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Cresce intenção de investimentos
dos micro e pequenos empresários
A intenção dos micro e pequenos empresários brasileiros
de fazer algum investimento no
próprio negócio nos próximos
três meses subiu de 19% para
27% entre setembro de 2016 e
o mesmo mês deste ano. A
conclusão é de pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em
todo o território nacional. O
índice supera o patamar verificado em setembro de 2015,
que foi de 24%.
Daqueles que preveem in-

Câmara: advogados de Temer e de
ministros desqualificam acusações da PGR
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Emissão de gases de efeito estufa
no país aumenta 8,9% em 2016
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Parlamento
votará acordo
do Brexit antes
de deixar
União Europeia
O Parlamento britânico votará o acordo do Brexit antes
de o Reino Unido sair da União
Europeia (UE). A informação
foi confirmada na quarta-feira
(25) pela secretaria do Brexit,
órgão que trata do assunto.
“Trabalhamos para alcançar a
tempo um consenso sobre o
acordo final, antes de sair da
UE, em março de 2019, e uma
vez que se chegue ao acordo,
cumpriremos o nosso compromisso de realizar uma votação
em ambas as câmaras, algo que
esperamos fazer antes da votação no Parlamento Europeu e,
por isso, antes da saída [da UE]”,
indicou a secretaria do Brexit
em comunicado.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

29º C
18º C

Foto/Arquivo/ABr

Sede do Banco Central
Pela nona vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros
básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) reduziu na

quarta-feira(25) a taxa Selic em
0,75 ponto percentual, de 8,25%
ao ano para 7,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas
financeiros.

Governo anuncia
concessão de 13 aeroportos
à iniciativa privada
MEC quer colocar auxiliares
em sala de aula para
melhorar alfabetização

Com a redução de quartafeira, a Selic iguala-se ao nível de maio de 2013, quando
também estava em 7,5% ao
ano.
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Esporte

Medina vence em Portugal
e se aproxima do bi mundial
Com uma performance
inédita em ganhar as duas etapas da “perna europeia” do
World Surf League Championship Tour, Gabriel Medina
entra de vez na briga pelo bicampeonato mundial. Dessa
vez, vingou a derrota sofrida
para o australiano Julian Wilson nos tubos de Teahupoo,
Taiti, conquistando o título
do MEO Rip Curl Pro Portugal com uma virada nos últimos minutos da bateria que
fechou a décima etapa da temporada na quarta-feira em Supertubos.
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A 21ª edição das 500 Milhas de Kart terá transmissão
ao vivo dos canais Sportv no
dia 16 de dezembro. A prova
irá acontecer no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP),
e o horário da largada está
confirmado para as 12h30 do

Renata Valinhos/Country
busca primeira vitória
contra Sesc RJ

Noite

Foto/Divulgação

EURO
Sesc RJ luta pela terceira vitória
A partida entre Renata Valinhos/Country (SP) e Sesc RJ

500 Milhas de Kart KGV
anuncia renovação com
Sportv, com transmissão ao
vivo de 2h da prova em 16/12

abrirá a terceira rodada do turno da
Superliga feminina de vôlei 17/18.

O time valinhense receberá a equipe carioca às 21h30 (horário de
Brasília) desta quinta-feira (26), no
ginásio Pedro Ezequiel da Silva,
em Valinhos (SP). O SporTV
transmitirá ao vivo. O Sesc RJ aparece em segundo lugar na classificação geral com cinco pontos
e duas vitórias. Já o Renata Valinhos/Country busca o primeiro
resultado positivo na competição
depois de um equilibrado duelo
contra o Vôlei Nestlé (SP) quando foi superado por 3 sets a 2.
O treinador do Renata Valinhos/Country, André Rosendo, comentou sobre a expectativa para o duelo contra o
Sesc RJ.
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sábado, com exibição da primeira e da última hora da
corrida no canal a cabo. O
restante da principal prova
de endurance do kartismo
brasileiro será exibido no
site Sportv.com, também ao
vivo.
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‘Adversários’, Reinaldo
Varela e Gabriel Varela
defendem o título
em Cordeirópolis

Gabriel Medina (SP)

Turismo
Compra: 3,11
Venda:
3,37

Compra: 120,65
Venda: 150,65

Unesp tem curso de medicina
mais disputado do Brasil

Página 3

DÓLAR

OURO

Página 4

Página 2

Comercial
Compra: 3,24
Venda:
3,24

Compra: 3,82
Venda:
3,82

Mais de 50% dos alunos do
3º ano têm nível insuficiente
em leitura e matemática

Foto/ Luciano Santos

Ciberataques do malware
chamado BadRabbit atingiram
a Ucrânia e a Rússia na terçafeira (24) causando atrasos no
aeroporto ucraniano de Odessa e afetando vários meios de
comunicação na Rússia, incluindo a agência de notícias Interfax. As informações são da
agência de notícias Reuters.
O ataque parece ser um dos
maiores desde o ocorrido com
o NotPetya, em junho, que
atingiu primeiramente a Ucrânia e se espalhou pelo mundo.
A Interfax, uma das maiores agências de notícia da Rússia, disse que alguns de seus
serviços foram atingidos por
um “ataque de vírus sem precedentes”.
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Comitê de Política
Monetária reduz juros
básicos para 7,5% ao ano

Foto/@WSL / Masurel

Nova onda de
ciberataques
atinge Ucrânia
e Rússia

vestir, 45% são motivados pela
expectativa de aumento nas
vendas em razão da aproximação do fim do ano e da percepção de que a intenção de
compra do consumidor melhorou. Outros 20% já sentiram melhora na demanda e
procuram atender a esse crescimento. No outro extremo,
47% dos que não pretendem
investir consideram que não
têm necessidade momentânea, 25% ainda se sentem
afetados pela crise e 12% esperam retorno de investimentos recentes.
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UTV de Reinaldo e Bruno Varela
Depois do estrondoso sucesso no ano passado, a modalidade
off-road de UTV voltará a ter a
sua prova de longa duração nesta
temporada. Neste domingo (29)
será realizada a 2ª Copa 6 Horas
Casarini Endurance UTV, no autódromo Valdemar Fragnani, em

Cordeirópolis, a 170 km da capital paulista, reunindo pilotos
de todo o Brasil. Uma das principais atrações será a ‘Família
da Poeira’, que reúne os atuais
campeões Reinaldo Varela e
seu filho Gabriel, que agora serão adversários.
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Autódromo de Interlagos está pronto
para a etapa brasileira da Fórmula 1
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S TÓ R IA S
As vezes é preciso que nos descolemos do cotidiano da política, pra dar espaço aos trabalhos realizados na literatura jurídica
brasileira. Este é o caso do recém-lançado livro “Reforma Política” - Um Mito Inacabado; que teve a coordenação do professor
de Direito e ex-governador de São Paulo ...
DA
... Cláudio Lembo, tendo como organizadora a também professora de Direito Monica Caggiano e tantos renomados advogados, magistrados e professores de Direito, que serão relacionados a cada dia de nova publicação que tenho a honra de começar
no dia de hoje através desta coluna ...
P O LÍ T I CA
... que o mundo político-jurídico me dá a honra de ler há cerca de 25 anos [publicada entre 1999 e 2001 na revista - extinta “Justiça & Poder” mensalmente tratando na época sobre política
nos Poderes Judiciários, Ministérios Púbicos e Ordem dos Advogados do Brasil. Na apresentação do ...
B R A S I LE I RA
... livro, o prefácio é do ex-prefeito de São Paulo e atual ministro [Comunicações] Gilberto Kassab, refundador e liderança
maior do PSD. Com o posfácio ficou Claudio Lembo, lembrando que “a confiança na manifestação do cidadão por intermédio
do voto passou a permear o exame ...

V IA
... da produção científica, decorrente de pesquisas e estudos
desenvolvidos no âmbito Acadêmico, envolvendo a persistente
proposta de Reformas Políticas, que marca presença desde o
momento em que se finalizam e proclamam os resultados de um
pleito e perdura até que ...
R E FO R M A
... o mundo político comece a se entreter com as próximas
eleições. A cada nova etapa, as proposituras se multiplicam. Em
verdade, uma sensível parte do catálogo das Reformas já foi implementada pro força do ativismo judicial. Anda assim, a oferta
de mecânicas das mais ...
E L E I T O R AL
... diferentes pra concretização das eleições são trazidas a
debate.Um movimento quase ciclotímico ... O que se pretende
com a pesquisa é evidenciar o modo de ação de cada uma das
técnicas oferecidas. Apresentar ao leitor, eleitor, cidadão, um
quadro operativo das idéias e ...
M Í TI C A
... e instrumentos idealizados, enfim, explicitar e abrir novo
caminho pra eventual decisão. Isto porque a cidadania necessita
ficar atenta. Medir o comportamento dos sistemas inseridos nas
propostas. Verificar a retidão e a veracidade de seu conteúdo.
Como registrado em outras ...
I N A CA B A D A
... manifestações: que aqui é que se exige atenção maior da
cidadania”. Parece-me indicado pra professores e estudantes de
todas as áreas do conhecimento; dirigentes e militantes partidários e sem dúvida todos os vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e Presidentes.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna [diária]
desde 1992. Ela foi se tornando referência na política e uma via
das liberdades possíveis entre sociedade e instituições. Na Internet é uma das pioneiras [desde 1996]. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São Paulo [Brasil].

