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Itamaraty manifesta solidariedade às
vítimas de ataque em mesquita no Egito

Brasil registra queda de quase
1,14 milhão de linhas fixas de telefone
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Domicílios próprios já pagos
são a maior parte no país

PGR pede condenação
de Gleisi e Paulo Bernardo

 na Lava Jato

Esporte

São Paulo, 25, 26 e 27 de novembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,23
Venda:       3,23

Turismo
Compra:   3,21
Venda:       3,41

Compra:   3,85
Venda:       3,85

Compra: 121,60
Venda:     151,80

O Montes Claros Vôlei
(MG) receberá o Sada Cru-
zeiro (MG) neste sábado
(25), às 15h, em um duelo
mineiro válido pela oitava
rodada da Superliga masculi-
na de vôlei 2017/2018. O
confronto será realizado no
ginásio Tancredo Neves, em
Montes Claros (MG), e terá
transmissão ao vivo do Spor-
TV. O time da casa, nono co-

Montes Claros Vôlei
e Sada Cruzeiro

fazem duelo mineiro
locado na tabela, com cin-
co pontos, chega para esta
partida após sofrer um re-
sultado negativo, mas ape-
nas por 3 a 2 para um dos
candidatos ao título, EMS
Taubaté Funvic (SP). A equi-
pe cruzeirense, líder da Su-
perliga, com 24 pontos, vem
de vitória no clássico contra
o Minas Tênis Clube (MG)
por 3 sets a 0.         Página 8

É neste fim de semana:
grande final dos ralis

Mitsubishi será no Velo Città
Neste sábado, dia 25 de no-

vembro, o Autódromo Velo
Città, em Mogi Guaçu (SP),
será palco de uma grande fes-
ta do automobilismo. A Super
Final Mapfre dos ralis da Mit-
subishi Motors vai animar o
dia, com três finais ao mesmo
tempo do rali de regularidade
Mitsubishi Motorsports, de
aventura e tarefas Mitsubishi
Outdoor, e do rali cross-coun-
try de velocidade Mitsubishi
Cup, que terá, pela segunda vez
no ano, uma disputa de
rallycross.                  Página 8 São cinco eventos neste sábado
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Ingressos disponíveis
para a Grande Final

A Grande Final da Stock Car
vai coroar um campeão inédito
ao final da temporada 2017. A
corrida decisiva terá pontuação
dobrada e será disputada no pró-
ximo dia 10, em Interlagos. Os
ingressos para a corrida que con-
sagrará o 18o campeão da histó-
ria da categoria já estão disponí-
veis pela internet
(www.ticketsforfun.com.br) e
em pontos físicos. Polarizada
entra Daniel Serra e Thiago Ca-
milo, a briga pelo campeonato
tem Daniel Serra como favorito,
já que o piloto da Eurofarma-RC
soma 15 pontos a mais que Ca-
milo, e precisa de um terceiro
lugar para não depender de ne-
nhum outro resultado. Página 8
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Daniel Serra

GPCKA: Alberto Cesar
Otazú briga pelo título

com Zeppe Corsi

Alberto Otazú tem três voltas mais rápidas do GPCKA

Com 35 pontos em jogo na
oitava e última etapa, o GP Cir-
cuito de Kart Amador (GPCKA)
vai conhecer o seu campeão nes-
te domingo (26/11) no Kartó-
dromo Granja Viana, em Cotia
(SP). São sete pilotos em con-
dições matemáticas de levar o

título: o atual campeão Zeppe
Corsi, Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie
Escola de Pilotagem/HTPro
Nutrition); Henrique Sigoli;
Luciano Montanhez; Augusto
Coutinho; Felipe Huertas e
Luiz Cazarré.              Página 8
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

29º C

21º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite

27º C

19º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Parlamento
Europeu fica
cor de laranja
para lembrar

violência
contra mulher

Neste sábado,  (25), o edi-
fício do Parlamento Europeu
em Bruxelas vai ser ilumina-
do com a cor laranja para as-
sinalar o Dia Internacional
para a Eliminação da Violên-
cia contra as Mulheres. A ini-
ciativa da Organização das
Nações Unidas, intitulada
“Pinte o Mundo de Laranja”
(Orange the World, em in-
glês), tem o intuito de sim-
bolizar um futuro melhor e
livre de violência para as mu-
lheres e meninas.

Na Europa, uma em cada
três mulheres já foi vítima
de violência sexual ou físi-
ca e 75% das trabalhadoras
já passaram por alguma si-
tuação de assédio sexual no
trabalho.                    Página 3

A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua),
divulgada  na sexta-feira (24)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE),
estima que havia 69,2 milhões
de domicílios no Brasil em
2016. Desse total, 86% eram
casas (59,6 milhões) e 13,7%,
apartamentos (9,5 milhões).

Os domicílios próprios já

pagos representavam 68,2%
(47,2 milhões); 5,9% eram
próprios, mas ainda estavam
sendo pagos (4,1 milhões). Os
domicílios alugados respondiam
por 17,5% do total (12,1 milhões
de domicílios), os cedidos repre-
sentavam 8,2% (5,7 milhões de
domicílios) e aqueles em outra
condição, como, por exemplo,
casos de invasão, 0,2% (143
mil domicílios).        Página 3
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Procuradora-geral da República, Raquel Dodge
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ção Lava Jato.
O pedido faz parte das alega-

ções finais da ação penal na
qual  ambos são acusados de
receber R$ 1 milhão para a
campanha da senadora em
2010. Na manifestação, a úl-
tima fase do processo antes
da sentença, Raquel Dodge
pede que Gleisi e Paulo Ber-
nardo sejam condenados ao
pagamento de R$ 4 milhões
de indenização aos cofres pú-
blicos, valor quatro vezes mai-
or que o montante que teria sido
desviado da Petrobras.

