM sem
receberem um tostão. Era isto que Villa-Lobos pregava? Nas concentrações orfeônicas e como Diretor - Intendente Federal da
Música Erudita no Brasil de Vargas, Villa-Lobos não só empregou, e com digna remuneração, nomes do quilate de Lorenzo
Fernandez, Vieira Brandão, Cristina Maristany, Souza Lima,
Iberê Gomes Grosso ( sobrinho de Carlos Gomes ), o grande
Crítico Andrade Muricy, Alceo Bocchino - todos Musicistas
Eruditos, como na Música Popular chamou - ou para dar trabalho fixo ou para se apresentarem com digníssima remuneração, nomes como a “ divina “ Elizete Cardoso, Sylvio Caldas ( “ Chão de Estrelas “ ), Jararaca e Ratinho e o Sambista
Donga ( sob os auspícios do Governo norte-americano ). Também empregou gigantes esquecidos como João Pernambuco.
O grande Sambista Carlos Cachaça declarou certa feita à Rede
GLOBO de televisão que o Musicista Erudito Heitor VillaLobos muito contribuiu para a dignificação e a oficialização
do Samba no Brasil. Hoje a ABM alega falta de verba? VillaLobos ao morrer já havia deixado formalizado que 50% dos
seus Direitos autorais mundiais seriam direcionados à viúva,
sua amada Profa Arminda Neves D’ Almeida Villa-Lobos e os outros 50% provenientes da expressiva soma mundial de seus direitos autorais da execução de sua Música iriam para a ABM. Ao
falecer Arminda ( minha querida amiga epistolar ) em 1986 - Tudo
seria endereçado à Academia. Não é segredo que os Direitos
Mundiais da execução da Música de Villa-Lobos ( um dos mais

célebres Compositores do século XX no planêta ) batem qualquer recorde em qualquer País da América do Sul, deixando à sombra nomes de expressiva arrecadação e enormes como os Músicos Compositores Alberto Ginastera ou Piazolla na Argentina, ou
Tom Jobim no Brasil ( a quem Frank Sinatra muito ajudou ). Os
Direitos internacionais então de outro grande como Camargo
Guarnieri chegam a ser uma piada na comparação. Hoje a ABM
está voltada para si própria. Sua função social gigantesca está praticamente abandonada. Acompanhei no Rio as comemorações dos
130 anos do Fundador Heitor Villa-Lobos. Para ele, migalhas + a
repetitiva execução de algumas obras batidas, entre elas o fraco
Momoprecoce - obra circunstancial que Villa-Lobos extraiu do
Carnaval das Crianças Brasileiras, transformando-a em obra concertante para Banda e piano para que pudesse ser extreada pelo
maestro Assis Republicano, sendo após orquestrada pelo Autor.
Esta obra - das mais fracas do grande Gênio - parece nunca haver
convencido o próprio Compositor, que às mais das vezes a utilizava como um sucedâneo. Mas aos Compositores-Membros da ABM
foi ofertada uma abrangentíssima exposição de Suas Obras ( as
mais das vezes de obras camerísticas ) - como que ofertando-lhes
um agrado para posteriores trabalhos sem remuneração, a exemplo dos citados Concursos, denúncia a mim efetivada por diversos Membros da ABM - que por Ética não citarei, respeitandolhes idem suas vontades a mim expressas. Esmolas semelhantes
foram ofertadas a Membros falecidos quando da execuçao de obras
cameristicas em referência ás suas efemérides. Que livros musicológicos a ABM tem publicado? No que têm investido na Cultura e Educação em âmbito nacional? PARA ONDE ESTÁ INDO O
DINHEIRO DE HEITOR VILLA-LOBOS ( 1887-1959 )?
LUIS ROBERTO VON STECHER TRENCH -Chanceler de
Honra do Brasil - Crítico, Musicólogo, Ensaísta.
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Após reduções, estimativa para
inflação tem ligeira alta
Depois de seis reduções seguidas, o mercado financeiro
ajustou a projeção para inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), de 2,95% para 2,98%,
este ano. A estimativa é do boletim Focus, uma publicação divulgada toda segunda-feira no site
do Banco Central (BC), com
projeções para os principais indicadores econômicos.
Para 2018, a estimativa para
o IPCA passou de 4,06% para
4,02%. Essa foi a sexta redução consecutiva. A estimativa

para 2017 segue abaixo do
piso da meta de 3%. A meta
tem como centro 4,5% e limite superior, 6%.
Na última sexta-feira (6), o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA fechou o mês
de setembro com variação de
0,16%, abaixo dos 0,19% de
agosto. Nos primeiros nove meses do ano, o índice acumula variação de 1,78%, bem abaixo
dos 5,51% registrados em igual
período de 2016. Esta é a menor taxa acumulada setembro

desde 1998, quando se registrou
1,42%. Em 12 meses o índice
em 2,54%.
Para alcançar a meta, o BC
usa como principal instrumento
a taxa básica de juros, a Selic,
atualmente em 8,25% ao ano.
Quando o Copom diminui os
juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato com
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. Já quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo
é conter a demanda aquecida, e
isso gera reflexos nos preços

porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança.
A expectativa do mercado financeiro para a Selic permanece em 7% ao ano, tanto para o
final de 2017 quanto para o fim
de 2018.
A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
permanece em 0,70%, este ano.
Para 2018, a estimativa de expansão passou de 2,38% para
2,43%. (Agencia Brasil)

BNDES pode usar captações internacionais
para devolver recursos ao Tesouro
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, disse na
segunda-feira(9) que a instituição poderá usar dinheiro captado no mercado externo para devolver recursos antecipados ao
Tesouro Nacional.
Segundo Castro, até 2007, a
principal fonte de recursos do
banco era o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT); a segunda, os fundos internacionais,
via empréstimos de entidades
multilaterais; e, em seguida,
as captações no mercado doméstico. A perspectiva agora,
segundo o presidente do BNDES, é voltar a esse cenário.
“Teremos o FAT como principal fonte de fundos, talvez com
um sistema de remuneração atu-

alizado, tendo em vista a mudança da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) para Taxa de Longo Prazo (TLP)”.
Os recursos do fundo, segundo Rabello de Castro, serão
complementados por fontes internacionais. Em novembro, o
presidente do banco de fomento fará uma viagem a Nova York
em que pretende conversar com
agências de classificação de risco para descolar o rating (que
define o grau de investimento)
do BNDES da nota de crédito do
Brasil, que está em queda.
De acordo com o executivo,
há várias entidades multilaterais
interessadas em parcerias com
o BNDES, entre elas o Banco de
Desenvolvimento da China, a
Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco de Desenvol-

vimento dos Brics (grupo que
reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e o banco
estatal de desenvolvimento da
Alemanha (KFW).
JBS
O presidente do BNDES voltou a afirmar nesta segunda-feira que o banco não cometeu irregularidades nos financiamentos concedidos à JBS. Segundo
Rabello de Castro, quando o banco empresta ou coloca recursos
sob a forma de ações em uma
empresa, o mutuário que pegou
o empréstimo ou o controlador
que pegou os valores representativos de ações têm que ter responsabilidade de utilizar seus
recursos de forma correta. “O
BNDES não é babá de empresário”, afirmou.