cesar.neto@mais.com
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O Autódromo de Interlagos,
que recebe a etapa brasileira do
Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 nos dias 10, 11 e 12 de novembro, acaba de passar por uma
nova fase de obras e melhorias
em suas instalações. As intervenções realizadas pela Prefeitura,
em parceria com o Ministério
do Turismo, atenderam exigências da Federação Internacional
de Automobilismo (FIA) em relação à pista e também possibilitaram que a estrutura do Autódromo seja utilizada em outros
eventos, garantindo a conservação do equipamento público.
“A Fórmula 1 é um evento
oficial da cidade e está entre os
três eventos com maior movimento, maior geração de receita, com a movimentação de R$
250 milhões, e de impacto na
vida na cidade na hotelaria, nos
serviços, na alimentação, transporte e geração de empregos,
mesmo que temporários. São
dez mil empregos temporários
gerados, por isso São Paulo continuará apoiando este evento”,
disse o prefeito João Doria.
As intervenções no local foram divididas em dois contratos.
As obras no paddock, orçadas em
R$ 14 milhões, foram financiadas pelo Governo Federal por
meio do Ministério do Turismo.
Os serviços realizados na pista,
com valor de R$ 7 milhões, fo-

ram executados com recursos da
Prefeitura de São Paulo.
O GP Brasil de Fórmula 1 é
o maior evento esportivo internacional da América do Sul e
atrai cerca de 150 mil pessoas
nos três dias de treinos e prova.
A estimativa é que ele movimente cerca de R$ 250 milhões com
turismo na cidade, que ganha
também na arrecadação de impostos, como o ISS. Outro fator
positivo é a exposição internacional da capital paulista – o GP
do Brasil é a corrida com maior
audiência televisiva entre os 20
GPs da temporada. Este ano será
a 46ª edição da GP no Brasil,
sendo a 36ª em Interlagos.
Obras
Na área do paddock foi demolida a estrutura que era utilizada como sala de imprensa.
Agora, o antigo edifício da administração do autódromo foi
transformado em um novo centro de mídia, o que garante mais
espaço e melhores condições
para o trabalho dos jornalistas.
O antigo suporte metálico, que
cobria a parte superior do paddock, também foi removido.
Já no edifício de apoio, localizado atrás dos boxes, foram
complementadas as obras de
acessibilidade com a implantação de uma escada, duas novas
passarelas que dão acesso à área

do paddock e dois elevadores
para pessoas com necessidades
especiais. Para garantir o conforto das equipes, também foi
finalizado o sistema de ar-condicionado local.
No centro operacional, ao
lado dos boxes, foram atendidas
todas as exigências do Corpo de
Bombeiros quanto à complementação dos dispositivos de combate a incêndio. Também foi concluída a nova galeria técnica, estrutura utilizada para cabos de
dados, comunicação e energia.
Este ano, os carros de Fórmula 1 estão até 40 km/hmais
rápidos, inclusive nas curvas.
Para garantir a segurança dos pilotos, a Prefeitura acatou uma
série de recomendações da FIA
em relação à pista de Interlagos.
Foram implantadas ranhuras na
pista (grooving), na reta oposta e
na subida do Café. Também foram recapeados o “s do Senna” e
a curva da junção/subida do Café.
Além das ranhuras e do recapeamento, a segurança estará garantida com as novas barreiras de
pneus, lavadeiras (zebras), defensas metálicas (muretas ou guardrails), softwall (espécie de colchão de ar colocado na frente dos
muros para amenizar impacto) e
pintura antiderrapante.
GP atrai turistas
O Grande Prêmio de Fórmu-

la 1 movimenta o turismo na cidade de São Paulo. Segundo pesquisa realizada em 2015 pelo
Observatório de Turismo e
Eventos, núcleo de pesquisas da
São Paulo Turismo (SPTuris),
sobre o GP daquele ano, 50,7%
do público que prestigiou o
evento era de visitantes. Entre
eles, quase 7% eram estrangeiros. A estimativa é que o GP tenha movimentado com o turismo, na ocasião, cerca de R$ 250
milhões na cidade.
A maior parte dos turistas,
63,9%, escolheu os hotéis para
se hospedar, o que significou um
crescimento de 17% em relação
ao ano anterior. A ocupação média de toda a rede hoteleira paulistana ficou em mais de 74% no
fim de semana em que ocorreu
a corrida. Apenas 13,6% dos visitantes ficaram em casas de
amigos ou parentes. O restante
optou por meios alternativos de
hospedagem como hostels ou
casas e apartamentos alugados.
Entre as principais atividades
realizadas pelos turistas destacaram-se compras (24%), vida noturna (20%) e gastronomia (14%).
Ainda de acordo com a
pesquisa, houve um aumento de
20% do público feminino entre
2014 e 2015. Mesmo assim, a
maioria, 88%, era formada por homens. A faixa etária predominante
permaneceu entre 30 e 39 anos.

Unesp tem curso de medicina
mais disputado do Brasil
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) finalizou as insc r i ç õ e s p a r a o Ve s t i b u l a r
2018 com 107.818 inscritos
em 173 cursos e 7.365 vagas
em 23 cidades, o que indica
a relação de 14,6 candidatos
por vaga. O curso com mais
inscritos é o de Medicina,
em Botucatu, o mais disputado do País. Foram 28.147
candidatos para 90 vagas, o
que representa 312,7 por
vaga (aumento de 17,5% em
relação do vestibular feito
no ano passado), um recorde na

história do exame da instituição,
realizado desde 1980 pela Fundação Vunesp.
As carreiras mais concorridas, além de Medicina, são Direito – período matutino -, em
Franca (63,8 candidatos por
vaga); Psicologia – integral -, em
Bauru (50,4); Medicina Veterinária, em Botucatu (43,2); Arquitetura e Urbanismo, em Bauru (40,8); Engenharia Química,
em Araraquara (40,8); Direito –
noturno -, em Franca (38,1);
Enfermagem, em Botucatu (37);
Ciências Biomédicas, em Botu-

catu (35,9); e Psicologia – noturno -, em Bauru (35,7).
Prova do Vestibular 2018
A prova da primeira fase da
Unesp será aplicada no dia 15 de
novembro, com 90 questões de
múltipla escolha. A seleção é
realizada em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF),
Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). A consulta de local de
prova estará disponível a partir
desta terça-feira (24), pelo site
da Instituição.
A Unesp ofereceu isenção

para 7.660 candidatos socioeconomicamente carentes e redução de 75% da taxa aos alunos
matriculados no último ano do
ensino médio da rede pública
estadual paulista. A taxa integral
foi de R$ 170,00, mesmo valor
do exame anterior.
A Unesp destina mínimo de
50% das suas vagas por curso ao
Sistema de Reserva de Vagas
para Educação Básica Pública.
Este índice era de 45% no último exame, quando a porcentagem de ingressantes oriundos de
escolas públicas foi de 52,6%.

Tecnisa doa motocicletas para
programa Marginal Segura
A construtora Tecnisa fez na
quarta-feira (25) a doação de
duas motocicletas à Prefeitura
de São Paulo. Conhecidos como
“motos socorro”, os veículos
serão utilizados por enfermeiros
e técnicos de enfermagem habilitados durante os atendimentos
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nas regiões das marginais Pinheiros e
Tietê, garantindo mais agilidade
nos primeiros-socorros do programa Marginal Segura.
Segundo o prefeito João
Doria, a inspiração da utilização
de motos para os primeiros atendimentos do SAMU partiu de um
projeto desenvolvido em Cingapura. “A utilização das motos
agiliza o atendimento e a prestação do atendimento médico

inicial em caso de acidente. Outras cidades globais também
possuem esse serviço”, disse.
As motocicletas da marca
Suzuki, modelo Burgman, possuem 650 cilindradas e somam
o valor de R$ 102 mil. Esta doação não possui contrapartidas
para o município. O prefeito João
Doria ressalta a importância para
a capital de parcerias com as
empresas e se coloca à disposição de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.
Os veículos serão integrados
à frota de 36 motocicletas das
Unidades Rápidas de Atendimento por Motociclistas (URAMs)
do SAMU-SP, substituindo outras motos mais antigas. O processo de doação e a documenta-

ção necessária já estão em processo de tramitação.
Além de serem mais seguras
para transitar em vias urbanas,
as novas motos possuem um
compartimento para acondicionar a mochila com materiais
de primeiros socorros, sem a
necessidade de os condutores
pilotarem os veículos com bolsas nas costas.
“As motos representam
uma nova forma de operação
nas marginais e a parceria com
setor privado é decisiva no sucesso da ação”, ressalta o secretário de Mobilidade e
Transportes, Sergio Avelleda.
O Programa Marginal Segura foi responsável pela implantação de uma série de
ações de segurança, sinalização

e educação no trânsito nas marginais Tietê e Pinheiros. Os
novos veículos chegam para incrementar as ações de segurança, atendimento e serviços à
população pelo programa lançado em janeiro.
O Marginal Segura já conta
com mais de 30 novos “Veículos Anjos” doados para a Prefeitura. A Mitsubishi doou 10 pickups modelo L200 e a Fiat, duas
Ducato. A manutenção dos veículos também ficou por conta
das montadoras. Além dos carros, a Honda doou 10 motos
XRE 300 C e a Yamaha, outras
10 motos Tenere 250. Desde o
começo de outubro, as marginais
ganharam duas bases móveis de
apoio instaladas em dois ônibus
doados pela Viação Sambaíba.

Corregedoria Geral da Administração
recebe alunos do Projeto Profissões
A Corregedoria Geral da Administração (CGA) recebeu 28
alunos do Instituto Madre Mazzarello em mais uma ação do
Projeto Profissões. A iniciativa
ajuda estudantes a escolherem a
carreira profissional para o futuro. Na ocasião, houve destaque
para as áreas de Administração
e Direito.
O encontro promoveu a interação de um órgão de controle interno com a sociedade por
meio da palestra do presidente da
CGA, Ivan Agostinho, que explicou a principal missão do órgão:

preservar o dinheiro público.
“O Governo não gera riqueza, mas administra o dinheiro dos
contribuintes. Assim, o nosso
papel é fiscalizar se esse recurso é bem empregado e com
transparência”, destacou Agostinho.
Além de mostrar atuação da
CGA, a palestra também contemplou as várias possibilidades
oferecidas pelo curso de Direito. Advogados, delegados, procuradores e policiais têm atuação de destaque no órgão.
O procurador do Estado em

exercício na Corregedoria, Ricardo Kendy Yoshinaga, esclareceu aos alunos que o procurador
é o advogado que defende os interesses do Estado, após passar
em concurso público.
“Eu não sabia que o Governo
de São Paulo tem um órgão específico para fiscalizar a atuação
dos servidores e evitar o mau uso
do dinheiro público”, comentou
o estudante João Vitor da Rocha,
15 anos, antes de avaliar que a
palestra foi esclarecedora por
apresentar o funcionamento de
um órgão de controle.