“Os fatos perpetrados pelos
denunciados, devidamente des-
critos na peça acusatória, possu-
em significância que transpor-
tam os limites da tolerabilidade,
causando frustração à comunida-
de.                                  Página 4

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, pediu
na sexta-feira (24) ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) a
condenação da senadora Glei-

si Hoffmann (PT-PR) e de seu
marido, o ex-ministro do Pla-
nejamento Paulo Bernardo,
pelos crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro na Opera-

Educação tem Consulta
Pública sobre Contrato

de Impacto Social
Está disponível para Con-

sulta Pública a Minuta do
Edital sobre o Contrato de
Impacto Social (CIS), com o
objetivo de complementar as
políticas da rede estadual de
ensino de São Paulo e me-
lhorar a qualidade do Ensino
Médio. 

Contribuições para a constru-

ção do documento poderão ser
enviadas até o dia 12 de
dezembro por meio do correio
eletrônico consultacis
@educacao.sp.gov.br, em forma-
to digital Word (.doc), editável,
de maneira fundamentada, men-
cionando expressamente o docu-
mento e o item/cláusula a que se
refere.                          Página 2

Prévia da confiança
 da indústria indica
alta de 2,7 pontos

Governo quer aprovar
reforma da Previdência ainda
este ano, diz Moreira Franco

O ministro da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República,
Moreira Franco, disse na sexta-
feira (24) que o governo federal
trabalha para a aprovação da re-

forma da Previdência ainda este
ano. O Planalto atua para a reti-
rada de “todos os obstáculos” e
assim permitir a aprovação do
texto pelo Congresso.  Página 4



SP-PREVCOM mantém
rentabilidade acima da meta em 2017
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cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Na [Economia] real, é pouco o que os vereadores do maior
parlamento municipal brasileiro voltaram a perceber por mês [via
Tribunal de Justiça SP]: quase 20 mil Reais. Aos que
acharem muito, talvez possam imitar Doria (PSDB), doando pra
instituições.   

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

Prestem atenção nas readequações que Doria (PSDB) já pro-
move nas ações pessoais enquanto gestor-político [no final do
1º ano do mandato]. Com o governador(SP) Alckmin, com
a Câmara dos vereadores, com os demais Poderes e por fim
com a imprensa.   

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

Deputado no 10º mandato [mais 1 de deputado federal cons-
tituinte], que completa 90 de idade em fevereiro de 2018, o mé-
dico Salim Curiati (no PROGRESSISTAS desde a
ARENA] confirma que vai disputar sua ‘última’ eleição ao cargo.
Ele é a própria história.  

C O N G R E S S O 

Uma das leituras entre deputados federais e senadores, sobre
pedido de prisão [na esteira do casal Garotinho no Rio] do ex-
colega Antonio Carlos Rodrigues [presidente do PR] é de que é
pra ‘sinalizar’ a dirigentes tipo Kassab (PSD) e Marcos Pereira
(PRB).  

P R E S I D Ê N C I A 

É quase inacreditável que a ex-Presidente Dilma (ex-PDT de
Brizola no PT de Lula) volte a proferir coisas sem ‘pé nem cabe-
ça’, como numa das suas últimas entrevistas fora do Brasil, na
qual se chamou de “Trabalhadora Alcoólica” em vez de “compul-
siva”. 

J U S T I Ç A 

Como estão se sentindo os deputados federais e senadores
em relação as posições cada vez tendentes a terem seus entendi-
mentos mudados por parte dos membros mais antigos do Supre-
mo, aos quais eles deram mais 5 anos de poder nos cargos ?  

P A R T I D O S 

Após quase 24 anos nas direções [paulista e nacional ao lado
do pai Antonio Rodriguez] do PT do B [agora AVANTE], o
empresário ’Toni’ Rodriguez decidiu ‘escutar’ o coração e pela
1ª vez ser candidato ou pra Assembleia (SP) ou pra Câmara dos
Deputados ...

P O L Í T I C O S 

... Um dos maiores patrimônios que ‘Toni’ possui tá no fato
de que com ele palavra é palavra e acordo é acordo, não precisan-
do estar escrito em nenhum documento com registro em Cartó-
rio. Em 2018 ‘Toni’ testará quanto vale tal patrimônio nas urnas. 

H I S T Ó R I A S 

Meus agradecimentos sinceros ao universo do mundo político
[editoras, partidos e Casas Legislativas / Executivas / Judiciári-
as], pelas mensagens que tenho recebido sobre os 25 anos de
publicação diária desta coluna de política. Só resisto graças a
vocês.        

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diá-
ria] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma
via das liberdades possíveis entre sociedade e instituições. Ele
está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São
Paulo [Brasil].

CESAR
 NETO

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

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

A Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São
Paulo (SP-PREVCOM), entida-
de responsável pela gestão de
benefícios previdenciários dos
servidores públicos paulistas,
pagou R$ 3,58 milhões em apo-
sentadorias para 259 participan-
tes, de acordo com a folha fe-
chada em outubro.