Eleição
Paulo Rabello de Castro confirmou ter assinado ficha de filiação ao PSC no último dia 3
e não descartou uma candidatura à Presidência da República no ano que vem. “Não posso descartar nada. Nós temos
que ter completa disponibilidade em relação ao país”.
No entanto, o presidente do
BNDES disse que sua prioridade no momento é o banco. “Temos que continuar fazendo o
nosso trabalho. E o meu trabalho, nessa virada de 2017 para
2018, é recondicionar o banco
para que ele possa dar uma resposta mais forte em 2018. Nós
estamos precisando muito de
ampliar o coeficiente de recuperação da economia brasileira”. (Agencia Brasil)

Febraban adia para 2018 recebimento
de boletos vencidos em qualquer banco
A possibilidade de pagar boletos vencidos com valores
abaixo de R$ 2 mil em qualquer
banco foi adiada para o próximo ano. A Federação Brasileira
de Bancos (Febraban) estendeu
o prazo de implementação do
novo sistema por causa da grande quantidade documentos bancários no país.
Em julho, a Febraban iniciou a implementação de novo
sistema de pagamento de boletos, de forma escalonada. Na
primeira etapa, os bancos passaram a aceitar o pagamento de
boletos vencidos com valores a

partir de R$ 50 mil. No mês
passado, o valor mínimo foi reduzido para R$ 2 mil. Na segunda-feira(9), deveriam começar
a ser recebidos em qualquer
banco os boletos vencidos a
partir de R$ 500 e, segundo o
cronograma inicial, em novembro, haveria nova redução para
o valor mínimo de R$ 200. Em
dezembro, todos os documentos vencidos passariam a ser
aceitos em qualquer banco. “Em
função do volume elevado de
documentos que irão trafegar
pelo novo sistema – cerca de
quatro bilhões de boletos por

ano, montante comparável à capacidade das grandes processadoras de cartões de crédito do
mundo – o setor bancário decidiu rever o cronograma original, que previa a inclusão de todos os boletos na Nova Plataforma de Cobrança já a partir de
dezembro”, disse a federação
em nota.
As novas datas das próximas
etapas do cronograma serão divulgadas posteriormente.
Segundo a Febraban, o novo
sistema garante o registro de
todos os boletos e o compartilhamento de informações sobre

emissores e pagadores pelos
bancos e por isso elimina o risco de pagamento em duplicidade: quando um boleto é apresentado em algum banco, o sistema informa se ele já tiver sido
pago, evitando novo pagamento
por engano. “O novo sistema
reduz inconsistências de dados
e permite a identificação do
emissor e do pagador do boleto, facilitando o rastreamento
de pagamentos e redução das
fraudes, fonte de preocupação
permanente para todo o sistema bancário”, destaca a entidade. (Agencia Brasil)

Pregão de antecipação de venda da Cedae
prevê receita de R$ 2,9 bilhões
A Comissão de Pregão da
Secretaria Estadual de Fazenda
e Planejamento do Governo do
Rio de Janeiro lançou na segunda-feira (9), no Diário Oficial do
estado, o edital destinado à licitação para a contratação da instituição financeira que vai efetivar a operação de crédito para
obter empréstimo de antecipação de receita da privatização da

Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (Cedae).
Segundo a publicação no
D.O., o pregão deverá ser realizado no próximo dia 24 e a operação antecipará receita de R$
2,9 bilhões. Os recursos serão
utilizados para colocar em dia a
folha do funcionalismo, inclusive com o pagamento do décimo
terceiro salário dos servidores,

atrasados desde o ano passado, e
também o Regime Adicional de
Serviços (RAS), devido aos policiais civis e militares do estado.
As informações publicadas
no Diário Oficial do estado indicam que o pregão deverá ocorrer na Avenida Presidente Vargas,
no centro da cidade. O edital e
seus anexos encontram-se à dis-

Infraero espera
movimentação de 2 milhões
de passageiros no feriado
A Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero) estima que cerca de
2 milhões de viajantes passem
pelos 59 aeroportos da rede
de 10 a 16 de outubro, por
causa do feriado.
A estimativa é 3% maior
que o número de embarques e
desembarques registrado no
feriado de Nossa Senhora
Aparecida em 2016, quando os
terminais operados pela estatal receberam 1,9 milhão de
passageiros.
De acordo com a Infraero,
os dias de maior fluxo deve-

rão ser quinta-feira (12), com
mais de 296 mil embarques e
desembarques previstos; sexta-feira (13), com 310,7 mil
passageiros; e segunda-feira
(16), com previsão de 347,2
mil viajantes.
Em nota, a Infraero informou que os aeroportos da rede
vão intensificar os trabalhos
das equipes de segurança e de
operações, remanejar escalas
de trabalho e fazer manutenções preventivas em equipamentos, como esteiras de bagagens, elevadores e escadas
rolantes para garantir a fluidez

nas operações no período de
feriado prolongado.
“Os ‘amarelinhos’, funcionários identificados pelo colete amarel o c o m a f r a s e
‘Posso Ajudar/May I Help
You?’, estarão de prontidão
nos saguões e áreas públicas
para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de
embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões
de informações da Infraero
as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes”, informou a estatal.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail:

jornalodiasp@terra.com.br

posição dos interessados na Assessoria de Licitações ou na página da Secretaria de Fazenda na
internet (acessar a seção de pregões presenciais).
A operação faz parte das
ações de saneamento financeiro do estado do Rio de Janeiro,
aprovadas no Congresso Nacional, para as quais haverá a garantia do governo federal.
(Agencia Brasil)

IGP-DI registra
inflação de
0,62% em
setembro
A inflação medida pelo Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em
0,62% em setembro deste ano. A
taxa é superior às registradas em
agosto deste ano (0,24%) e em
setembro do ano passado (0,03%).
Segundo a Fundação GetulioVargas (FGV), apesar do aumento da taxa
de inflação mensal em setembro, o
IGP-DI acumula deflações (quedas
de preço) de 2,03% no ano e de
1,04% no período de 12 meses.
A inflação de setembro foi
puxada principalmente pelos
preços no atacado, já que o Índice de Preços ao Produtor Amplo teve inflação de 0,97% no
mês. O Índice Nacional de Custo da Construção teve alta de
preços de apenas 0,06%. Já os
preços no varejo, medidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor, teve deflação de 0,02%.
O IGP-DI de setembro foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 30 do mês
de referência. (Agencia Brasil)

Mude seu conceito
sobre “fracasso”.
Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.
Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua credencial VIP para terça-feira (10/10), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Governo Trump
anuncia que vai derrubar
Plano de Energia
Limpa de Obama
O titular da Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (EPA, na sigla em inglês), Scott Pruitt, anunciou na
segunda-feira (9) que a entidade vai derrubar o Plano de Energia Limpa, implementado pelo ex-presidente Barack Obama
para controlar as emissões de gases de efeito estufa. A informação é da agência EFE.
Ao lado do líder da maioria republicana no Senado, Mitch
McConnell, Pruitt anunciou no estado do Kentucky que assinará amanhã a proposta de revogação do plano. “Quando se
pensa no que essa regra significava, tratava-se de escolher os
ganhadores e os perdedores. O poder regulador não deveria
ser utilizado por nenhum órgão regulador para escolher os
ganhadores e perdedores”, disse.
“A administração passada estava usando cada pedaço de poder e autoridade para usar a EPA e escolher ganhadores e perdedores e como geramos eletricidade neste país”, afirmou
Pruitt.
Segundo o documento de revogação, divulgado pela imprensa americana, a EPA acata as ordens executivas do presidente Donald Trump pedindo a revisão do plano e questiona a
legalidade da regra original.
“Sob a interpretação proposta nesta notificação, o Plano
de Energia Limpa excede a autoridade estatutária da EPA e
será derrubado”, diz o texto. A proposta também diz que a EPA
ainda tem que determinar se criará uma regra adicional sobre
o regulamento dos gases de efeito estufa.
O plano promovido por Obama requer que os estados cumpram com os padrões específicos de redução de emissões de
dióxido de carbono com base no seu consumo individual de
energia e também inclui um programa de incentivos para que
os estados consigam um avanço no cumprimento das normas
sobre a utilização de energias renováveis e a eficiência energética.
No governo Obama, a EPA calculou que o Plano de Energia Limpa poderia prevenir de 2.700 a 6.600 mortes prematuras e de 140.000 a 150.000 ataques de asma em crianças.
(Agencia Brasil)