Rosimeire de Paiva Gibbini,
professora de geografia, informou que o Projeto Profissões já
visitou vários locais, como hospital, restaurante, fórum (Justiça) e sede do Ministério Público. “Abrir o horizonte para os
alunos é a nossa missão”. É a
segunda vez que o Instituto Madre Mazzarello visita a CGA – a
primeira ocorreu em 2016.
A estudante Vanessa Marques, 17, se interessou pelo projeto pois têm vontade de conhecer diferentes áreas antes de decidir qual profissão seguir.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Cresce intenção de investimentos
dos micro e pequenos empresários
A intenção dos micro e pequenos empresários brasileiros
de fazer algum investimento no
próprio negócio nos próximos
três meses subiu de 19% para
27% entre setembro de 2016 e
o mesmo mês deste ano. A conclusão é de pesquisa realizada
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em
todo o território nacional. O índice supera o patamar verificado em setembro de 2015, que

foi de 24%.
Daqueles que preveem investir, 45% são motivados pela
expectativa de aumento nas vendas em razão da aproximação do
fim do ano e da percepção de que
a intenção de compra do consumidor melhorou. Outros 20% já
sentiram melhora na demanda e
procuram atender a esse crescimento. No outro extremo, 47%
dos que não pretendem investir
consideram que não têm necessidade momentânea, 25% ainda
se sentem afetados pela crise e

12% esperam retorno de investimentos recentes.
Honório Pinheiro, presidente da CNDL, considera a mudança de perspectiva dos empresários ainda tímida, mas que faz
parte da retomada lenta e gradual da economia. “O ritmo de melhora da confiança ainda é muito
sutil, mas esse é mais um dos sinais que mostram que os setores
do comércio e serviços vislumbram um fim de ano com vendas
melhores e movimento mais
aquecido”, afirma ele. “A partir

do momento em que observarmos quedas reais dos juros e um
ambiente econômico mais estável, haverá certamente um estímulo maior ao investimento.”
Com foco nas vendas de fim
de ano, a ampliação dos estoques
é o principal destino dos investimentos, com 33%. Em seguida
aparecem divulgação – com mídia e propaganda – (23%), reforma de instalações (23%), compra de equipamentos e maquinário (20%) e ampliação de portfólio (14%). (Agencia Brasil)

Novo Refis é publicado no
Diário Oficial; conheça os vetos
O Diário Oficial da União
publicou na quarta-feira (25) a
Lei nº 13.496 de 2017, que institui o Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert).
A lei foi publicada com vetos do
presidente da República, Michel
Temer.
No início deste mês, o plenário do Senado aprovou a medida provisória (MP) que permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União, tanto de pessoas físicas quanto de
empresas. Conhecida como MP
do Refis, a Medida Provisória
783/2017, perderia a validade no
dia 11 deste mês. De acordo com
o texto aprovado, a adesão ao
Pert vai até o dia 31 deste mês.
Um dos vetos era o que permitia adesão ao parcelamento e

descontos de dívidas para as micro e pequenas empresas, optantes pelo Simples. O texto também fixava em R$ 400 o valor
mínimo de cada prestação mensal para as micro e pequenas
empresas. “O Simples Nacional
é regime de tributação especial
instituído por lei complementar
e, portanto, não pode ser alterado por meio de lei ordinária”, diz
o presidente, nas explicações
para os vetos. “Além disso,
abrange débitos tributários federais, estaduais e municipais, de
forma que não podem a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional disciplinar
sobre o parcelamento desses
débitos, cuja competência é do
Comitê Gestor do Simples Na-

cional”, acrescentou.
Temer também vetou o artigo poderia reduzir a arrecadação. O artigo zerava as alíquotas
do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e do PIS/Cofins
incidentes sobre a receita obtida pelo cedente com a cessão de
créditos de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da
CSLL para pessoas jurídicas
controladas, controladoras ou
coligadas. A justificativa do veto
foi o dispositivo “prever significativa renúncia de receita sem
a estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro”.
Outro veto foi à proibição de
excluir do parcelamento pessoas jurídicas que se encontram
adimplentes, mas cujas parcelas

mensais de pagamento não são
suficientes para amortizar a dívida parcelada, salvo em caso de
comprovada má-fé. A motivação
foi o fato de que as parcelas, “representadas por valores irrisórios, inferiores ao valor dos juros,
jamais possibilitarão a quitação
do débito, indo de encontro à
lógica e ao motivo legal de se
permitir parcelar”. No veto, Temer acrescentou que o Código
Tributário Nacional determina
que o parcelamento deve ser
concedido com prazo de duração
para a quitação da dívida. “A não
exclusão do contribuinte desses
parcelamentos equivaleria à concessão de remissão da dívida,
motivos pelos quais o dispositivo não merece prosperar”, diz.
(Agencia Brasil)

Confiança do consumidor avança
1,4 ponto de setembro para outubro
O Índice de Confiança do
Consumidor, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
subiu 1,4 ponto em outubro e
atingiu 83,7 pontos, em uma escala de zero a 200. Esse é o maior nível desde março de 2017
(85,3 pontos). Em relação a outubro de 2016, o índice avançou
3,8 pontos.
Houve melhora na avaliação
dos consumidores tanto em re-

lação ao momento atual quanto
em relação ao futuro. O Índice
da Situação Atual, que avalia as
opiniões sobre o presente, teve
a terceira alta mensal consecutiva e avançou 2,3 pontos, chegando a 73,2 pontos.
O principal responsável
pela alta do Índice da Situação
Atual foi o grau de satisfação
com a situação das finanças familiares. Já o Índice de Expec-

tativas, que avalia as opiniões
sobre o futuro, avançou pelo
segundo mês (0,7 ponto) e
atingiu 91,8 pontos.
A FGV acredita que a recuperação mais consistente da
economia contribuiu para que a
confiança do consumidor retornasse aos níveis anteriores à crise política de maio. Mas, em
comparação com indicadores de
confiança empresariais, a confi-

ança do consumidor ainda é baixa, “sinalizando cautela diante dos
níveis elevados de incerteza”.
Ainda segundo a FGV, os resultados sugerem que a melhora
do consumo nos últimos meses
tem sido sustentada mais pela
liberação de recursos do FGTS,
a queda dos juros e a depreciação de bens duráveis do que pelo
otimismo do consumidor.
(Agencia Brasil)

Receita envia cartas para contribuintes
autorregularizarem declarações
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) enviará
cartas a cerca de 340 mil contribuintes que estão com indício
de inconsistências na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) exercício 2017, anocalendário 2016. Segundo a Receita, as inconsistências podem
levar a atuações futuras. O envio das cartas começou esta semana e vai até o final do mês.
“O Projeto Cartas 2017 é
uma iniciativa da Receita Federal destinado a estimular os contribuintes a verificarem o pro-

cessamento de suas DIRPF e
providenciarem correção, caso
constatem erro nas informações
declaradas ao Fisco”, explicou
em nota a Receita.
O órgão esclarece que as
cartas somente são enviadas aos
contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, contribuintes não intimados nem notificados. Não é necessário comparecer à Receita Federal.
Para saber a situação da declaração apresentada, basta consultar as informações disponíveis no site da Receita Federal,
serviço Extrato da DIRPF, utili-

zando código de acesso ou certificado digital. A Declaração
retida em alguma malha da RFB
apresenta sempre a mensagem
pendência. Junto com a pendência, são fornecidas orientações
de como proceder no caso de
erro na Declaração apresentada.
A sugestão para quem retificar a Declaração apresentada é
acompanhar o seu processamento por meio do serviço disponível na internet: Extrato da DIRPF. Esta é a maneira mais rápida
de saber o que ocorreu no processamento da Declaração e se
há pendências que podem ser

resolvidas pelo próprio contribuinte.
A Receita adverte que, caso
o contribuinte não aproveite a
oportunidade de se autorregularizar, poderá ser intimado formalmente para comprovação das
divergências.
Após receber intimação, não
será mais possível fazer qualquer
correção na Declaração e qualquer
exigência de imposto pelo Fisco
será acrescido de multa de ofício
de, no mínimo, 75% do imposto
que não foi pago pelo contribuinte, ou que foi pago em valor menor
do que o devido.(Agencia Brasil)

Parente: leilão do pré-sal mostrará que
governo acertou ao promover mudança
O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, afirmou na (25)
que as próximas rodadas de partilha da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na sexta-feira (27),
mostrarão que o governo federal
acertou ao retirar da estatal a obrigação de ser operadora na exploração e produção de petróleo do
pré-sal. Parente falou durante um
almoço que reuniu representantes
de empresas do setor petrolífero
no Riocentro, na zona oeste do
Rio de Janeiro, durante a Offshore Technology Conference.

“Tenho certeza de que na sexta-feira veremos o quão certo o
governo estava em tomar essa
medida”, disse Parente. “A Petrobras, sozinha, não seria capaz, não
teria condições de desenvolver
todos os campos que serão opção
no leilão de sexta”, acrescentou.
O presidente da estatal argumentou que é preciso acelerar a
extração do petróleo em águas
profundas, para que as riquezas
geradas beneficiem todas as esferas de governo e a sociedade.
“Foi uma medida muito importante para o país. Foi bom para

a Petrobras, mas foi muito importante para o país, para acelerar o processo de tirar proveito
dos recursos que temos, ou eles
ficariam guardados em águas profundas e não permitiriam aos brasileiros tirar proveito disso”.
A ANP realizará na próxima
sexta-feira a Segunda e a Terceira
Rodadas de Partilha de Produção do Pré-Sal, em que serão
oferecidos blocos em oito áreas diferentes. A expectativa da
agência reguladora é de que haja
ofertas por todas as áreas, e, em
alguns casos, disputas acirradas.