Os recursos administrados
pela SP-PREVCOM renderam
7,35% no período de dez meses
no ano, resultado que extrapo-

lou a meta estabelecida, de
6,43%. O desempenho da insti-
tuição corresponde a 84,29%
dos 8,72% da modalidade de in-
vestimento CDI. O índice supe-
ra, com margem significativa, os
5,74% da poupança e os 2,21%
da inflação medida pelo IPCA
(Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo).

A rentabilidade desde o iní-
cio do plano, em fevereiro de
2013, alcançou 72,01% até ou-
tubro de 2017, retorno superior

aos 67,19% fixados como alvo
pela entidade. No comparativo
com outros investimentos, o re-
sultado acumulado permanece
acima dos 65,98% do CDI, dos
39,33% da poupança e também
da inflação, que somou 33,32%.

Pioneirismo
A SP-PREVCOM é uma en-

tidade de direito privado, sem
fins lucrativos, vinculada à Se-
cretaria da Fazenda do Estado.
Responsável pela gestão da pre-

vidência complementar dos ser-
vidores estaduais, a fundação é
pioneira na implantação do sis-
tema do benefício para funcio-
nários públicos.

A instituição também foi a
primeira a obter autorização para
firmar convênios de gestão de
planos de previdência comple-
mentar de servidores de outros
Estados, municípios e da União.
Atualmente, a iniciativa conta com
cerca de 21 mil participantes e
patrimônio de R$ 772 milhões.

Gestão e importância social de
hospitais são enaltecidas por Alckmin

O governador Geraldo Alck-
min participou na sexta-feira
(24) do 5º Congresso Nacio-
nal de Hospitais Privados (Co-
nahp). A atual edição do even-
to, realizado entre 22 e 24 de
novembro na capital paulista,
teve como tema “O hospital do
futuro: o futuro dos hospi-
tais”, sobre o qual o governa-

dor comentou, enaltecendo os
recentes avanços e valorizando
a boa gestão.

“A saúde deu um salto no
Brasil. Com isso, a qualidade de
vida melhorou. Os desafios dos
gestores públicos e privados são
como gerenciar os investimen-
tos. A gestão é essencial, pois os
recursos são limitados”, comen-

tou Geraldo Alckmin.
Além de valorizar o avanço

na área da saúde e na gestão dos
hospitais para cuidar da popula-
ção, o governador fez questão de
lembrar a importância social do
setor para a geração de empre-
gos no Brasil.

“O setor tem uma grande
importância social. Só os 100

hospitais que compõem a asso-
ciação têm quase 150 mil pos-
tos de trabalho”, enumerou Al-
ckmin, citando a Associação
Nacional de Hospitais Privados,
a Anahp, organizadora do even-
to, que reuniu as principais li-
deranças da saúde no Brasil,
além de gestores e profissio-
nais do setor.

Cursos em área cultural atraem
jovens no Vestibulinho das Etecs

Jovens que pretendem in-
gressar em um dos cursos téc-
nicos gratuitos das Escolas Téc-
nicas Estaduais (Etecs) têm pro-
curado cada vez mais os cursos
em áreas culturais.

O maior destaque é o curso
de Processos Fotográficos, que
atingiu a marca de 22,3 candida-
tos por vaga no Vestibulinho para
o primeiro semestre de 2017, na
Etec de Artes. Em todo o Esta-
do, ficou atrás apenas do tradi-
cional curso de Enfermagem,
que teve 33,3 inscritos por vaga,
na Etec Carlos de Campos. As
duas unidades estão localizadas
na Capital.

Além do interesse em foto-
grafia, outros cursos mostram
como as áreas culturais têm ga-
nhado destaque entre os jovens.
Produção de Áudio e Vídeo, Tea-
tro, Dança e Canto também estão
se consolidando na lista de mais
procurados, com uma média de

mais de 10 candidatos por vaga.
“Cada vez mais surgem no-

vos espaços de cultura que de-
mandam profissionais talento-
sos e com boa formação. Além
disso, existe um público que pro-
cura esses cursos como uma
forma de alavancar sua carreira
com novas habilidades que esti-
mulem seus processos criati-
vos”, afirma a diretora de Capa-
citação Técnica e Pedagógica do
CPS, Lucília Guerra.

Para esclarecer um pouco
mais sobre os cursos disponíveis
em áreas culturais, que estão em
alta entre os jovens, listamos
abaixo as características deles.

Olhar fotográfico
O curso técnico de Proces-

sos Fotográficos teve início em
2010, na Etec de Carapicuíba.
Hoje já é oferecido também na
Etec Dep. Salim Sedeh, de
Leme, e na Etec de Artes, na zona

norte da Capital. O aluno apren-
de a linguagem fotográfica uti-
lizando recursos tecnológicos
para produção de imagens em
ambientes externos e estúdios
de fotografia, além de executar
o tratamento, a edição e o geren-
ciamento de imagens. Pode atu-
ar em eventos, estúdios, jornais,
agências, produtoras e laborató-
rios digitais.

Luz, câmera e multimídia
Quem gosta do mundo do

audiovisual e das novas tecnolo-
gias de comunicação em meios
eletrônicos pode concorrer a
uma vaga nos cursos de Produ-
ção de Áudio e Vídeo e de Mul-
timídia. A Etec Jornalista Rober-
to Marinho, na zona sul da Capi-
tal, oferece os dois cursos.

Em cena               
A expressão corporal é o

foco para quem deseja formação

em Teatro ou Dança. O técnico
em Teatro aprende métodos de
improviso, atuação, preparação
vocal e corporal. Já o curso de
Dança forma profissionais para
atuar como bailarinos, dançari-
nos, diretores ou assistentes de
palco. São formações ofereci-
das exclusivamente na Etec de
Artes.