Novo grupo jihadista
é criado na Síria com
objetivo de
estabelecer califado
Uma nova facção jihadista, o Grupo dos Seguidores do Furqan no País do Levante, anunciou na segunda-feira (9) sua criação na Síria e afirmou que seu objetivo é o estabelecimento de
um “califado”. A informação é da agência EFE.
Em vários comunicados, publicados em sua conta no Twitter e cuja autenticidade não pôde ser comprovada, a organização explicou que se trata de “uma entidade jihadista sunita muçulmana integrada por emigrantes e seguidores” na Síria e que
defende o estabelecimento da religião e o retorno ao “califado” através da jihad (guerra santa).
“Acreditamos que a jihad se impõe hoje a todos os muçulmanos, frente ao desdobramento dos nossos inimigos dos muçulmanos em todas as partes”, indica um dos textos. O grupo
afirmou que se opõe aos “ataques contínuos” dos Estados Unidos e da Rússia, a quem enfrentará “com a espada”, bem como
o exército turco e os grupos rebeldes aliados.
Um dos comunicados aparece acompanhado por ilustrações
das bandeiras da Turquia e da revolução síria, que usa como insígnia o Exército Livre Sírio (ELS), em chamas. Ainda não se
sabe se este novo grupo está vinculado ao Organismo de Liberdade do Levante - a ex-filial síria da Al Qaeda - ou ao grupo
terrorista Estado Islâmico (EI).
O Furqan faz referência à “norma”, palavra usada pelos islamitas para fazer alusão ao livro sagrado muçulmano do Alcorão. A criação do novo grupo coincide com o anúncio feito nesta segunda-feira pelas Forças Armadas da Turquia de que unidades militares entraram na Síria para uma missão exploratória
na província de Idlib, no marco dos acordos de Astana sobre a
implementação do cessar-fogo no país árabe.
Além disso, tanto o Observatório Sírio de Direitos Humanos quanto um responsável curdo-sírio informaram da entrada
ontem à noite de tropas turcas no povoado de Dara Aza, na vizinha província de Aleppo e perto do enclave curdo de Afrin. (Agencia Brasil)
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MPF pede prisão por tempo
indeterminado de Nuzman
Raquel Dodge envia
ao STF parecer
contra liberdade a
Joesley e Saud
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) parecer pela manutenção
da prisão preventiva do empresário Joesley Batista, um dos
sócios do grupo J&F, e do executivo do grupo Ricardo Saud.
Ambos foram presos no mês
passado por determinação do
ministro Edson Fachin após a
rescisão dos benefícios do
acordo de delação premiada.
Na manifestação, a procuradora sustenta que a prisão
preventiva dos acusados é necessária diante da gravidade dos
fatos apurados e para prevenir
a prática reiterada dos crimes.
Dodge também destacou a possiblidade de os acusados fugirem do país por terem bens,
contas bancárias e residência
no exterior.
“Estão presentes não só os
pressupostos da prisão preventiva – boa prova de materialidade e de autoria – mas, igualmente, o risco à investigação e
à instrução criminal, à ordem
pública e à aplicação da lei penal, bem como a adequação de
tal medida no caso concreto”,
diz o parecer.
Raquel Dodge também argumentou que o acordo de delação, suspenso por determinação do ex-procurador Rodrigo
Janot, não pode ser utilizado
pelos investigados como blin-

dagem contra a aplicação da
lei.
Para a procuradora, a partir
dos indícios apurados até momento, é possível concluir que
houve omissão de informações
na delação de forma “intencional, premeditada e de má-fé”.
Um dos fatos investigados pela
PGR é a omissão sobre a participação do ex-procurador
Marcelo Miller a favor do grupo JBS durante o período em
que trabalhou no Ministério
Público Federal (MPF).
“Os fatos de que se tem notícia são gravíssimos, o caso é
emblemático e sem precedentes na história do país, de forma que as investigações devem
ser conduzidas com seriedade
e cercadas de extrema cautela
pelo Ministério Público e pelo
Poder Judiciário. Não há espaço para incertezas.”
Os advogados de Joesley e
Saud sustentam que os acusados jamais cooptaram o exprocurador Miller para atuar a
favor da JBS e que não omitiram informações da PGR.
A defesa de Miller informou que o ex-procurador “nunca atuou como intermediário
entre o grupo J&F ou qualquer
empresa e o [ex-] procuradorgeral da República, Rodrigo
Janot ou qualquer outro membro do Ministério Público Federal”. (Agencia Brasil)

Envelhecimento da
população gera alta
no custo de planos de
saúde, diz ANS
A expectativa de envelhecimento da população brasileira
e o aumento dos custos médicos devem elevar os valores
dos planos de saúde até 2030,
de acordo com Leandro Fonseca, diretor-p residente substituto da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). O
assunto foi debatido na segunda-feira (9) no Fórum da Saúde
promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil
(Amcham), na capital paulista.
Até 2060, a faixa etária
com 80 anos ou mais somará
19 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). AANS
calcula que um em cada quatro
brasileiros tem plano de saúde, o
que movimentou R$ 160 bilhões
em 2016. O setor realizou mais
de 1 bilhão de procedimentos
médicos no ano passado.
Para Leonardo Paiva, chefe de gabinete da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), o Brasil passará pela
transição demográfica antes de
se tornar um país desenvolvido, o que aumentará o desafio.
“Teremos a mudança de doenças infecto-contagiosas para
doenças crônicas [comum à
terceira idade]. As indústrias
[farmacêuticas] estão se movendo para isso. Hoje, 40%
dos novos registros de medicamentos são para oncologia”,
declarou Paiva.
Judicialização
Para o chefe de gabinete da
Anvisa, o Sistema Único de
Saúde (SUS) precisa se preparar para o aumento de gastos
com medicamentos voltados à
população mais madura, que
sofre com doenças crônicas.
Ele prevê elevação do número
de decisões judiciais obrigan-

do o Estado a custear medicamentos o que, atualmente, é
predominante entre doenças
raras. Em 2015 e 2016, foram
gastos R$ 1 bilhão ao ano com
os dez medicamentos mais solicitados por meio da Justiça.
Outra questão apontada
pelo diretor da ANS é a falta
de gestão de saúde adequada
entre as operadoras dos planos.
O país tem 900 operadoras,
sendo que 125 delas respondem por 80% dos beneficiários. Segundo ele, os consumidores realizam muitos exames
sem necessidade por falta de
orientação.
No país, a saúde suplementar faz 132 exames de ressonância magnética por mil habitantes, média muito elevada.
“Há um desperdício enorme de
recursos porque os usuários do
sistema não são orientados a
transitar pela rede. As soluções
são uso consciente do consumidor e a reorganização da
rede”, disse.
Risco sucessório
As operadoras de saúde que
entram em processo de desequilíbrio econômico raramente são adquiridas por outras organizações, devido aos riscos
sucessórios tributário e trabalhista. Fonseca explica que, diante das dificuldades, as operadoras passam a deteriorar
seus serviços e a perder as
melhores prestadoras.
“Não tem uma alternativa
saudável, no âmbito jurídico,
para que [a operadora] seja adquirida. Ela vai deteriorando o
serviço dela num processo que
pode levar seis anos. Apenas
em 20% dos casos, elas se recuperam e conseguem retornar
ao mercado”, esclarece Fonseca. (Agencia Brasil)