Um decreto publicado pelo
presidente Michel Temer em 3
de maio deste ano regulamentou
as mudanças a que se refere Parente. As alterações foram votadas no Congresso e sancionadas
sem vetos no ano passado.
A partir das novas normas, a
Petrobras deixou de ser a operadora única do pré-sal brasileiro e passou a ter preferência
como operadora na formação
dos consórcios de exploração e
produção nos blocos, sob o regime de partilha de produção.
(Agencia Brasil)

Juiz suspende arresto de contas do Rio
para pagamento de servidores da Uerj
O desembargador Francisco
José de Asevedo, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Rio, determinou na quarta-feira
(25) a suspensão de bloqueio de
arresto das contas do estado no
dissídio coletivo de greve impetrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
contra o Sindicato dos Trabalhadores das Universidade Públicas

Estaduais (Sintuperj) para pagamento do 13º salário de 2016.
Na terça-feira (24) o próprio
desembargador Francisco de
Azevedo tinha determinado o
arresto nas contas do governo
estadual para o pagamento do 13°
salário dos servidores ativos e
inativos da Uerj.
Na decisão de hoje, o desembargador suspendeu provi-

soriamente as determinações de
bloqueio, “mesmo com as ressalvas contidas na decisão do Supremo Tribunal Federal, vez que já alterada a mesma para o impedimento de arresto, sequestro, bloqueio
e penhora de valores sobre recursos escriturados com vinculação
orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de
crédito, valores de terceiros sob a

administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente
destinados a municípios, ou qualquer outra finalidade, tornando os
valores bloqueados à disposição do
Estado do Rio de Janeiro”.
Azevedo determinou que seja
enviado ofício imediato aos bancos do Brasil, Bradesco, e Caixa
Econômica Federal, suspendendo
a medida. (Agencia Brasil)

Nova onda de
ciberataques atinge
Ucrânia e Rússia
Ciberataques do malware chamado BadRabbit atingiram a
Ucrânia e a Rússia na terça-feira (24) causando atrasos no aeroporto ucraniano de Odessa e afetando vários meios de comunicação na Rússia, incluindo a agência de notícias Interfax. As informações são da agência de notícias Reuters.
O ataque parece ser um dos maiores desde o ocorrido com o
NotPetya, em junho, que atingiu primeiramente a Ucrânia e se
espalhou pelo mundo.
A Interfax, uma das maiores agências de notícia da Rússia,
disse que alguns de seus serviços foram atingidos por um “ataque de vírus sem precedentes”.
Uma porta-voz do aeroporto de Odessa disse que alguns voos
foram adiados porque os funcionários tiveram que processar os
dados dos passageiros manualmente. O sistema de metrô de Kiev
também relatou um ataque em seu sistema de pagamentos, mas
disse que os trens operavam normalmente.
“Segundo nossos dados, a maioria das vítimas visadas pelos
ataques está localizada na Rússia. Nós vimos ataques similares,
porém em menor número, na Ucrânia, Turquia e Alemanha”, disse a empresa de cibersegurança russa Kaspersky Lab.
O chefe da polícia cibernética da Ucrânia disse à Reuters que
o país foi “pouco afetado”.
Pesquisadores de segurança disseram que o BadRabbit parece ser um malware conhecido como ransomware, que criptografa dados em computadores, tornando-os inalcançáveis e, às vezes, interrompendo as atividades das empresas que os utilizam.
(Agencia Brasil)

Parlamento votará acordo
do Brexit antes de deixar
União Europeia
O Parlamento britânico votará o acordo do Brexit antes de o
Reino Unido sair da União Europeia (UE). A informação foi confirmada na quarta-feira (25) pela secretaria do Brexit, órgão que
trata do assunto. “Trabalhamos para alcançar a tempo um consenso sobre o acordo final, antes de sair da UE, em março de 2019,
e uma vez que se chegue ao acordo, cumpriremos o nosso compromisso de realizar uma votação em ambas as câmaras, algo que
esperamos fazer antes da votação no Parlamento Europeu e, por
isso, antes da saída [da UE]”, indicou a secretaria do Brexit em
comunicado. As informações são da EFE.
Anteriormente, o secretário de Estado do órgão, David Davis, disse que as negociações com Bruxelas poderiam se estender até o último minuto, o que impediria uma votação parlamentar antes de o Brexit ser oficialmente executado. A primeira-ministra, Theresa May, contradisse a informação.
No mesmo comunicado o órgão destacou que o “objetivo” do
Executivo em Londres é o mesmo que o já expressado pelo negociador comunitário para o Brexit, Michel Barnier, que acredita que
ambas as partes consigam um pacto “antes de outubro de 2018”.
Ao comparecer hoje à comissão parlamentar, Davis alertou
que o processo de negociação com Bruxelas poderia ir até o “limite” estabelecido pelo Tratado de Lisboa, o que faria com que o
pacto não fosse apresentado aos deputados com antecedência.
Frente à controvérsia, a própria May disse mais cedo esperar que
o Parlamento vote o acordo antes de o Brexit ocorrer de fato.
Uma porta-voz do escritório oficial dela também esclareceu que
o ministro estava respondendo a “questões hipotéticas”. (Agencia Brasil)

Governo anuncia concessão de
13 aeroportos à iniciativa privada
Treze aeroportos foram incluídos no Programa Nacional de
Desestatização por meio do Decreto 9.180/17 assinado pelo presidente Michel Temer e publicado na edição de quarta-feira
(25) do Diário Oficial da
União. Pelo decreto, os aeroportos ficam qualificados no
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), da
Presidência da República.
Os 13 empreendimentos poderão ser concedidos à iniciativa
privada individualmente ou em
blocos, conforme decisão que
será embasada pelos estudos de
modelagem da desestatização,
conforme detalhado no texto.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil será
responsável pela condução e
aprovação dos estudos, projetos
e levantamentos e pelas investigações que subsidiarão a modelagem das medidas de desestatização, de acordo com o decreto.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ficará responsável pela realização e acompanhamento das medidas de desestatização, sob a supervisão do
ministério.
Em julho, o governo anunciou 57 projetos de concessões
e privatizações de empresas públicas, entres eles 14 aeroportos
– incluindo o de Congonhas, segundo maior do país, com movimento de 21 milhões de passageiros por ano. Congonhas, no
entanto, ficou fora da lista pu-

blicada hoje no Diário Oficial.
No último dia 20, o Ministério dos Transportes divulgou
nota informando que o governo
reavalia manter os planos de leiloar no próximo ano a concessão
de Congonhas. Na nota, o ministério informou que o ministro
Maurício Quintella apresentou ao
presidente Michel Temer estudos
e análises mostrando que a concessão poderia prejudicar a sustentabilidade da Infraero.
Os seguintes aeroportos
serão concedidos:
Eurico de Aguiar Salles, em
Vitória (ES)
Gilberto Freyre, em Recife
(PE)
Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT)
Aeroporto de Macaé, em
Macaé (RJ)
Orlando Bezerra de Menezes, Juazeiro do Norte (CE)
Presidente Castro Pinto, em
Bayeux (PB)
Presidente João Suassuna,
em Campina Grande (PB)
Santa Maria, em Aracaju (SE)
Zumbi dos Palmares, em
Maceió (AL)
Maestro Marinho Franco,
em Rondonópolis (MT)
Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop (MT)
Piloto Oswaldo Marques
Dias, em Alta Floresta (MT)
Aeroporto de Barra do Garças, em Barra do Garças (MT)
(Agencia Brasil)
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STJ nega suspeição de Moro
pedida pela defesa de Lula
Câmara: advogados
de Temer e de ministros
desqualificam
acusações da PGR
O advogado Eduardo Carnelós apresentou no plenário
da Câmara dos Deputados a
defesa de Michel Temer à denúncia feita contra o presidente pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Temer é acusado pelos crimes
de obstrução da Justiça e organização criminosa e dois de
seus ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, são denunciados por integrar a organização criminosa.
O advogado voltou a desqualificar os argumentos expostos na peça de acusação
elaborada pelo ex-procurador
geral da República Rodrigo
Janot. Para Carnelós, as acusações são feitas sem nenhum elemento de prova e
comprovação e demonstram
apenas a intenção de tirar Temer do poder.
“Ela [a denúncia] atenta
contra a língua portuguesa,
contra a lógica, contra o bom
senso. Vilipendia princípios
básicos da carta constitucional, porque tinha como objetivo a destituição do presidente da República”, declarou
Carnelós.
Assim como o relator, o
advogado de Temer argumentou que esta denúncia pretende criminalizar a atividade
política e atos comuns do presidencialismo, como nomear
ministros.
“A denúncia é falsa e imputa falsamente a prática de
crime ao presidente, dois de
seus ministros e a outras pessoas. Essa denúncia procura
sim criminalizar a prática política. Admitir o curso dessa
imputação significa pôr em
risco toda a atividade política”, disse Carnelós.
Ele desqualificou os áudios e vídeos em que aparecem
os delatores, que, para Carnelós, disseram apenas o que o
ex-procurador geral gostaria
que eles dissessem. O advogado disse que as delações
não servem como provas e
que a denúncia se baseia apenas em “suposições e inferências” e se trata de “uma mera
especulação”.
Ministros
O advogado Daniel Gerber, que defende o ministro
Eliseu Padilha, também argumentou que há um movimento que pretende criminalizar
a política. “Estou cada vez
mais convencido de que estamos diante de um caldo cultural que quer afundar o poder legislativo, que quer produzir um etiquetamento de
vossas excelências”, disse o
advogado em plenário.
O discurso de Gerber focou na crítica à retórica do
Ministério Público, que se
baseou em “palavras faladas
ao vento” pelos delatores.
Gerber disse que a denúncia
“nada traz” e que comete o
equívoco de se basear exclusivamente em delações.
O advogado de Padilha disse que acredita “piamente na
injustiça das acusações” imputadas contra o ministro. “O
nosso papel é deixar claro que
em hipótese nenhuma estamos aqui diante de impunidade. De forma alguma estamos
aqui defendendo qualquer