Inscrições abertas
Os interessados em concor-

rer a uma vaga e estudar gratui-
tamente em cursos de área cul-
tural ou qualquer outra, a partir
do primeiro semestre do ano
que vem, podem se inscrever no
Vestibulinho das Etecs.

Além do exame tradicional
do processo seletivo, alguns cur-
sos exigem prova de aptidão. As
inscrições estão abertas e devem
ser feitas até as 15 horas do dia
13 de dezembro, pelo
site www.vestibulinhoetec.com.br.

Educação tem Consulta Pública
sobre Contrato de Impacto Social

Está disponível para Con-
sulta Pública a Minuta do Edi-
tal sobre o Contrato de Impac-
to Social (CIS), com o objeti-
vo de complementar as políti-
cas da rede estadual de ensino
de São Paulo e melhorar a qua-
lidade do Ensino Médio. 

Contribuições para a cons-
trução do documento poderão
ser enviadas até o dia 12 de
dezembro por meio do cor-
re io  e le t rôn ico
consultacis@educacao.sp.gov.br,
em formato  d ig i ta l  Wo r d

(.doc), editável, de maneira
fundamentada, mencionando
expressamente o documento
e o item/cláusula a que se re-
fere.

Podem participar todos os
membros da sociedade civil e
inciativa privada que, após a
análise da minuta, poderão so-
licitar esclarecimentos e/ou
apresentar críticas,  suges-
tões, opiniões ou proposta de
alteração de texto.

Sobre o contrato
Conhecido mundialmente

como Social Impact Bond, o
CIS é uma modalidade de con-
tratação inovadora, que prevê
a participação de instituições
no financiamento de ações de
alto impacto social.

Na Educação, o CIS con-
templa o envolvimento de cer-
ca de 122 escolas da rede es-
tadual de ensino localizadas
em regiões vulneráveis da Re-
gião Metropolitana de São
Paulo. Entre os resultados
pretendidos está a conclusão
pelos estudantes do Ensino

Médio no período esperado e
com um bom desempenho,
além da diminuição da evasão
escolar.

As intervenções devem en-
volver atividades de engaja-
mento das famílias no cotidi-
ano escolar dos filhos e ofe-
recer um suporte para motivar
os alunos nos estudos, com-
plementando ações já imple-
mentadas pela Pasta e pela
gestão escolar, a fim de po-
tencializar os resultados espe-
rados.

Feira de gastronomia e design é
destaque no Museu da Casa Brasileira

Para incentivar a economia
criativa nacional, o Museu da
Casa Brasileira recebe, nos dias
9 e 10 de dezembro, a 1ª edição
do Mercado EnoCriativo, com
entrada gratuita. A instituição da
Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo realiza a feira em
parceria com a ProjectHub e a
Casa Vitis, das 10h às 22h.

Com uma programação dedi-
cada ao Natal e realizado em for-
mato de feira, o Mercado Eno-
Criativo promove a venda de pro-
dutos de design, moda, arte e
gastronomia de 64 jovens em-
preendedores criativos, cinco
foodtrucks e dez expositores
artesanais. Os expositores fo-
ram selecionados por uma cu-
radoria formada por Lucas
Foster, idealizador do Prêmio
Brasil Criativo, e Larissa Fin,
idealizadora do Vinho na Vila,
além do apoio de Janara Lo-
pes e Camila Vieira, fundado-

ras do canal IdeaFixa.
“Único do gênero no país

voltado ao design e à arquitetu-
ra, o Museu da Casa Brasileira 
valoriza iniciativas como o Mer-
cado EnoCriativo, que cr ia
oportunidade de acesso aos
pequenos produtores. Já inclu-
ímos em nossa programação
outras feiras do tipo, que in-
centivam a produção artesanal
e os empreendedores da eco-
nomia criativa nacional”, ob-
serva Giancarlo Latorraca, dire-
tor técnico do museu.

Degustação
Simultaneamente à comerci-

alização de produtos, será pro-
movida a feira de degustação de
vinhos e espumantes de 15 viní-
colas de pequenos produtores
brasileiros, selecionadas pela
Casa Vitis. Os ingressos custam
a partir de R$ 50. O bilhete dá
direito a uma taça para o evento

e a oportunidade de degustar to-
dos os rótulos, além de descon-
tos especiais juntos aos exposi-
tores.

“Trata-se de uma excelente
oportunidade para reunir marcas
e trabalhos exclusivos, criativos
e sustentáveis. Ficamos felizes
em criar mais um canal direto de
relacionamento dos empreende-
dores com clientes e fãs”, expli-
ca Lucas Foster, um dos ideali-
zadores do Mercado EnoCriati-
vo e fundador da ProjectHub.

“Reforçamos a importância
de estimular o microempreen-
dedor, mostrando aos consumi-
dores que comprar do pequeno
faz toda a diferença, ainda mais
em uma época tão especial. O
Natal é um período para rever
conceitos e dar valor a produtos
genuinamente brasileiros”, afir-
ma Larissa Fin, fundadora da
CasaVitis e uma das idealizado-
ras do evento.

O Mercado EnoCriativo tam-
bém trará um espaço dedicado às
crianças, com oficinas e brinca-
deiras, bem como uma progra-
mação cultural diversificada,
com música, performance e arte.