O pedido do Ministério Público Federal (MPF) no Rio de
Janeiro para converter a prisão
temporária do presidente afastado do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman, em prisão preventiva será
avaliado pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas,
responsável pelos processos da
Operação Lava Jato no estado. O
MPF pede também a prorrogação da prisão temporária de Leonardo Gryner, ex-diretor do
COB e do Comitê Organizador
dos Jogos Rio 2016. Os dois
dirigentes estão presos desde
quinta-feira (5), quando foi deflagrada a Operação Unfair Play
- segundo tempo, um desdobramento da Operação Unfair Play,
que revelou a compra de votos
para a escolha do Rio como sede

dos Jogos Olímpicos de 2016. O
prazo da prisão temporária terminou na segunda-feira (9), mas se
o pedido do MPF for deferido
pelo juiz Bretas, o ex-dirigente
permanecerá detido por tempo
indeterminado e Gryner por mais
um período de cinco dias.
Afastamento
Nuzman comunicou seu afastamento do cargo na sexta-feira
(6) passada. O comunicado será
analisado em assembleia geral
extraordinária marcada para quarta-feira (11), às 14h30, na sede
da entidade, na Barra da Tijuca,
zona oeste do Rio. Na carta encaminhada ao COB o dirigente
aponta que vai provar a sua inocência no envolvimento das investigações e que não poderia
deixar “o esporte olímpico bra-

sileiro, seus dirigentes e, especialmente, os atletas, serem atingidos, por qualquer forma, pelos
acontecimentos e investigações
que me envolvem injustamente”.
Para Nuzman, a melhor maneira de as investigações se desenvolverem plenamente seria
pedindo o afastamento dos cargos de Presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro e de Membro Nato da Assembleia Geral do
Comitê Olímpico Brasileiro.
Além disso, informou que se
afastou do cargo de presidente
do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
“Meu afastamento perdurará
pelo tempo que se fizer necessário para minha completa, inquestionável, exoneração de
qualquer responsabilidade pela
prática dos atos que, indevida e

injustamente, me são imputados.
Somente assim, entendo, poderei dedicar-me ao sagrado direito de defesa, trazendo a necessária tranquilidade para a correta administração do esporte
olímpico brasileiro e, logicamente, não interferindo no aperfeiçoamento e desenvolvimento
de seus atletas”, indicou no documento.
Para os procuradores da força-tarefa da operação, as investigações avançaram de maneira
significativa desde a deflagração
da Operação Unfair Play, “tendo
sido colhidos elementos que
comprovam, de maneira irrefutável, como se deu a operacionalização dos pagamentos e indicam para a atuação de outros
atores até então desconhecidos”. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes: julgamento resolverá
problema de interpretação da Constituição
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse na segunda-feira(9) que o julgamento de ação
direta de inconstitucionalidade
(ADI) que decidirá se a Corte
pode aplicar medidas cautelares
alternativas à prisão a parlamentares resolverá um problema de
interpretação do texto constitucional. “O Senado e a Câmara se
manifestaram no sentido de que
o afastamento cabe a cada uma
das Casas e é isso que está também no Artigo 53 da Constituição. Há um problema de interpretação que será resolvido”,

disse após participar de um seminário promovido pelo Instituto de Direito Público.
O resultado do julgamento,
marcado para esta quarta-feira
(11), poderá ter repercussão no
caso do senador Aécio Neves
(PSDB-MG), que foi afastado
do seu mandato após decisão da
Primeira Turma do STF. Os ministros também determinaram
que o senador deve permanecer
recolhido em casa pela noite.
A decisão da Primeira Turma
ocorreu no âmbito do inquérito
em que Aécio foi denunciado
pela Procuradoria-Geral da Re-

pública (PGR) por ter recebido
R$ 2 milhões em propina do
empresário Joesley Batista, do
grupo J&F, em troca de sua atuação política. O senador tucano
nega as acusações, afirmando
que a quantia se tratava de um
empréstimo pessoal, numa operação legal.
Gilmar Mendes voltou a criticar a forma como as decisões
vem sendo tomadas no STF. “O
que nós devemos evitar são decisões panfletárias, populistas,
que não encontram respaldo no
texto constitucional. Esse é o
grande risco para o sistema, por-

que a cada momento nós vamos
produzindo uma decisão o que
provoca dúvidas sobre a capacidade do tribunal de aplicar bem
a Constituição”, criticou.
Na última semana, o Senado
chegou a convocar sessão para
analisar e reverter a decisão sobre o mandato de Aécio Neves.
No entanto, os parlamentares
decidiram aguardar um posicionamento do STF após a votação
desta quarta-feira. Por 50 votos
a 21, os senadores decidiram
retomar o debate sobre o tema
somente no dia 17 de outubro.
(Agencia Brasil)

Moro pede à defesa de Lula
originais dos recibos de aluguel
O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pelos inquéritos
decorrentes da Operação Lava
Jato na primeira instância, deu
na segunda-feira(9) prazo de cinco dias para que a defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva informe se tem os originais dos 26 recibos apresentados à Justiça como forma de
comprovar o pagamento de aluguel de um apartamento, localizado em São Bernardo do Campo (SP), vizinho ao que mora o
ex-presidente.
Na semana passada, a forçatarefa da Lava Jato em Curitiba
apresentou um incidente de falsidade em que pede perícia nos
recibos e afirma que eles são
“ideologicamente falsos”. Já os

advogados de Lula ressaltaram
que a perícia vai atestar a autenticidade dos recibos.
Em despacho expedido hoje,
Moro afirma haver dúvida quanto à adequação de perícia técnica para a solução da controvérsia aberta pelo Ministério Público Federal. Diante disso, concedeu prazo para que, além de Lula,
os demais interessados no tema
apresentem provas.
“Junte-se cópia desta decisão nos autos da ação penal para
ciência das demais partes que,
querendo, poderão ingressar
neste feito igualmente em cinco dias, apresentando suas manifestações e eventuais requerimentos probatórios”, determinou o magistrado.

Na ação penal, o Ministério
Público acusa o ex-presidente
de receber vantagens indevidas
oriundas de fraudes em contratos
da Petrobras e o apartamento seria uma delas. Para a força-tarefa
da Lava Jato, Lula seria o verdadeiro dono do apartamento vizinho ao dele, localizado em São
Bernardo do Campo (SP). Glaucos da Costamarques, também réu
no processo e proprietário do
imóvel, seria um “laranja”.
Glaucos é sobrinho do empresário José Carlos Bumlai,
amigo de Lula e preso na Lava
Jato. Inicialmente, o apartamento foi alugado pelo Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, ainda
quando Lula era chefe do gover-

no, para ser usado pelos policiais responsáveis pela segurança
do então presidente. Depois que
deixou o cargo, Lula decidiu assumir a locação do imóvel, que
tinha como locatária a ex-primeira dama Marisa Letícia, morta em fevereiro.
Já a defesa do ex-presidente
argumenta que os recibos comprovam que o aluguel do imóvel
foi uma relação contratual entre
a família de Lula e Glaucos da
Costamarques. Os advogados de
Lula afirmam ainda que parentes
e colaboradores de Lula fizeram
diligências para encontrar os recibos após pedido feito pelo juiz
Sérgio Moro durante depoimento prestado por Lula, em Curitiba. (Agencia Brasil)