ideia que não pudesse ser defendida”, declarou Gerber.
O defensor de Padilha disse que o nome do ministro
aparece de relance no processo de 300 páginas e ressaltou
que os próprios parlamentares são “irresponsavelmente”
acusados mesmo que não nominalmente. Ele pediu aos
deputados que não autorizem
a admissibilidade da denúncia
devido
à
sua
fragilidade.“Vossas excelências estarão impedindo que
uma péssima investigação se
converta em um processo”,
afirmou Gerber.
Em seguida, falou o advogado Antônio Pitombo, de
Moreira Franco. Pitombo disse que o momento atual é grave. “Lamentavelmente a oposição não consegue enxergar
o momento histórico. Se optou por esquecer os princípios jurídicos e do processo
penal e se acusar coforme a
vontade egoísta do acusador”,
declarou.
Para Pitombo, a denúncia
não traz provas para as acusações relatadas e expressas
“um grande exercício de
agressão do Ministério Público em face dos outros poderes”. O advogado argumenou que a acusação é maldosa e mentirosa e a denúncia
representa um método fácil
de perseguir os inimigos.
“Nós temos claramente
uma denúncia sem fato, sem
prova do fato, sem qualquer
indicação da tipicidade do
crime, apenas se fez uma história, sem investigação criminal, sem inquérito, sem ouvir
as pessoas. Se deixarmos que
investigações caminhem por
essa grande terra sem que se
dê o mínimo direito de ouvir
as pessoas, onde chegará o
nível persecutório? (....) O
que estamos a julgar não é
uma acusação em face do presidente da República e ministros, e sim, um método equivocado de tratar o Código de
Processo Penal brasileiro”,
declarou Pitombo.
O advogado afirmou que
os deputados da oposição deveriam se enxergar no lugar
dos acusados, porque também
poderão estar nos jornais. Ele
citou o caso de um reitor de
universidade que se suicidou
no sul do país depois de ser
levianamente acusado.
Pitombo também apelou
aos deputados para que arquivem a denúncia “feita apenas
por uma vontade política”.
“Vamos dizer não, que não
aceitamos acusador público
que não respeita a Constituição (...). Dizer não ao momento histórico, ao método
e a tudo o que se vê em cada
espaço do país onde a arbitrariedade campeia”, declarou.
Os advogados se manifestaram logo após a apresentação do relator Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG) que recomendou a não autorização
do prosseguimento da denúncia perante a Justiça. O relatório elaborado por Andrada
foi aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) e deve ser
votado ainda hoje em plenário pelos deputados. (Agencia Brasil)

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Luz Inácio Lula da Silva para que fosse decretada a suspeição do
juiz federal Sérgio Moro no
caso do tríplex do Guarujá.
Trata-se de um entre diversos pedidos de suspeição feitos
pelos advogados de Lula contra
Moro, que em julho condenou o
ex-presidente a nove anos e seis
meses de prisão por corrupção

passiva e lavagem de dinheiro no
caso do tríplex.
O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), segunda
instância da Justiça Federal, já
havia negado o pedido de suspeição contra o magistrado no caso
do tríplex.
Na semana passada, a Quinta
Turma do STJ rejeitou, por unanimidade, o recurso contra a decisão do TRF4. O acórdão do
julgamento foi publicado na
quarta-feira (25). Os ministros

Jorge Mussi, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik seguiram o
entendimento do relator ministro Felix Fischer, que em setembro já havia negado monocraticamente o recurso.
Ao concordar com o TRF4,
os ministros do STJ entenderam
que, para analisar a pretensão da
defesa, seria preciso reexaminar
as provas do processo que levou
à condenação de Lula, o que não
seria possível dentro de um re-

curso especial, classe processual dentro da qual foi feito o pedido de suspeição.
Para embasar seu pedido, a
defesa de Lula havia alegado que
Moro demonstrou parcialidade
na ação penal que levou à condenação do ex-presidente, ordenando conduções coercitivas e interceptações telefônicas ilegais,
bem como levantado ilegalmente o sigilo profissional dos advogados do petista ao grampear seus
telefones. (Agencia Brasil)

Plenário da Câmara vota denúncia
contra Temer e ministros
O plenário da Câmara dos
Deputados se reuniu na quartafeira (25) para votar o pedido do
Supremo Tribunal Federal
(STF) para processar, por crime comum, o presidente da
República, Michel Temer, e os

ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha, e da Secretaria-Geral,
Moreira Franco.
O presidente e os ministros
são acusados de formar uma
organização criminosa para
ocupar cargos públicos e ar-

recadar propinas, estimadas
em R$ 587 milhões. Temer
também é acusado de obstrução de Justiça. O Planalto
nega todas as acusações.
Tanto o presidente quanto os
ministros só poderão ser inves-

tigados pelo STF se pelo menos
342 do total de 513 deputados
se manifestarem contra o relatório de Bonifácio de Andrada
(PSDB-MG), que defende a
inadmissibilidade da denúncia.
(Agencia Brasil)

Operação da PF desmonta esquema
de fraudes à Previdência no Rio
Uma operação da Polícia
Federal (PF), desencadeada na
quarta-feira (25), flagrou um
esquema fraudulento que teria
causado prejuízo de, pelo menos, R$ 1,2 milhão à Previdência. A ação, segundo nota divulgada pela assessoria da PF,
focou o pagamento irregular
de benefícios assistenciais a
pessoas com mais de 65 anos
de idade que nunca trabalharam ou pessoas com deficiência incapacitante.
As investigações foram

executadas pela Força-Tarefa
Previdenciária, formada pela
Polícia Federal, Ministério da
Previdência Social e Ministério Público Federal. A suspeita inicial apontou para um único endereço, no bairro de Madureira, responsável por uma
grande quantidade de benefícios, onde foram feitas buscas
e apreensões.
De acordo com a PF, o esquema contava com a participação de um intermediário,
que atuava como procurador.

Em sua residência, os policiais apreende ram documentos
de outras pessoas vinculadas a
benefícios previdenciários. Foram identificados 41 benefícios com indícios de fraude, com
prejuízo mensal à Previdência
de cerca de R$ 40 mil, com um
rombo total estimado em mais
de R$ 1,2 milhão. A nota divulgada pela PF não informa se
houve prisão do suspeito.
Segundo explicação obtida
na página da Previdência, o
Benefício da Prestação Con-

tinuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso
com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Para ter direito, é
necessário que a renda por
pessoa do grupo familiar seja
menor do que um quarto do
salário mínimo vigente.
(Agencia Brasil)

Mais de 50% dos alunos do 3º ano têm nível
insuficiente em leitura e matemática
Dados divulgados na quartafeira (25) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
apontam que a alfabetização estagnou entre 2014 e 2016. Para
tentar reverter esse quadro, o
Ministério da Educação apresentou medidas da Política Nacional de Alfabetização.
Mais da metade dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental apresentaram nível insuficiente de leitura e em matemática para a idade, ou seja dificuldade em interpretar um texto e
fazer contas.
De acordo com a Avaliação
Nacional de Alfabetização,
54,73% dos alunos tinham nível
de leitura insuficiente em 2016
e 45,27% tinham nível suficiente. Em 2014, o percentual de
estudantes avaliados com nível
insuficiente era um pouco maior: 56,17%.
As regiões Norte e Nordeste foram as que obtiveram os piores resultados de leitura, com
70,21% e 69,15% dos estudantes apresentando nível de insuficiência, respectivamente. Es-

ses percentuais caem para
51,22% no Centro-Oeste;
44,92% no Sul; e 43,69% no
Sudeste.
Os estudantes que participaram da ANA foram enquadrados
em quatro níveis com relação à
proficiência em leitura: elementar (leitura de palavras com sílabas constituídas de uma consoante e uma vogal); básico (capazes de identificar a assunto e finalidade de textos de até cinco
linhas); adequado (inferir o assunto em textos simples, localizar informação no meio ou final do texto, identificar o referente de um pronome pessoal e
reconhecer significado de expressão de linguagem figurada);
e desejável (reconhece participantes de um diálogo, e reconhece relação de tempo e identifica
o referente de pronome possessivo). Os dois primeiros são níveis considerados insuficientes.
No caso da escrita, 33,95%
dos estudantes apresentaram
proficiência
insuficiente
e 66,15% tiveram níveis adequados. As regiões Norte e Nordeste também apresentaram os me-

nores resultados - 53,01% e
50,83%.
Matemática
Com relação aos conhecimentos em matemática, 54,46%
apresentaram desempenho abaixo do adequado, enquanto
45,53% com nível suficiente.
Em 2014, 57,07% dos estudantes tiveram seus conhecimentos
matemáticos classificados
como insuficientes; e 42,93%
como suficientes.
Norte e Nordeste registraram 70,64% e 69,46% dos estudantes com conhecimentos
em matemática insuficientes.
Política Nacional de Alfabetização
A presid ente do Inep, Maria
Inês Fini, classificou como “sofrível” os resultados da avaliação. “Precisamos dar apoio para
que essas crianças tenham um
mínimo de condições para recuperar e reconstruir essas estruturas e prosseguir. Do contrário, continuaremos enxugando gelo”, disse.
De acordo com a ministra

substituta da Educação, Maria
Helena Guimarães, os dados
mostram que as políticas desenvolvidas até o momento não produziram resultados efetivos. “A
mesma situação de insuficiência
dos resultados observados em
2014 são repetidos em 2016.
Não houve evolução nem melhoria significativa”.
Na divulgação dos dados, o
secretário de Educação Básica,
Rossieli Soares da Silva, informou algumas medidas da nova
Política Nacional de Alfabetização que prevê acesso de professores a cursos de mestrado e a
presença de um professor auxiliar nas salas de aula para ajudar
no processo de alfabetização.
A pesquisa foi feita entre os
dias 14 e 25 de novembro do
ano passado em escolas públicas
com pelo menos 10 estudantes
matriculados no 3° ano do ensino fundamental em 2016. Foram
mais de 2 milhões de estudantes de aproximadamente 105 mil
turmas em 48 mil escolas. Quase 90% dos estudantes avaliados
tinham 8 anos ou mais. (Agencia Brasil)