Serviço
1ª edição do Mercado Eno-

Criativo
Período: 9 e 10 de dezem-

bro
Horário: 10h às 22h
Entrada gratuita, sujeita à lo-

tação
Degustação de vinhos: R$

50,00
Realização: MCB, Projec-

tHub e CasaVitis
Local: Museu da Casa Bra-

sileira
Telefone: (11) 3032-3727
Endereço: Avenida Brigadei-

ro Faria Lima, 2.705 – Jd. Pau-
listano – São Paulo – SP

www.mcb.org.br

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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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 cre-
dencial VIP para terça-feira (28/11),  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

Parlamento Europeu fica cor
de laranja para lembrar
violência contra mulher

Neste sábado,  (25), o edifício do Parlamento Europeu em
Bruxelas vai ser iluminado com a cor laranja para assinalar o Dia
Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulhe-
res. A iniciativa da Organização das Nações Unidas, intitulada
“Pinte o Mundo de Laranja” (Orange the World, em inglês), tem
o intuito de simbolizar um futuro melhor e livre de violência
para as mulheres e meninas.

Na Europa, uma em cada três mulheres já foi vítima de vio-
lência sexual ou física e 75% das trabalhadoras já passaram por
alguma situação de assédio sexual no trabalho. Além disso, uma
em cada dez mulheres já sofreram assédio sexual ou persegui-
ções através das novas tecnologias, de acordo com um estudo de
opinião feito pela agência da União Europeia (UE) para os direi-
tos fundamentais. Só em 2015, a polícia registrou 215 mil cri-
mes sexuais  violentos na UE.

Este ano, o escândalo de Harvey Weinstein (produtor de Ho-
llywood acusado por dezenas de mulheres de assédio sexual) têm
feito com que milhares de mulheres recorram às redes sociais e
denunciem assédios, agressões e violações que sofreram. Usan-
do a hashtag #MeToo, a campanha ajuda a na conscientização da
frequência e da gravidade destes crimes.

No mês passado, os eurodeputados debateram o tema e as
medidas que devem ser implementadas contra o assédio e o abu-
so sexual na UE. Agora, por ocasião do Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra as Mulheres, os eurodeputados
organizaram um debate com representantes dos Estados-Mem-
bros para debater a ratificação e a monitorização da Convenção
de Istambul.

Convenção de Instambul
A Convenção de Istambul do Conselho da Europa é um trata-

do internacional e o primeiro instrumento vinculativo que crimi-
naliza a violência de gênero, prevê sanções e medidas para com-
bater a impunidade, prevenir o crime e proteger as vítimas.

Apesar de ter entrado em vigor em agosto de 2014 e de todos
os Estados-Membros da UE o terem assinado, nem todos o rati-
ficaram até o momento.

A Convenção de Istambul garante que a cultura, o costume, a
religião, a tradição ou a chamada “honra” não pode ser uma justi-
ficativa de qualquer ato de violência contra as mulheres.

Neste contexto, os eurodeputados solicitam aos Estados-
Membros que adotem medidas para abordar novas formas de vi-
olência de gênero na internet e nas mídias sociais, incluindo a
extorsão sexual, o voyeurismo e a pornografia vingativa; e prote-
ger as vítimas, que sofrem graves traumas, chegando às vezes ao
suicídio.

De acordo com o Parlamento Europeu, a negação de serviços
de saúde e direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o aborto
seguro e legal, é uma forma de violência contra mulheres e me-
ninas. Os deputados reiteraram, em sessão plenária este ano, que
as mulheres e as meninas devem ter controle sobre seus corpos.

Dia Laranja
A ONU proclamou o dia 25 de cada mês como o Orange Day

(Dia Laranja), um dia para agir pela conscientização e prevenção
da violência contra mulheres e meninas.

Iniciada e liderada pela Rede UNiTE da Rede Global da Ju-
ventude, o Orange Day apela a ativistas, governos e parceiros da
ONU para mobilizar pessoas e destacar questões relevantes para
prevenir e acabar com a violência contra mulheres e meninas,
não só uma vez por ano, em 25 de novembro (Dia Internacional
para a Eliminação da Violência contra as Mulheres), mas todos
os meses. (Agencia Brasil)

A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), divulgada  na sex-
ta-feira (24) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), estima que havia 69,2 mi-
lhões de domicílios no Brasil em
2016. Desse total, 86% eram ca-
sas (59,6 milhões) e 13,7%,
apartamentos (9,5 milhões).

Os domicílios próprios já
pagos representavam 68,2%
(47,2 milhões); 5,9% eram pró-
prios, mas ainda estavam sendo
pagos (4,1 milhões). Os domi-
cílios alugados respondiam por
17,5% do total (12,1 milhões
de domicílios), os cedidos re-
presentavam 8,2% (5,7 mi-
lhões de domicílios) e aqueles
em outra condição, como, por
exemplo, casos de invasão, 0,2%
(143 mil domicílios).

Serviços básicos
Dos 69,2 milhões de domi-

cílios em 2016, 97,2% (67,3
milhões) tinham água canaliza-
da. Em 85,8% deles, a princi-
pal fonte de abastecimento
de água era a rede geral de
distribuição. Desse contin-
gente, em 87,3%, a disponi-
bilidade da rede geral era di-
ária; em 5%, a frequência era
de 4 a 6 vezes por semana; e de
1 a 3 vezes na semana, em 5,8%
dos domicílios.

Em 45,6 milhões de domi-
cílios, o escoamento do esgoto
era feito pela rede geral ou fos-
sa ligada à rede, representando
65,9% do total. Em 29,7% (20,6
milhões de domicílios), o esgo-
tamento sanitário era por meio
de fossa não ligada à rede.