Parecer sobre denúncia contra Temer
deverá ser apresentado na CCJ
O parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG)
sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil)
e Moreira Franco (SecretariaGeral) deverá ser lido nesta terça-feira(10) à tarde na Comissão de Constituição e de Justiça
(CCJ) da Câmara. A previsão foi
feita na segunda-feira(9) pelo
deputado Beto Mansur (PRBSP), um dos principais articuladores de governo, após conversar com Andrada.
“Conversei com o deputado
Bonifácio e até amanhã à tarde
esse relatório será entregue na
CCJ. É lógico que essa será uma
semana de discussões, não só do
relatório do deputado Bonifá-

cio, mas também da defesa dos
que estão sendo acusados, o presidente e dois ministros. Acho
também que é importante ter o
tempo de um feriado no meio
para que os parlamentares da
CCJ possam se aprofundar tanto no relatório do deputado Bonifácio, quanto nas defesas”, disse Beto Mansur.
Mesmo com a previsão de
entrega do parecer somente na
parte da tarde desta terça-feira, o
presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), confirmou a realização da reunião da
comissão às 10h. Segundo a assessoria da CCJ, mesmo que o
relatório não seja apresentado pela
manhã, a comissão tem uma pauta
para deliberar inclusive sobre

questões de Ordem relacionadas
ao trâmite da denúncia.
O relator da denúncia tem
reclamado do pouco tempo que
dispõe para analisar as mais de
mil páginas que compõem a peça
acusatória elaborada pela Procuradoria-Geral da República
(PGR) e também pelas defesas
dos acusados. A denúncia acusa
o presidente Temer e os ministros de organização criminosa.
O presidente também foi denunciado por obstrução de Justiça.
Andrada disse hoje que, pelo prazo regimental, tem até a noite
desta terça-feira para apresentar
e ler seu parecer.
O presidente da CCJ já afirmou que após a leitura da peça
irá conceder vista coletiva do

relatório por duas sessões plenárias da Câmara. Com isso, a
discussão e votação do parecer
de Andrada na comissão deverá
ser iniciada na terça-feira da próxima semana (17). Após a apresentação do parecer, os advogados dos três acusados poderão
se manifestar oralmente para
expor os argumentos da defesa
contra a denúncia.
Qualquer que seja o parecer
do relator sobre a denúncia e o
resultado da votação na CCJ, a
decisão final será tomada em votação no plenário da Casa. Para que
a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal (STF) a iniciar as
investigações, são necessários o
mínimo de 342 votos favoráveis
dos deputados. (Agencia Brasil)

Força-tarefa da Lava Jato
apresenta balanço a Raquel Dodge
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recebeu
na segunda-feira(9) em Brasília
integrantes da força-tarefa de
investigadores da Operação Lava
Jato que atuam em Curitiba. Na
reunião, o chefe da equipe, procurador Deltan Dallagnol, apresentou um balanço dos três anos

da operação, que realizou 150
acordos de delação premiada de
investigados que tiveram participação nos desvios de recursos
da Petrobras.
De acordo com o último levantamento feito pela PGR, o
trabalho da força-tarefa resultou
1,7 mil procedimentos de inves-

tigação abertos, 877 buscas e
apreensões, 221 conduções coercitivas, 97 prisões temporárias e seis em flagrante. Os dados
abrangem março de 2014 e
agosto de 2017.
A partir das investigações
foram proferidas 165 condenações contra 107 pessoas, totali-

zando 1.634 anos e sete meses
de prisão. Os crimes investigados envolvem R$ 6,4 bilhões em pagamento de propina. E R$ 10,3 bilhões desviados da estatal e de outros
órgãos públicos envolvidos
nos desvios foram recuperados. (Agencia Brasil)
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Creche incendiada em Janaúba
será reinaugurada em 80 dias
A creche Centro Municipal
de Educação Infantil Gente Inocente, incendiada em Janaúba
(MG) na última quinta-feira (5),
deverá ser reinaugurada em até
80 dias. Segundo o prefeito do
município mineiro, Carlos Isaildon Mendes, um grupo de empresários da região de Montes
Claros e Janaúba se prontificou
a fazer a reforma da creche.
“O projeto arquitetônico
será apresentado na sexta-feira
[13] e dentro de no máximo 80
dias, faremos a reinauguração da
creche”, disse Isaildon à Agência Brasil. “Nós presenciamos
duas coisas nunca vistas [em Ja-

naúba]: tamanha consternação e
tamanha solidariedade”.
O prefeito ressaltou que a
reforma e a nova mobília serão
todas custeadas pelos empresários, com a parceria da Fundação Abrinq, sem impacto no orçamento público. Segundo ele,
todas as vítimas deverão ser homenageadas, mas a intenção é
que a creche passe a levar o nome
da professora Heley Abreu Batista, de 43 anos.
Histórico
Na manhã da última quintafeira (5), o vigia Damião Soares
dos Santos, de 50 anos, entrou

na creche, onde trabalhava, e
ateou fogo em crianças e nele
mesmo. A professora Heley tentou impedi-lo fisicamente e também ajudou no resgate de crianças. Ela morreu com 90% do
corpo queimado.
Além de Heley, o autor do
ataque e nove crianças também
morreram. Trinta e nove pessoas ficaram feridas, no total, algumas já receberam alta e outras seguem internadas em Janaúba, Montes Claros e Belo
Horizonte.
Volta às aulas e doações
Segundo o prefeito de Janaú-

ba, por causa do feriado de 12
de Outubro e do Dia do Professor, já estava previsto no calendário escolar que não haveria
aula esta semana nas escolas
do município. Na próxima semana, os alunos da creche
Gente Inocente serão realocados em outras creches de
Janaúba. “E toda a assistência
psicológica será prestada às
crianças e suas famílias”, acrescentou Isaildon.
Para quem quiser fazer doações, a prefeitura indica em seu
site uma lista de materiais de que
os hospitais e as famílias necessitam. (Agencia Brasil)

FAO sugere que jovens de países em
desenvolvimento não deixem áreas rurais
Relatório divulgado na segunda-feira(9) pela Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
sugere que os jovens que vivem
nas áreas rurais de países em desenvolvimento não deixem esses
locais em busca de empregos nas
grandes cidades e aproveitem “o
papel fundamental” que essas áreas terão para o crescimento econômico desses países.
De acordo com a nova edição do relatório anual O Estado
da Alimentação e da Agricultura no Mundo, “os habitantes
das áreas rurais que se deslocam
para as cidades provavelmente
correrão um maior risco de juntarem-se à população urbana pobre, em vez de encontrar um caminho para sair da pobreza”.
A urbanização – em especial
das cidades com menos de 500
mil habitantes – representa, segundo a FAO, uma “oportunidade de ouro” para a agricultura
desenvolvida nas áreas rurais,
em especial para os agricultores
familiares. Para que isso aconteça, entretanto, é necessário dar
a eles condições para que possam dar conta da demanda que
surge a partir desses mercados.
“As políticas e os investimentos públicos de apoio serão
essenciais para aproveitar a demanda urbana como motor de
um crescimento transformador
e equitativo, e as medidas elaboradas para garantir a participação
dos pequenos agricultores familiares no mercado devem estar
integradas às políticas”, diz o
relatório.
A FAO acrescenta que o investimento nas áreas rurais também ajudará os países a cumprirem a Agenda 2030 para o de-

senvolvimento, uma vez que a
maioria das pessoas pobres ou
que passam fome vivem nessas
áreas.
Entre os desafios previstos
para aproveitar o potencial das
áreas rurais, a FAO sugere três
linhas de ação. A primeira está
relacionada à execução de políticas que garantam que os pequenos produtores possam satisfazer a demanda alimentar urbana
– é o caso de medidas como o
fortalecimento dos direitos à
posse de terra e o acesso a crédito.
Em segundo lugar, o estudo
aponta a criação de infraestrutura
adequada para fazer a ligação das
áreas rurais com os mercados
urbanos. De acordo com o levantamento da FAO, “em muitos
países em desenvolvimento a
falta de estradas rurais, redes
elétricas, galpões de armazenagem e sistemas de transporte
refrigerado são um grande obstáculo para os agricultores que
desejam aproveitar a demanda
urbana de frutas frescas, hortaliças, carne e produtos derivados
do leite”.
A terceira ação consiste na
inclusão de zonas urbanas menores e dispersas nessas conexões
– não apenas megacidades.
Ainda de acordo com a FAO,
o apoio a políticas e o investimento nas áreas rurais “para
construir sistemas alimentares
potentes” pode ajudar também as
agroindústrias que estão bem
conectadas com as áreas urbanas, de forma a criar emprego e
permitir que um maior número
de pessoas permaneça e prospere no meio rural.
Novas oportunidades econômicas poderão surgir também