Juiz determina reabertura de casas
para atender usuários de drogas no Rio
O juiz da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do
Rio, Pedro Henrique Alves,
concedeu liminar, determinando que a prefeitura do Rio volte a prestar, em dez dias úteis,
serviços de atendimento a crianças e adolescentes usuários
de drogas em todo o município. Tinham sido desativadas
três das dez unidades que prestam o serviço na capital fluminense.
A Justiça decidiu que devem ser garantidas pelo menos
100 vagas. Se a decisão não for
cumprida, a prefeitura será

multada diariamente em R$
100 mil e sofrerá arresto de
verbas orçamentárias capazes
de assegurar o atendimento.
O magistrado mandou notificar pessoalmente o prefeito
Marcelo Crivella e determinou
também que o município inclua no orçamento de 2018 e
dos anos seguintes as verbas
necessárias para a manutenção
dos serviços de acolhimento.
Na decisão, o juiz Pedro
Henrique enfatizou que “o fechamento de entidades de atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnera-

bilidade sem a abertura de novas vagas, seja em instituições
já existentes ou novas instituições, traz verdadeiro retrocesso social e precariza um sistema já insuficiente para o atendimento das crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro”.
A Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos informou, por meio de nota, que
os serviços de atendimento a
crianças e adolescentes usuários de drogas, nas Casas Vivas, voltarão a ser prestados até
novembro. A primeira Casa, na

Penha, na zona norte, foi reaberta na quarta-feira (25). A de
Del Castilho, na mesma região
da cidade, voltará a prestar os
serviços no próximo dia 30.
Nesta sexta-feira (27), o
secretário de Assistência Social, Pedro Fernandes, que assumiu no último dia 6, tem reunião marcada com o juiz Pedro
Henrique Alves, da 1ª Vara de Infância, para explicar as providências que estão sendo tomadas. As outras sete unidades que
prestam serviços a crianças e
adolescentes estão em funcionamento. (Agencia Brasil)
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Comitê de Política Monetária reduz
juros básicos para 7,5% ao ano
Pela nona vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros
básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) reduziu na
quarta-feira(25) a taxa Selic em
0,75 ponto percentual, de 8,25%
ao ano para 7,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas
financeiros.
Com a redução de quarta-feira, a Selic iguala-se ao nível de
maio de 2013, quando também
estava em 7,5% ao ano. De outubro de 2012 a abril de 2013, a
taxa foi mantida em 7,25% ao
ano, no menor nível da história,
e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao
ano em julho de 2015. Somente
em outubro do ano passado, o
Copom voltou a reduzir os juros
básicos da economia.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o IPCA ficou
em 0,16% em setembro, próximo da mínima histórica de
0,08% registrada em setembro
do ano passado.
Nos 12 meses terminados
em setembro, o IPCA acumula
2,54%, a menor taxa em 12 meses desde fevereiro de 1999. Até
o ano passado, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecia meta de inflação de 4,5%,
com margem de tolerância de 2
pontos, podendo chegar a 6,5%.
Para este ano, o CMN reduziu a
margem de tolerância para 1,5
ponto percentual. A inflação, portanto, não poderá superar 6% neste ano nem ficar abaixo de 3%.
Inflação
No Relatório de Inflação ,
divulgado no fim de setembro
pelo Banco Central, a autorida-

de monetária estima que o IPCA
encerrará 2017 em 3,2%. De
acordo com o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgadas pelo
BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 3,06%, mesmo
com os aumentos recentes nos
preços dos combustíveis.
Até agosto do ano passado,
o impacto de preços administrados, como a elevação de tarifas
públicas; e o de alimentos como
feijão e leite contribuiu para a
manutenção dos índices de preços em níveis altos. De lá para
cá, no entanto, a inflação começou a cair por causa da recessão
econômica e da queda do dólar.
Crédito mais barato
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa
atividade econômica. Segundo o

boletim Focus, os analistas econômicos projetam crescimento
de 0,73% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país) em
2017. A estimativa está em linha
com o último Relatório de Inflação, divulgado em setembro,
no qual o BC projetava expansão
da economia de 0,7% este ano.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as demais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de
demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia
o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação.
(Agencia Brasil)

Emissão de gases de efeito estufa
no país aumenta 8,9% em 2016
As emissões nacionais de
gases de efeito estufa subiram
8,9%, em 2016, em comparação
com o ano anterior. O país emitiu, no ano passado, 2,278 bilhões de toneladas brutas de gás
carbônico equivalente (CO2e),
contra 2,091 bilhões, em 2015.
Com 3,4% do total mundial, o
Brasil ocupa o lugar de sétimo
maior poluidor do mundo.
Segundo os dados da nova
edição do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de
Efeito Estufa (SEEG), divulgada hoje (25) pelo Observatório
do Clima, este é o nível mais alto
desde 2008 e a maior elevação
vista desde 2004.
De acordo com o Observatório do Clima, o crescimento é
o segundo seguido, já que, entre

2015 e 2016, a elevação acumulada das emissões foi de 12,3%,
contra a queda de 7,4 pontos no
Produto Interno Bruto, que recuou 3,8% em 2015 e 3,6%, em
2016. “O Brasil se torna, assim,
a única grande economia do
mundo a aumentar a poluição
sem gerar riqueza para sua sociedade”, diz o Observatório do
Clima.
Segundo o relatório, a alta
de 27% no desmatamento na
Amazônia foi a principal responsável pela elevação nas emissões
no ano passado. As emissões por
mudança de uso da terra cresceram 23%, e foram responsáveis
por 51% de todos os gases de
efeito estufa lançados pelo Brasil no período.
Os dados apontam também

que quase todos os outros setores da economia tiveram queda
nas emissões, com destaque para
o setor de energia, com menos
7,3%, puxada pela retração da
economia e pelo crescimento da
participação das energias renováveis na matriz elétrica.
O setor de processos industriais teve redução de 5,9%, e o
de resíduos, 0,7%. No sentido
contrário, a agropecuária aumentou suas emissões em 1,7%,
sendo a principal responsável
pelas emissões no país, já que
responde por 74% do total.
O aumento é atribuído à crise econômica, já que os abates
de bovinos recuaram pelo segundo ano consecutivo, devido
à queda de demanda pela carne.
Como bois e vacas emitem me-

tano (o gás de efeito estufa mais
importante depois do CO2) durante a digestão e pela degradação do esterco, menos gado sendo abatido significa mais bois no
pasto e nos currais e mais emissões.
“O descontrole do desmatamento, em especial na Amazônia, nos levou a emitir 218 milhões de toneladas de CO2 a
mais em 2016 do que em 2015.
É mais do que duas vezes o que
a Bélgica emite por ano. Isso
é dramático, porque o desmatamento é em sua maior parte
ilegal e não se reflete no PIB
do país”, disse a responsável
pelos cálculos de emissões
por mudança de uso da terra no
SEEG, Ane Alencar. (Agencia
Brasil)

Os focos de incêndio no interior do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros, em
Goiás, estão prestes a ser controlados, anunciou na quartafeira (25) o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, que assumiu a pasta com a exoneração
do ministro Sarney Filho, que
reassumiu o mandato de deputado federal (PV-MA) para participar da votação da segunda
denúncia contra o presidente
Michel Temer.
“As linhas de incêndio já estão sendo controladas. As condições climáticas estão nos
permitindo atuar também à noite, ou seja, 24 horas por dia”,
afirmou Cruz.
De acordo com Cruz, uma
das três linhas de incêndio enfrentadas na região do parque
nacional já tinha sido completamente debelada nesta manhã.
Uma segunda frente de trabalho
estava prestes a apagar totalmente as chamas da segunda linha, ao mesmo tempo que procura evitar que as brasas e o calor deem início a novos focos
de incêndio.
“Estamos centrando esforços para conseguir conter o incêndio na terceira linha, que
fica fora dos limites do parque
nacional”, explicou Cruz, garantindo que toda a estrutura montada para enfrentar um dos maiores incêndios que já atingiram
a unidade de conservação desde a sua criação, em 1961, será
mantida até que todo o fogo tenha sido apagado nas redonde-
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Incêndio na Chapada dos
Veadeiros está sendo controlado,
informa ministro

Focos de incêndio estão prestes a ser controlados, diz o
ministro Marcelo Cruz
zas do parque. O combate ao
fogo estende-se pelo Vale do
Rio São Miguel.
Cerca de 200 brigadistas e
bombeiros se revezam noite e
dia. Ainda assim, até esta manhã, as autoridades ambientais
calculavam que mais de 60 mil
hectares de vegetação já tinham
sido consumidas pelas chamas.
Além da morte de animais, isso
significa que aproximadamente
25% dos 240 mil hectares totais do parque foram atingidos.
Um hectare corresponde às
medidas de um campo de futebol oficial.
Além dos brigadistas e bombeiros, cerca de 100 voluntários participam da operação coordenada pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que
conta com cinco aviões-tanque
do próprio instituto, um avião
Hérculos C-130, da Força Aérea Brasileira (FAB), e quatro
helicópteros e veículos.