Em 2016, o percentual de
domicílios cujo lixo era coleta-
do diretamente por serviço de
limpeza foi 82,6% (57,2 mi-
lhões de domicílios). Em 7,7%
dos casos (5,4 milhões de do-

micílios), o lixo era coletado
em caçamba de serviço de lim-
peza e em 5,7 milhões de domi-
cílios (8,2%), era queimado na
propriedade.

O levantamento estimou que
quase a totalidade dos domicíli-
os (99,8%) tinha energia elétri-
ca, seja fornecida pela rede ge-
ral, seja por fonte alternativa. Em
99,5% do total (68,9 milhões de
domicílios), havia energia elé-
trica proveniente da rede geral e
a disponibilidade era em tempo
integral em 99,2% dos casos
(68,3 milhões).

Bens e serviços
Em 2016, verificou-se que,

em 92,3% dos domicílios, pelo
menos um morador tinha telefo-
ne móvel celular, enquanto o te-
lefone fixo convencional era
encontrado em apenas 34,5%. A
geladeira foi outro item encon-
trado na quase a totalidade dos

domicílios, com um percentual
de 98,1% no Brasil. Em 2016,
97,4% dos domicílios tinham
televisão.

O acesso à internet no domi-
cílio, por parte de algum mora-
dor, chegou a 63,6%. Segundo o
IBGE, 60,3% dos acessos foram
por telefone celular, 40,1% por
microcomputador, 12,1% por
tablet, 7,7 pela televisão.

A posse de máquina de lavar
roupa apresentou diferenças
entre as grandes regiões, com
uma média nacional de 63%.
O menor percentual foi obti-
do no Nordeste (33,5%), se-
guido da Região Norte
(41,4%). As regiões com os
maiores percentuais foram Sul
(83,3%), Sudeste (76,8%) e
Centro-Oeste (67,1%).

No Brasil, 47,4% dos domi-
cílios tinham carro, 21,8%, mo-
tocicleta e 10,4%, ambos.
(Agencia Brasil)

Brasil registra queda de quase
1,14 milhão de linhas fixas de telefone

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) infor-
mou  na sexta-feira (24) que o
Brasil registrou 41.106.021 li-
nhas fixas de telefone em setem-
bro de 2017, o que corresponde
a uma redução de 1.135.158 (-
2,69%) quando comparado com
o mesmo mês do ano passado.

Enquanto as linhas das con-
cessionárias da telefonia fixa
apresentaram queda de
1.056.716 linhas (-4,23%), as
empresas autorizadas perderam
78.442 acessos (-0,46%) no
período.

Entre as autorizadas, a TIM,
com a entrada de 199.651 novas
linhas, apresentou o maior cres-
cimento nos últimos 12 meses,

de 38,57%, seguida da Algar Te-
lecom, com mais 70.283 novas
linhas (28,55%), e da Oi, com
15.279 novos acessos (9,68%),
conforme dados da Anatel.

As concessionárias que
apresentaram crescimento no
período foram Algar Telecom,
com 21.035 novas linhas
(2,87%), e a Claro, com a adi-
ção de 177 novos números
(10,79%). As demais registra-
ram redução.

Linhas fixas
Na comparação entre setem-

bro e agosto de 2017, o país re-
gistrou redução de 117.493 linhas
fixas, queda de 029%. As conces-
sionárias apresentaram diminui-

ção de 136.761 linhas (-0,57%) e
as  autorizadas aumento de 19.268
linhas fixas (+0,11%).

Comparando setembro de
2017 com o mês anterior, entre
as autorizadas, a Algar Telecom
registrou 4.390 novas linhas
(+1,41%) e todos os demais gru-
pos apresentaram variação menor
do que 1% para cima ou para bai-
xo. Entre as concessionárias, a
maior redução foi da Oi, com me-
nos 83.164 linhas fixas (-0,61%),
seguida da Vivo, com menos
53.148 linhas fixas (-0,56%).

Estados
O maior crescimento no nú-

mero de linhas das autorizadas
foi em Santa Catarina, com

47.098 novas linhas (+6,91%)
nos últimos 12 meses. A maior
redução foi em São Paulo, com
menos 80.995 (-1,38%). Em
relação às concessionárias, to-
dos os estados apresentaram
queda no período.

Na comparação entre setem-
bro e agosto de 2017, Minas
Gerais apresentou o maior cres-
cimento das autorizadas no
país, com mais 4.797 linhas
(+0,35%), e o Rio de Janeiro
a maior queda, com menos
4.439 linhas fixas (-0,21%).
Em relação às concessionári-
as, o Acre com mais 79 linhas
(+0,13%) foi o único estado
que apresentou variação positi-
va. (Agencia Brasil)

Programa vai levar startups
brasileiras para  vender no exterior

As pequenas empresas clas-
sificadas como startup vão ter
oportunidades de vender as suas
ideias no exterior ,  fechar
acordos bilaterais ou negóci-
os com a ajuda de profissio-
nais do governo e do setor pri-
vado por meio do novo progra-
ma StartOut Brasil lançado na
sexta-feira (24), em São Pau-
lo. Estão programadas quatro
missões empresariais do gê-
nero, a primeira prevista para
dezembro em Paris. As demais
estão programadas para maio
(Berlim); julho (Miami) e no-
vembro (Lisboa). 