das atividades não agrícolas relacionadas à agricultura. É o
caso de empresas que processam, refinam, embalam, transportam, armazenam, comercializam ou vendem alimentos; o
de empresas prestadoras de serviços como os de irrigação ou
plantio; e também das empresas
fornecedoras de insumos produtivos, como sementes, ferramentas e equipamentos, e fertilizantes.
O relatório conclui que os
centros urbanos menores representam um mercado de alimentos “muito negligenciado”, quando, na verdade, “metade da população urbana de países em desenvolvimento vive em cidades
e povoados com menos de 500
mil habitantes”.
Programas brasileiros
O relatório elogia programas
brasileiros como os que compram a produção de agricultores
familiares para compor a merenda escolar oferecida pelas escolas públicas. Sem citar nominalmente o programa de Seguro
Rural, elogia também “ferramentas de gerenciamento de riscos”
que resultam na proteção de ativos de produtores mais pobres.
“Outras inovações agora amplamente aplicada incluem a ligação de esquemas públicos de
compras de alimentos à alimentação escolar. É o caso de programas de apoio a pequenos
agricultores familiares fornecedores que têm como pioneiro o
Brasil. Proteção social e ferramentas de gerenciamento de riscos para regiões rurais pobres,
bem como para famílias agrícolas, promovem inclusão e transformações rurais por meio da

proteção de ativos”, diz o relatório.
Em outro momento, o relatório diz que “nos países onde
existe um grande setor comercial, como o Brasil, as fazendas
menores são mais produtivas
que as fazendas maiores, mas não
mais produtivas que as fazendas
comerciais de grande escala”.
O relatório da FAO apresentou alguns números que retratam
a evolução e a situação atual da
alimentação e da agricultura no
planeta. O documento afirma
que a demanda dos mercados
urbanos é crescente e, atualmente, representa até 70% dos
abastecimentos nacionais de alimentos.
Segundo a publicação, a população rural do mundo em desenvolvimento aumentou em 1,5
bilhão de pessoas entre 1960
(1,6 bilhão de pessoas) e 2015
(3,1 bilhões de pessoas). Atualmente as grandes cidades (de 5
a 10 milhões de habitantes) e as
megacidades (com mais de 10
milhões de habitantes) representam 20% da população urbana do
planeta.
Metade da população mundial vive, atualmente, em cidades
com menos de 500 mil habitantes ou em áreas rurais que as
cercam. Em nível mundial, as
zonas urbanas menores representam cerca de 60% da demanda urbana por alimentos.
O relatório projeta que, em
2030, a maioria da população
urbana mundial estará concentrada nas cidades com uma população que não superará 1 milhão de habitantes, e que 80%
dessas pessoas viverão em áreas urbanas com menos de 500
mil habitantes. (Agencia Brasil)

Empregados dos Correios voltam ao trabalho
e serviço se normaliza em até 5 dias
Os empregados dos Correios, que tinham aderido à paralisação parcial da categoria, retornaram ao trabalho na segundafeira (9), após aceitar a proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST), apresentada na última quarta-feira (4), na audiência de conciliação.
A proposta prevê reajuste de

2,07% pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC)
retroativo a agosto deste ano,
compensação de 64 horas, o que
equivale a oito dias, e desconto
dos demais dias de ausência,
além da manutenção das cláusulas já existentes no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2016/
2017. Sobre o plano de saúde, a

proposta continua em negociação, intermediada pelo TST.
Os Correios estimam que os
serviços da empresa sejam normalizados em até cinco dias
úteis. Para os serviços com hora
marcada, como Sedex 10, Sedex
12, Sedex Hoje, Disque Coleta
e Logística Reversa Domiciliária, que haviam sido suspensos

devido à paralisação parcial, a
previsão é que voltem a funcionar até quarta-feira (11).
Com 22 mil trabalhadores,
os Correios fizeram um mutirão
neste fim de semana, entregando mais de 6 milhões de cartas
e encomendas e triando cerca de
10,5 milhões de objetos. (Agencia Brasil)

Juiz determina prazo para
manifestação da União sobre
hospitais federais do RJ
O juiz federal Firly Nascimento Filho concedeu 72 horas
para a União se posicionar em
relação à ação civil pública que
pede a renovação imediata de
contratos em hospitais federais
no Rio de Janeiro. O prazo foi
estipulado a partir de uma reunião na segunda-feira (9) com
a bancada de deputados federais
do estado que acompanha a situação das seis unidades de saúde do Rio.
O presidente do Conselho
Regional de Medicina do Rio de
Janeiro (Cremerj), Nelson
Nahon, disse que mais de 600
contratos terminam em 2017 e

ameaçam o fechamento de serviços nos hospitais da rede federal na capital. No dia 18 de
agosto, o Cremerj e o Conselho Regional de Enfermagem
entraram com ação civil pública contra o Ministério da Saúde para garantir a continuidade
dos contratos da União de forma emergencial.
“Se você fecha serviços de
tratamento de queimados, de
cardiologia e bancos de sangue,
você diminui o atendimento. A
gente diz que tem gente morrendo hoje por falta de atenção
médica a situação tende a aumentar ainda mais. É uma situ-

ação que a gente está chamando de catastrófica. O magistrado nos ouviu e prometeu que
ainda este mês toma uma decisão”, disse Nahon.
Em nota, o Departamento de
Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde informou que
acompanha todos esses contratos para definir a melhor
estratégia de qualificação e
reposição da força de trabalho nessas unidades. A pasta
também examina a possibilidade da realização de um novo
certame para contratações temporárias.
Para a coordenadora da co-

missão da Câmara, deputada
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), a
decisão do juiz é um avanço.
“Passamos um mês aguardando
uma decisão e, finalmente, a
União terá que se manifestar.
Sabemos que o Ministério da
Saúde trabalha para não renovar
os contratos, mas é caso de vida
e morte no Rio”.
O presidente do Cremerj
disse que, no dia 16 de outubro,
representantes do conselho vão
se reunir em audiência pública
com o ministro da Saúde Ricardo Barros para tratar da situação dos hospitais federais do
Rio. (Agencia Brasil)