Para Cruz, apesar dos estragos, a operação pode ser considerada “exitosa” se forem levadas em conta as “condições climáticas bastante severas” que os
brigadistas e voluntários estão
enfrentando em toda a região.
“Pode parecer um paradoxo,
mas o incêndio que está ocorrendo é o maior da história. As
condições climáticas estão bastante severas, não só no Cerrado, mas no país inteiro. As temperaturas estão elevadas, o clima está muito seco, a estiagem
foi muito maior que em anos
anteriores e os ventos estão
mais fortes”, comentou Cruz,
acrescentando que semelhante
conjunção de fatores complicadores não era registrada desde
2010. “Só que, este ano, a estiagem está sendo mais prolongada, principalmente no Cerrado. Já era para estar chovendo,
mas continuamos com temperaturas muito altas e clima muito seco.”De acordo com o co-

ordenador-geral de Proteção do
ICMBio, Luiz Felipe de Luca,
o total de áreas destruídas pelo
fogo em todo o país está muito
próximo aos dados do ano passado, mesmo 2017 tendo sido
“um ano crítico”. Em 2016, 1,1
milhão de hectares foram devastados pelas chamas. Este
ano, o levantamento já aponta
um resultado próximo a um milhão de hectares queimados. O
ICMBio é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente,
“Possivelmente, o número
no final do ano vai ser superior
[ao de 2016], mas deve ficar
próximo, porque, historicamente, o período crítico já está próximo do fim nas áreas de maior
incidência de incêndios e, mesmo que ocorram novos incêndios, eles deverão ser de menor
monta”, disse Luca.
O ministro confirmou as informações de que há indícios de
que o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criminoso.
“Existem fortes indícios de
que o incêndio foi criminoso.
Testemunhos informais de moradores revelam que motoqueiros foram vistos levando galões
de gasolina. Isso é uma variável
difícil de contermos”, disse o
Cruz, assegurando que o ministério já solicitou ao Ministério
da Justiça que a Polícia Federal
investigue o caso.
Por motivo de segurança, o
parque permanece interditado
para visitação, por tempo indeterminado. (Agencia Brasil)
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Projeto que fortalece
Banco Central
avança no Senado e
segue para plenário
Um dia depois de um café
da manhã entre o presidente do
Senado, Eunício Oliveira, e o
presidente do Banco Central,
Ilan Goldfajn, a Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE)
aprovou o relatório do senador
Armando Monteiro (PTB-PE),
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 129/2017 que
confere força de lei às punições aplicadas pelo Banco
Central (BC) e pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
a fraudes contra o Sistema Financeiro e o Mercado de Capitais. O projeto segue para
votação em plenário, em regime de urgência.
No texto, o ponto mais criticado pela oposição diz respeito aos tetos das multas que
o BC e a CVM podem aplicar a
instituições financeiras culpadas de fraude. O texto exige
que seja levada em conta “a capacidade econômica do infrator” ao estabelecer a multa e
proíbe o Banco Central de impor multas superiores a 0,5%
da receita do fraudador no ano
anterior.
“A gente está atropelando
todos os prazos. E vai deliberar um tema tão importante
com três senadores? – pergun-

tou Lindbergh, destacando ao
baixo quórum da reunião. Além
dele, só estavam presentes o
senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE), presidente da comissão; o relator da proposta
Armando Monteiro e o senador Ricardo Ferraço (PSDBES),
Sobre as acusações de Lindbergh, de que há pressa para
analisar a proposta, o senador
Tasso explicou que desde 19 de
outubro, quando terminou a vigência da Medida Provisória
784, que tratava do tema, existe o risco de um vácuo legislativo. “ A pressa houve no sentido de que estamos com a vacância neste momento na legislação e o risco que pode ocorrer
para o sistema”, justificou.
Histórico
Após um pedido de Ilan
Goldfajn, o presidente do Senado disse que distribuiria a
matéria só para a Comissão de
Assuntos Econômicos para
que, no máximo em 15 dias, a
matéria esteja aprovada no plenário da Casa, como quer o presidente do BC. Eunício desse
ainda que se esforçaria para
pautar a proposta antes desse
prazo. (Agencia Brasil)

Empresas de
biocombustíveis
querem chegar à
COP23 com política
para o setor
As empresas do setor de biocombustíveis querem que o
governo federal implemente o
programa RenovaBio antes da
23ª Conferência das Partes
(COP23) da Convenção-Quadro
das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O encontro
acontecerá em Bonn, na Alemanha, a partir do próximo dia 6 de
novembro. A política governamental, que pretende incentivar
a produção de combustíveis renováveis, foi anunciada em fevereiro, passou por consulta pública, porém, ainda não foi colocada em vigor, o que deve acontecer por medida provisória.
“Ficaria muito estranho e
perderíamos uma oportunidade
única de apresentar na COP23 a
implementação do RenovaBio.
Está na mesa do presidente, basta ele cumprir com as promessas que ele fez ao setor de energias renováveis”, enfatizou o
presidente da Associação Brasileira Biotecnologia Industrial
(ABBI), Bernardo Silva, após
participar de um encontro da Plataforma do Biofuturo. A plataforma é uma iniciativa brasileira
que reúne representantes dos
setores público e privado de diversos países para promover o
uso de biocombustíveis.
Termo de intenções
Durante o encontro, também
foram apresentadas as diretrizes
gerais do termo que a plataforma pretende levar à COP23. Entre os pontos, está a intenção de
acelerar o uso da bioenergia,
especialmente no setor de transportes. Também está a intenção
de estabelecer metas para os
próximos cinco anos e para
2030. Os detalhes do documento, no entanto, ainda estão em
discussão.
Segundo o presidente da
ABBI, há um consenso entre os
participantes dos debates de que

as medidas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas devem ser postas em prática o
quanto antes. “O principal ponto de convergência é a urgência. A gente tem aí todos os
compromissos ambientais estipulados no Acordo de Paris, os
eventos climáticos ocorrendo
em todas as partes do mundo
que evidenciam o impacto dos
efeitos que os gases de efeito
estufa provocam no clima global. E isso também gera um impacto negativo nas empresas e
na atividade econômica e nas
pessoas”, destacou.
Incentivos
Sobre o RenovaBio, Silva diz
que os incentivos são necessários para impulsionar os investimentos do setor privado, que
já tem apostado na área no país.
“O que falta para o Brasil é a
questão de implementação de
políticas. A gente tem aí na mesa
do presidente [Michel] Temer
uma política pública de vanguarda que poderia acelerar os investimentos e adoção de tecnologia que vão cumprir com os objetivos colocados pelo Brasil”,
ressaltou o dirigente, sobre os
compromissos estipulados no
Acordo de Paris. Firmado em
2015, o termo trouxe obrigações globais para reduzir os impactos das atividades econômicas no clima.
A base do programa de fomento à bioenergia é aumentar
os percentuais de etanol, biodiesel e outros combustíveis renováveis misturados aos combustíveis
fósseis vendidos pelas distribuidoras. A política também abre espaço à inovação, ao premiar as tecnologias menos poluentes. Quanto menor a pegada de carbono, as
emissões de gases do efeito estufa geradas na produção, maior tenderá a ser o valor de mercado dos
produtos. (Agencia Brasil)
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Medina vence em Portugal e se
aproxima do bi mundial
2014, entrou na disputa direta
pelo bicampeonato no Billabong
Pipe Masters, de 8 a 20 de dezembro no templo sagrado do
esporte na ilha de Oahu, Havaí.
O retrospecto dos dois nesse evento é favorável ao brasileiro. O havaiano só fez uma final
em Banzai Pipeline em 2013,
quando perdeu para Kelly Slater,
apesar de ter outras vitórias no
mesmo lugar na etapa do QS que
acontece em fevereiro. Já Medina disputou duas finais seguidas
no Pipe Masters, em 2014 batendo o próprio Julian Wilson e
em 2015 na inédita final verdeamarela com Adriano de Souza,
coroando o segundo título mundial brasileiro.
Campeões mundiais em
Maresias – Antes do Havaí, Gabriel Medina vai passar em casa
e será mais uma grande atração
do Hang Loose São Sebastião
Pro, etapa do QS 3000 nos dias
2 e 5 de novembro na Praia de
Maresias, onde ele mora em São
Sebastião, litoral norte de São
Paulo. Com exceção de Filipe
Toledo, que mora na Califórnia,
toda a “seleção brasileira” do CT

Julian Wilson (AUS)
vai prestigiar o último evento da
WSL South America, o também
campeão mundial Adriano de
Souza, Caio Ibelli, Miguel Pupo,
Wiggolly Dantas, Italo Ferreira,
Ian Gouveia e Jadson André.
Na quarta-feira decisiva em
Portugal, as condições estavam
difíceis para competir, com poucas ondas entrando nas baterias,
mas Supertubos seguiu apresentando belos tubos nas séries de
3-4 pés e boas rampas para as

manobras aéreas no último dia.
Na bateria final, Medina começou na frente botando pressão no
australiano com uma tática e surfar várias ondas, quatorze no total, enquanto Julian preferiu ser
mais paciente na escolha.
Decisão em Portugal – Foi
assim que ele conseguiu assumir
a ponta numa esquerda que pegou
há cinco minutos do fim da bateria e rodou um belo tubo que valeu 6,27. Mas, Medina permane-