O lançamento ocorreu com
a participação de representantes
dos ministérios das Relações
Exteriores e da Indústria, Co-

mércio Exterior e Serviços; da
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações (Apex-
Brasil); da Associação Nacio-
nal de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inova-
dores e do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae). 

Para cada uma dessas incia-
tivas serão selecionadas 15 star-
tups. Os interessados que forem
selecionados em processo lici-
tatório contarão com consulto-
ria especializada para se prepa-
rar para os negócios e as demais
tratativas nos países programa-
dos que incluem visitas a em-
presas locais, incubadoras e
aceleradoras, reuniões, encon-
tros para investidores, e apoio

pós-missão para definição de
estratégia de internacionaliza-
ção ou softlanding. 

O secretário de Inovação e
Novos Negócios do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços, Marcos Vinicius de
Souza , informou que os critéri-
os de escolha levam em consi-
deração entre outros itens o
grau de inovação, a capacidade
de integração dos projetos ao
ecossistema e maturidade das
empresas. “Muitas empresas
têm tecnologia, mas falta ex-
periência para negociar”, pon-
tuou. A consultoria e o apoio, se-
gundo ele, prosseguem após o
retorno da viagem. 

A diretora técnica do Sebrae,
Heloisa Menezes, disse que “o

programa vai identificar opor-
tunidades, além da capacitação,
a mentoria e consultoria espe-
cializada e voltadas de acordo
com as especificidades de cada
empresa”.

Também presente ao ato, o
embaixador Roberto Jaguaribe
falou sobre  a vantagem do pro-
grama “cada país tem um códi-
go de negócios”. Ele defende
que o Brasil precisa recuperar
espaços no mercado globaliza-
do e que a China poderia ser um
importante destino para essas
iniciativas que podem render
joint-venture (acordos comer-
ciais),  já que este país é “res-
ponsável“ por 30% do cresci-
mento da economia no mundo “.
(Agencia Brasil)

A prévia da Sondagem da In-
dústria relativa a novembro des-
te ano sinaliza uma alta de 2,7
pontos para o Índice de Confi-
ança da Indústria (ICI) no fecha-
mento de novembro, em compa-
ração com outubro.

Se confirmada a previsão,
seria a quinta alta consecutiva e
o índice avançaria para 98,1 pon-
tos, o maior resultado desde fe-
vereiro de 2014, quando o índi-
ce fechou em 98,3 pontos.

Os dados da prévia da Son-
dagem da Indústria de Transfor-
mação foram, divulgados hoje
(24), pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre/FGV). Se
confirmada, a alta refletiria “a
melhora tanto das perspecti-
vas com o futuro próximo
quanto das avaliações sobre o

Prévia da confiança
 da indústria indica
alta de 2,7 pontos

momento presente”.
Segundo as informações di-

vulgadas, o Índice de Expectati-
vas (IE) subiria 3,8 pontos, para
99 pontos, enquanto o Índice da
Situação Atual (ISA) subiria 1,7
ponto, para 97,2 pontos.

Já o Nível de Utilização da
Capacidade Instalada da Indústria
(Nuci), de acordo com o resul-
tado preliminar de novembro,
fecharia em queda de 0,5 ponto
percentual, ficando em 73,8
pontos. No fechamento de ou-
tubro, o índice registrou alta de
0,4 ponto percentual.

Para a prévia de novembro os
técnicos da FGV consultaram
785 empresas entre os dias 1º e
21 deste mês. O resultado final
da pesquisa será divulgado na
próxima quinta-feira, dia 30.
(Agencia Brasil)

População brasileira é formada basicamente
de pardos e brancos, mostra IBGE

A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua) 2016, divul-
gada na sexta-feira (24) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), revela que, no
critério de declaração de cor ou
raça, a maior parte da população
brasileira residente é parda: são
95,9 milhões de pessoas, repre-
sentando 46,7% do total. Em
2012, início da Pnad Contínua,
esse percentual era 45,3%.

O contingente de cor branca
representava 44,2% do total po-

pulacional do país em 2016, com
90,9 milhões de pessoas. Em
2012, esse índice era de 46,6%.
Mais 8,2% se declararam de cor
preta, um total de 16,8 milhões
de pessoas, no ano passado. Em
2012, eram 7,4%.

Entre as grandes regiões do
país, 76,8% da população do Sul
se declaravam branca, 18,7%,
parda e 3,8%, preta. Na Região
Norte, 72,3% da população
eram parda, 19,5%, branca e 7%,
preta. Na Região Sudeste, a que
tem a maior proporção de popu-

lação residente, 52,2% disseram
ser brancos, 37,6%, pardos e
9%, pretos.

No Brasil, no ano passado,
a população residente foi es-
timada em 205,5 milhões de
pessoas.  Em 2012, eram
198,7 milhões, uma variação
de 3,4%. A Região Sudeste
concentrava 42% da população
e registrou aumento de 3,1%
em quatro anos.

Em relação ao sexo, as mu-
lheres representavam 51,5% da
população residente e os ho-

mens, 48,5%, não sendo obser-
vada alteração nesses percentu-
ais entre 2012 e 2016, segundo
o IBGE.