OMS inicia hoje
segunda maior
campanha de
vacinação do mundo
contra o cólera
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e parceiros realizam a partir desta terça-feira (10) , em Bangladesh, a segunda
maior campanha do mundo de vacinação oral contra o cólera. A
ação será realizada no campo de refugiados rohingya na localidade de Cox’s Bazar. A informação é da ONU News.
Segundo a OMS, centenas de agentes de saúde e voluntários
foram mobilizados para entregar 900 mil doses da vacina OCV a
mais de 650 mil homens, mulheres e crianças que estão vivendo
em acampamentos superlotados na região, com dificuldades de
acesso à água limpa, saneamento e higiene.
Desde o fim de agosto, mais de meio milhão de pessoas chegaram a Bangladesh fugindo do estado de Rakhine, em Mianmar.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) cerca de 60% dos refugiados são crianças.
A menos de 24 horas do início da campanha, o diretor regional de emergência da Organização Mundial da Saúde para o Sudeste Asiático, Roderico Ofrin, disse que os riscos foram avaliados e que a ação “provavelmente salvará muitas vidas”. Ele afirmou ser essencial que a campanha de vacinação seja acompanhada de um aumento nos serviços de água e saneamento.
Segundo Ofrin, a imunização em massa fornecerá proteção
vital contra o cólera, especialmente nos próximos seis meses,
mas a vacinação por si só não é substituto para água limpa, saneamento adequado e boa higiene. A ONU calcula que serão necessários US$ 434 milhões para ajudar os refugiados da minoria
rohingya nos próximos meses.
O apoio técnico e operacional da OMS à campanha de vacinação é parte de sua resposta à emergência. Desde agosto, a agência ajudou a planejar e implementar campanhas contra sarampo,
rubéola e pólio que protegeram mais de 100 mil crianças.
Risco real, ação urgente
Uma avaliação dos riscos de saúde no local foi realizada por
autoridades nacionais com o apoio de agências das Nações Unidas, como a OMS, o Unicef, a Agência da ONU para Migrações
(OIM), e a ONG Médicos Sem Fronteiras (MsF). A conclusão
foi que o risco de um surto de cólera é “real e a necessidade de
agir é urgente”.
A Agência da ONU para Refugiados (Acnur), já está atuando
com autoridades de Bangladesh para conter surtos de diarreia nos
acampamentos onde estão os rohingyas que fugiram de Mianmar.
Tragédia
Uma outra agência da ONU, a OIM, chamou a atenção para
uma tragédia que atingiu mais refugiados rohingya na noite de
domingo, quando pelo menos 13 pessoas, a maioria crianças, se
afogaram quando o barco de pesca em que estavam a caminho de
Bangladesh virou numa tempestade.
A guarda-costeira bengalesa encontrou os corpos de sete
meninos com idades entre três e 10 anos e quatro meninas com
idades entre dois e três. Os corpos de dois adultos, um homem e
uma mulher, também foram encontrados.
Os sobreviventes disseram a equipes da OIM que havia cerca
de 60 refugiados na embarcação quando ela deixou Mianmar à
noite. Funcionários da agência da ONU conversaram com sobreviventes, entre eles o menino Arafat, de oito anos. Em choque,
ele contou que perdeu a família inteira no acidente: a mãe, o pai,
uma irmã e um irmão mais novo. (Agencia Brasil)

UE diz que oferta
está posta para
Mercosul definir
acordo com o
bloco europeu
O comissário europeu de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Phil Hogan, afirmou na segunda-feira (9) que a “bola está
no campo” dos países do Mercosul para firmar um acordo comercial com a União Europeia (UE). A informação é da EFE.
“Volto a pedir aos países do Mercosul que moderem suas
expectativas sobre seus produtos sensíveis”, afirmou o comissário após uma reunião do Conselho de Ministros da Agricultura
da UE, realizada em Luxemburgo.
Os produtos sensíveis a que o comissário se referia era o
etanol e carne bovina, mercados que o Mercosul quer que sejam
abertos. A UE, contudo, ofereceu no último dia 27 ao bloco sulamericano a possibilidade de uma cota agregada de 70 mil toneladas de carne - 35 mil fresca e 35 mil congelada - e de 600 mil
toneladas de etanol. O Mercosul, no entanto, considerou a proposta “insuficiente”.
Hogan considerou que as atuais importações de carne do bloco
já representam uma “quantidade substancial”, com 230 mil toneladas, que somam 75% dos produtos chegados na região.
“Agora a oferta já está feita e os países do Mercosul têm que
responder. A bola está no campo deles e temos que ver que ambições terão na hora de firmar um acordo com a UE, se serão capazes de fazer uma oferta substancial em relação aos nossos interesses”, explicou o comissário.
Após a realização de uma nova rodada de negociações na semana passada em Brasília, a União Europeia segue confiando em
firmar ainda neste ano um acordo sobre as principais linhas de
negociação do pacto. Os negociadores dos dois blocos voltarão
se encontrar em Brasília em novembro. E, caso necessário, haverá um novo encontro no início de dezembro, em Bruxelas.
(Agencia Brasil)
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Sebastian Vettel quebra, Hamilton
vence e fica perto do título

Largada do GP do Japão
vam. Há alguns aspectos positivos, embora agora ninguém os
veja”, falou Vettel.
Depois do abandono do principal adversá rio, Hamilton teve
controle absoluto da corrida,
exceto pela pressão que recebeu de Max Verstappen nas voltas finais. O piloto da Red Bull
Racing, segundo colocado no
Japão, deu um belo gás nos
momentos decisivos e parecia
ter condições de atacar o líder.
Só que acabou se atrapalhando

com o tráfego.
“Assim que mudamos para
os pneus macios, o desempenho
se tornou mais competitivo e
pude me aproximar de Lewis,
especialmente nas últimas voltas. Tivemos um grande ritmo,
mas aqui é difícil de passar. Dei
tudo de mim. De qualquer forma,
o carro vem melhorando a cada
corrida, então estou realmente
feliz”, contou Verstappen.
Hamilton era só alegria, evidentemente. O resultado fez com

que ele chegasse aos 306 pontos. Sebastian Vettel estacionou
nos 247 e, por incrível que pareça, agora tem inclusive o vicecampeonato ameaçado por Valtteri Bottas, que soma 234. Hamilton não precisa nem mesmo
ir ao pódio nas quatro corridas
finais para comemorar o título.
“Apenas nos meus sonhos eu
poderia ter essa vantagem na
classificação. A Ferrari nos
deu uma briga tão boa por
todo o ano, eu preciso colocar tudo na conta do meu time.
Eles fizeram um trabalho fenomenal, a confiabilidade está
perfeita. São tão meticulosos,
é por isso que temos a confiabilidade e os re sultados que
temos tido”, disse Hamilton.
O degrau mais baixo do pódio foi ocupado por Daniel Ricciardo, da Red Bull Racing, que
faz temporada bastante regular. O
brasileiro Felipe Massa, da Williams, terminou em décimo. A
principal notícia do fim de semana foi a demissão de Jolyon Palmer da Renault. A vaga dele será
ocupada por Carlos Sainz Jr. já a
partir da próxima corrida.
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Circuito TRIDAY Series 2017 estreia
no Rio de Janeiro em grande estilo

Adriano Bastos
No domingo, dia 8 de outubro, no Recreio dos Bandeirantes, o Circuito TRIDAY Series
2017 fez sua estreia no Rio de
Janeiro, após etapas em São Paulo, São Carlos e Riacho Grande.

A competição criada pela Unlimited Sports para movimentar e fortalecer a modalidade cumpriu seu
papel, com uma disputa acirrada,
bom número de participantes e
que teve até melhor marca. Na

categoria Sprint – 750m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km
de corrida – o paulista Pedro
Apud, vencedor de todas as etapas no Sprint, fechou a prova em
57min38seg, seu melhor tempo
até agora. Milena de Souza, com
a marca de 1h16min22seg63, foi
a melhor da categoria.
Na distância Olímpica, 1,5km/
40km/10km, os vencedores no Pontal foram Leonardo de Almeida, com
2h06min40seg54, e Gabriela Moraes, com 2h27min01seg38. Ao
todo, cerca de 400 atletas participaram da etapa carioca do Circuito TRIDAY Series 2017, que terá sua disputa final no dia 15 de novembro,
mais uma vez na Cidade Universitária de São Paulo – USP. As inscrições já estão abertas.
No mesmo cenário do IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro, na

Praia da Macumba, triatletas a
partir dos 14 anos participaram
da etapa. Nas duas distâncias, os
competidores procuraram o
melhor desempenho possível na
busca pela melhor colocação.
Na Sprint, Pedro Apud manteve a regularidade e garantiu sua
quinta vitória em cinco provas.
Mais do que isso, fez um tempo
excelente, baixando de 1h e colocando boa vantagem sobre o
segundo colocado, Leonardo
Rodrigues da Silva, que chegou
mais de cinco minutos depois.
Calendário 2017:
Etapa 1 - 12/Mar – USP; Etapa 2 - 30/Abr - Riacho Grande;
Etapa 3 - 11/Jun - São Carlos; Etapa 4 - 24/Set - Riacho Grande;
Etapa 5 - 08/Out – Rio; Etapa 6 15/Nov – USP. Mais informações
no site www.tridayseries.com.br

Ginástica Artística

O Mundial de Ginástica Artística de Montreal, no Canadá,
chegou ao fim no domingo (8),
com uma boa participação do
Brasil neste início de ciclo olímpico. A equipe brasileira conseguiu atingir o objetivo inicial de
chegar a finais e fechou a competição com boas perspectivas
para os próximos anos.
A última a representar o País
foi Thais Fidelis. Com apenas 16
anos, a ginasta que participa do
primeiro Mundial da carreira
mostrou a que veio. Ficou muito
próxima de uma medalha no solo
e terminou em quarto lugar
(13,666). O ouro foi para a japonesa Mai Murakami, com 14,233.
A norte-americana Jade Carey foi
a segunda colocada, com 14,200,
e a britânica Claudia Fragapane a
terceira, com 13,933.