Superliga Feminina 17/18

Foto/ Bruno Miani

Renata Valinhos/Country busca
primeira vitória contra Sesc RJ

Renata Valinhos/Country
A partida entre Renata Valinhos/Country (SP) e Sesc RJ
abrirá a terceira rodada do turno
da Superliga feminina de vôlei 17/
18. O time valinhense receberá a
equipe carioca às 21h30 (horário

de Brasília) desta quinta-feira
(26), no ginásio Pedro Ezequiel
da Silva, em Valinhos (SP). O
SporTV transmitirá ao vivo.
O Sesc RJ aparece em segundo lugar na classificação geral

com cinco pontos e duas vitórias. Já o Renata Valinhos/Country
busca o primeiro resultado positivo na competição depois de
um equilibrado duelo contra o
Vôlei Nestlé (SP) quando foi
superado por 3 sets a 2.
O treinador do Renata Valinhos/Country, André Rosendo,
comentou sobre a expectativa
para o duelo contra o Sesc RJ.
“É o nosso terceiro jogo do
campeonato e vamos enfrentar
uma grande equipe. Estamos vindo de uma sequência pesada com
o Dentil/Praia Clube, o Vôlei
Nestlé e o Sesc RJ. Temos que
manter o foco mesmo sendo
equipes que não são nossas adversárias diretas. Vamos usar esses jogos para evoluir. Conseguimos pontuar contra o Osasco e
também entraremos determina-

dos contra o Rio de Janeiro para
conseguirmos pontos e fazermos o nosso melhor”, garantiu
André Rosendo, que ainda falou
sobre a contusão da ponteira Gabriella Guimarães, do Sesc-RJ,
que rompeu o ligamento do joelho direito no duelo contra o Hinode Barueri (SP).
Pelo lado do Sesc RJ, a ponteira Drussyla vê o time de Valinhos em evolução e espera dificuldade no duelo.
“Será uma partida difícil, pois
elas estão crescendo e fizeram
um bom jogo contra o Vôlei Nestlé na última rodada. Além disso,
elas vão jogar em casa e terão o
apoio da torcida. Será importante diminuirmos o número de erros para conseguirmos fazer uma
boa apresentação”, analisou
Drussyla.

6 Horas de UTV

Depois do estrondoso sucesso no ano passado, a modalidade
off-road de UTV voltará a ter a sua
prova de longa duração nesta temporada. Neste domingo (29) será
realizada a 2ª Copa 6 Horas Casarini Endurance UTV, no autódromo Valdemar Fragnani, em Cordeirópolis, a 170 km da capital
paulista, reunindo pilotos de todo
o Brasil. Uma das principais atrações será a ‘Família da Poeira’, que
reúne os atuais campeões Reinaldo Varela e seu filho Gabriel, que
agora serão adversários, pois ambos irão capitanear outras duplas
na equipe Divino Fogão Rally
Team (Can-Am/Blindarte/Arisun/
Tecmin), respectivamente com
Bruno Varela e Rodrigo Varela.
“É uma corrida que é esperada o ano inteiro. Desta vez vou
fazer dupla com o meu pai, que é
o atual campeão da prova. Isso dá
uma expectativa a mais para o

Foto/ Donizetti Castilho

‘Adversários’, Reinaldo Varela e Gabriel
Varela defendem o título em Cordeirópolis

UTV de Gabriel e Rodrigo Varela
evento. Temos treinado e o nos- te carrinho!”, brincou o atual líso Can-Am Maverick X3 já está der do Campeonato Brasileiro de
bem ajustado para esta competi- Rally Baja, Bruno Varela.
ção. Vamos ver se eu consigo um
As 6 Horas de Cordeirópolis
bom desempenho para manter será disputada em circuito fechacom o meu pai o mesmo resul- do de piso de terra de dois quitado de 2016. E taca-lhe pau nes- lômetros de extensão, com duas
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baterias de duas horas de duração,
com intervalo de duas horas, em
que os UTV ficarão em regime de
Parque Fechado. A posição de largada será determinada após tomada de tempo, e os UTV largarão
ao mesmo tempo, em movimento e alinhados dois a dois, enquanto que nas provas normais de
Rally estes veículos largam parados e separados por intervalo de
dois minutos entre eles. A largada para a segunda bateria será pela
ordem de chegada da primeira, e
eventual diferença de voltas entre os competidores será mantida para a segunda bateria.
“A Seis Horas de Cordeirópolis é uma prova que já se consagrou no calendário. ”, comentou Rodrigo Varela.
“Preparamos bem nossos UTV
Can-Am para aguentar uma prova
bem longa como essa”, encerra o
patriarca Reinaldo Varela.
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ceu ativo e ainda aumentou as
duas notas que estava computando nos minutos finais. Usou os
aéreos também nas esquerdas de
Supertubos para arrancar notas
6,93 e 6,33 e virar o placar para
13,26 a 10,94 pontos. Depois,
foi carregado pelo pai e pela torcida da areia até o pódio do MEO
Rip Curl Pro Portugal.
Disputa do título Mundial –
Julian Wilson é o quarto colocado no ranking e sua chance de título mundial é bastante remota. Ele
já entra no Billabong Pipe Masters
necessitando unicamente da vitória. Além disso, John John Florence não poderá vencer nenhuma bateria em Pipeline, Medina não passar da terceira fase e Jordy Smith
não ser o outro finalista da bateria.
Para o sul-africano, a condição
mínima é chegar na final, mas John
John tira ele da briga se chegar nas
quartas de final e Medina também
se estiver na final.
A batalha agora ficou mais
centralizada em John John Florence e Gabriel Medina e o havaiano conquista o bicampeonato se chegar na grande final do
Billabong Pipe Masters, o que só

conseguiu uma vez. Caso perca
nas semifinais, Medina pode ficar com o título se repetir a vitória de 2014 em Banzai Pipeline.
John John obriga o brasileiro a
ganhar o campeonato quando chegar as quartas de final. Se terminar em nono lugar, Medina terá
que chegar na final para superalo. De qualquer maneira, o brasileiro precisa no mínimo alcançar
as quartas de final, ou seja, vencer três baterias para ultrapassar
a pontuação atual do havaiano.
Em Portugal, John John tinha a chance de confirmar o bicampeonato por antecipação,
antes da etapa final em Pipeline,
porém competiu numa hora ruim
do mar na quarta-feira em Supertubos. Ele quase não achou ondas para surfar contra Kolohe
Andino, que seguiu para disputar a semifinal com Julian Wilson, deixando o havaiano em
quinto lugar no Rip Curl Pro. Na
mesma posição ficou o brasileiro Miguel Pupo, barrado por outro surfista dos Estados Unidos,
Kanoa Igarashi, última vítima de
Medina antes da decisão do título em Peniche.

500 Milhas de Kart KGV
anuncia renovação com
Sportv, com transmissão ao
vivo de 2h da prova em 16/12
Foto/José Mario Dias/ RF1

Com uma performance inédita em ganhar as duas etapas da
“perna europeia” do World Surf
League Championship Tour, Gabriel Medina entra de vez na briga pelo bicampeonato mundial.
Dessa vez, vingou a derrota sofrida para o australiano Julian
Wilson nos tubos de Teahupoo,
Taiti, conquistando o título do
MEO Rip Curl Pro Portugal com
uma virada nos últimos minutos
da bateria que fechou a décima
etapa da temporada na quarta-feira em Supertubos. Com a vitória,
Medina assumiu a vice-liderança no ranking e passou a ser o
principal concorrente do havaiano John John Florence, que também tenta o segundo título mundial e ambos já tiveram grandes
resultados nos tubos de Banzai
Pipeline, palco da etapa final no
Havaí.
Medina chegou na Europa em
oitavo lugar no Jeep Leaderboard
e tirou a vice-liderança do sulafricano Jordy Smith com as
duas vitórias consecutivas em
Hossegor, na França, e em Peniche, Portugal. Agora, o primeiro
campeão mundial do Brasil em

Foto/@WSL / Poullenot

Gabriel Medina vingou a derrota sofrida para Julian Wilson no Taiti e festejou sua segunda vitória consecutiva na “perna europeia” com o título no MEO Rip Curl Pro Portugal em Peniche

500 Milhas de Kart Granja Viana
A 21ª edição das 500 Milhas de Kart terá transmissão
ao vivo dos cana is Sportv no dia
16 de dezembro. A prova irá
acontecer no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), e o horário da largada está confirmado para as 12h30 do sábado,
com exibição da primeira e da
última hora da corrida no canal
a cabo. O restante da principal
prova de endurance do kartismo
brasileiro será exibido no site
Sportv.com, também ao vivo.
As 500 Milhas de Kart nasceu de uma reunião informal entre amigos para festejar o final da
temporada em 1997 e logo a brincadeira se tornou um competição
séria e bastante emocionante.
Com até 60 equipes de pilotos, a
prova sempre reúne grandes nomes de diversas categorias do automobilismo mundial: Fórmula 1,
F-2, Indy, F-3, Stock Car, Copa
Truck, MotoGP e kart. Para essa
edição já estão confirmados os
pilotos Felipe Massa, Rubens
Barrichello, Tony Kanaan, Christian Fittipaldi, Nelsinho Piquet
além de outras estrelas.
Os pilotos, familiares, convidados e fãs que forem ao Kartódromo Granja Viana ainda
poderão aproveitar o espaço

Lounge, ambiente que terá uma
área reservada para um novo
restaurante, além de drinks,
foods, DJs, simuladores de
corrida, barbearia, estúdio de
tatuagem (Gelly´s Tattoo),
muito espaço e conforto para
quem quiser aproveitar cada
instante da prova de longa duração bem próximo dos boxes.
As inscrições para a prova
500 Milhas de Kart Granja Viana seguem abertas e podem
ser feitas no próprio site do
Kartódromo Granja Viana. Em
2017, a competição ainda terá a
categoria Thunder Light, uma novidade para beneficiar os pilotos
amadores com um pacote completo e acessível já incluindo jogos de pneus, gasolina extra para
os treinos livres, um chassi alugado e outras vantagens, como aluguel do motor, de um eixo e mão
de obra inclusa. Com isso, os pilotos amadores poderão correr
ao lados das grandes estrelas
do automobilismo.
Os ingressos para o evento
no espaço reservado Lounge,
acesso aos boxes já estão à venda
pelo site e aplicativo Sem Hora
no
link: https://
www.semhora.com.br/evento/
500-milhas-de-kart-granja-viana .
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