Além da final do solo, a atleta esteve também na decisão do
individual geral feminino e terminou em 24° lugar. Arthur Zanetti competiu nas argolas e ficou em sétimo, e Caio Souza esteve na final do individual geral
masculino, e concluiu a competição em 15°.
O técnico de Thais, Roger
Medina, ressaltou a evolução da
atleta dentro da própria competição.
“Hoje a Thais conseguiu se desenvolver bem, mostrou a parte artística que estávamos trabalhando, mas
que com a tensão da competição ela
ainda não tinha conseguido mostrar.
Estamos super satisfeitos com esse
resultado”, explicou.
Ele acredita que após ter tido
uma experiência tão enriquecedora em Montreal, Thais pode se
sair ainda melhor nos próximos

campeonatos. “A tendência é
sempre crescer. Foram muitos
dias de preparação, três dias de
competição e a cada passo a experiência aumenta. Conseguimos
chegar ao fim do campeonato
felizes, satisfeitos, sem lesão.
Ela está bem psicologicamente
e fisicamente bem para darmos
continuidade no trabalho e é isso
que importa.” Roger ressalta ainda o excelente desempenho de
Thais em 2017.
A delegação brasileira retornou na segunda-feira (9) ao Brasil, após 20 dias no Canadá. Antes do início do Mundial, a equipe fez uma longa aclimatação no
País como parte da preparação.
Em casa, os ginastas passaram
este ano por uma série de treinamentos, avaliações, seletivas e disputaram outros campeonatos que
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Brasil fecha Mundial com grande expectativa
para restante do ciclo olímpico

Thais Fidelis também foi
finalista no individual geral
foram importantes ao longo do
caminho até chegar a Montreal.

IMSA: Fittipaldi é
tetracampeão do Campeonato
Norte-americano de Endurance
Brasileiro conquista mais um título em sua carreira ao
lado dos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque
nas 10 Horas de Petit Le Mans
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Tiago Mendonça
Três corridas foram suficientes para destruir o que caminhava para ser uma disputa histórica
entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel pelo título mundial de
Fórmula 1 de 2017. Em Singapura, um acidente tirou Vettel
logo na largada. Na Malásia, teve
de largar no fundo do grid, em
função dos problemas no carro.
E agora no Japão, foi a vela,
uma peça de menos de R$ 200,
que atrapalhou a vida do piloto
alemão e da Ferrari, forçando um
abandono que pode custar muito, muito caro. Vettel havia largado na primeira fila e parecia ter
condições de ameaçar o pole
position Lewis Hamilton, da
Mercedes. Mas em cinco voltas,
estava tudo acabado.
“Nós fizemos um trabalho
incrível até aqui. Foi uma pena o
que houve nessas últimas corridas. Agora, temos de ver o que
acontece. Ainda temos uma chance, mas certamente não temos
mais tanto controle quanto gostaríamos. Nós fomos muito mais
longe do que as pessoas pensa-

Christian Fittipaldi, João Barbosa e Filipe Albuquerque
conquistam título
Foram 10 horas intensas, meiras horas, o trio já aparede muita disputa e emoção, cia sempre entre os três, quacom a definição dos vencedo- tro primeiros.
res nos minutos finais. A déNo final, após uma punicima e última etapa do IMSA ção ao brasileiro Pipo DeraWeatherTech
SportsCar ni, Albuquerque assumiu a
Championship, realizada no ponta faltando 10 voltas para
sábado (7) em Road Atlanta o encerramento da prova. No
(EUA), teve um roteiro digno entanto, o piloto também
de uma grande final. E para o acabou punido, por um toque
brasileiro Christian Fittipaldi e perdeu muito tempo nos
o campeonato de 2017 termi- boxes, cumprindo a punição.
na com mais um título, na O quinto lugar impediu a
verdade, o quarto seguido conquista do vice-campeono Campeonato Norte-ame- nato no geral, mas os piloricano de Endurance, que tos ficaram felizes por cumengloba as quatro provas prirem a missão de conquislongas da temporada (24 tar o título de endurance.
Horas de Daytona, 12 HoNas nove provas da temras de Sebring, 6 Horas de porada 2017, os pilotos do
Watkins Glen e 10 Horas de #5 Mustang Sampling CadiPetit Le Mans).
llac DPi-V.R conquistaram
Ao lado dos portugueses duas poles, três pódios e uma
João Barbosa e Filipe Albu- vitória (6 Horas de Watkins
querque, Fittipaldi garantiu o Glen).
titulo para o #5 Mustang SamBarbosa também comepling Cadillac DPi-V.R, da morou a conquista do título.
equipe Action Express Ra- “Era um dos nossos objeticing, ainda nas quatro primei- vos, vencer o Campeonato de
ras horas da disputa, em vir- Endurance, assim com vencer
tude do abandono prematuro a corrida e terminar em sedo #10 Cadillac DPi da Ko- gundo no geral”, lembrou.
nica Minolta. O trio da Acti- “Tivemos uma excelente eson Express somou 46 pontos tratégia nos pit stops, mas deno final, contra 42 dos irmãos pois recebemos uma punição
Ricky e Jordan Taylor, que de 60 segundos, que nós reapesar de não terminarem a almente não entendemos. É
prova garantiram o título da uma pena estar liderando a
temporada completa, com corrida no final e não con310 pontos.
quistar mais uma vitória. Mas
A festa de Fittipaldi, Bar- o Mustang Sampling Cadillac
bosa e Albuquerque só não foi estava muito forte”, concluiu
maior, pois faltando 10 voltas o português.
para o final, Albuquerque soAlbuquerque também lafreu uma punição por um to- mentou a punição no final.
que, enquanto liderava a pro- Durante o “stop and hold” nos
va e foi obrigado a parar nos boxes, era possível ver a inboxes, para um “stop and satisfação do piloto dentro
hold” de 60 segundos, voltan- do carro. “Foi um final dedo uma volta atrás dos líderes. cepcionante. Vencemos o
Eles completaram a prova na Campeonato de Endurance no
quinta posição. Scott Sharp, meio da corrida e fomos em
Ryan Dalziel e Brendon Har- busca da vitória. O final da
tley garantiram a vitória nas corrida foi intenso. Na relar10 Horas de Petit Le Mans.
gada, acelerei forte, estávaFittipaldi partiu da nona mos tocando roda no final da
colocação do grid e os pilo- última curva, misturados com
tos e a equipe Action Express vários carros da GT. Não acho
Racing trabalharam forte em que pilotei de forma diferenbusca das primeiras coloca- te das outras voltas, então não
ções, lidando com cuidado no entendi a punição. Mas, no fiintenso tráfego na pista de nal, voltamos pra casa com o
2,54 milhas (aproximadamen- título do endurance, o que é
te 4,1 km). Logo após as pri- bom para a equipe”, finalizou.