Em 2012, o grupo de pesso-
as com 60 anos ou mais de ida-
de correspondia a 12,8% da po-
pulação. Em 2016, esse percen-
tual subiu para 14,4%, evidenci-
ando o envelhecimento dos bra-
sileiros. Por outro lado, a par-
cela de crianças de 0 a 9 anos na
população residente passou de
14,1% para 12,9% nesse perío-
do. (Agencia Brasil)

Brasil e México avaliam
ampliação do comércio bilateral

O ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes,
analisou na sexta-feira (24),
em reunião com o secretário
de Relações Exter iores do
México, Luis Videgaray, as
negociações comerciais en-
tre os dois países. Um dos
principais itens da pauta é
ap ro funda r  o  Acordo  de
Complementação Econômi-
ca nº 53, que regula grande
parte do comércio entre o

Brasil e o México.
O objetivo dos dois lados

é liberalizar ainda mais as tro-
cas entre os dois países, co-
laborando para o crescimen-
to econômico e a criação de
mais e melhores empregos
para mexicanos e brasileiros.

Também estará na pauta do
encontro o processo de apro-
ximação entre o Mercosul e
a Aliança do Pacífico, inte-
grada pelo México, Chile, a

Colômbia e o Peru. Os dois
blocos buscam fortalecer o
diálogo e facilitar os fluxos
de comércio e investimentos.

Os dois chanceleres trata-
rão ainda de possibilidades de
incorporação dos Objetivos
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Agenda 2030
às estratégias de cooperação
técnica entre o Brasil e o Mé-
xico e com terceiros países.

O intercâmbio bilateral to-

talizou US$ 7,34 bilhões em
2016, quando o México foi o
oitavo parceiro comercial do
Brasil. Os produtos industri-
alizados representaram 94%
do intercâmbio comercial.

O Brasil é um dos maio-
res investidores latino-ame-
ricanos no México e o prin-
cipal  dest ino dos invest i -
mentos produtivos do Méxi-
co na América Latina. (Agen-
cia Brasil)
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A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, pediu na
sexta-feira (24) ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) a condena-
ção da senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) e de seu marido,
o ex-ministro do Planejamento
Paulo Bernardo, pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinhei-
ro na Operação Lava Jato.

O pedido faz parte das ale-
gações finais da ação penal na qual
ambos são acusados de receber R$
1 milhão para a campanha da sena-
dora em 2010. Na manifestação, a
última fase do processo antes da
sentença, Raquel Dodge pede que
Gleisi e Paulo Bernardo sejam con-
denados ao pagamento de R$ 4 mi-
lhões de indenização aos cofres
públicos, valor quatro vezes maior
que o montante que teria sido des-
viado da Petrobras.

“Os fatos perpetrados pelos
denunciados, devidamente des-
critos na peça acusatória, possu-
em significância que transpor-

tam os limites da tolerabilidade,
causando frustração à comunida-
de. Os crimes praticados à sor-
relfa, valendo-se de seus manda-
tos eletivos, possuem alto grau
de reprovabilidade, causam co-
moção social, descrédito, além
de serem capazes de produzir
intranquilidade social e descren-
ça da população, vítima mediata
da prática criminosa de tal espé-
cie”, afirmou a procuradora.

De acordo com depoimentos
de delatores na Operação Lava
Jato, o valor da suposta propina
paga a Gleisi e Paulo Bernardo
é oriundo de recursos desviados
de contratos da Petrobras. O ca-
sal foi citado nas delações do
doleiro Alberto Youssef.

Defesa
Procurado pela reportagem,

o advogado Rodrigo Mudrovits-
ch, representante da senadora,
afirmou que ainda não teve aces-
so ao documento da PGR.
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A senadora Gleisi Hoffmann e seu marido, o ex-ministro Paulo
Bernardo são réus na Lava Jato

Em documento encaminha-
do ao Supremo durante a fase de
defesa, os advogados do casal
afirmaram que as acusações são
“meras conjecturas feitas às
pressas” em função de acordos
de delação premiada.

“A requerida [senadora] ja-
mais praticou qualquer ato que

pudesse ser caracterizado como
ato ilícito, especialmente no bojo
do pleito eleitoral ao Senado Fe-
deral no ano de 2010, na medida
em que todas as suas contas de
campanha foram declaradas e in-
tegralmente aprovadas pela Jus-
tiça Eleitoral”, afirmou a defesa
na ocasião. (Agencia Brasil)

O Ministério das Relações
Exteriores divulgou nota na
sexta-feira (24) na qual mani-
festa solidariedade às famílias
das vítimas do ataque terroris-
ta ocorrido contra uma mes-
quita sufista, no oeste da cida-
de de Al Arish, no norte da pe-
nínsula do Sinai, no nordeste
do Egito. Já foram registradas
234 mortes e, segundo o Ita-
maraty, até o momento, não há
registro de brasileiros entre as
vítimas.

“O governo brasileiro  to-
mou conhecimento, com gran-
de consternação, do ataque ter-
rorista, ocorrido hoje, contra
mesquita em Al-Arish, na pro-
víncia do Sinai, no Egito, que
deixou centenas de mortos e
feridos.

Ao expressar suas condo-
lências às famílias das vítimas,
seus votos de plena recupera-
ção aos feridos e sua solidari-

Itamaraty manifesta
solidariedade às vítimas de

ataque em mesquita no Egito
edade ao povo e ao governo do
Egito, o Brasil reitera veemen-
temente seu repúdio a todo e
qualquer ato de terrorismo, in-
dependentemente de sua moti-
vação.”

A nota informa ainda que o
núcleo de assistência a brasi-
leiros do MRE está à disposi-
ção para informações e escla-
recimentos, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 20h, pelos
telefones +55 61 2030 8803
e +55 61 2030 8804, e pelo e-
mail dac@itamaraty.gov.br.
Nos demais horários, poderá
ser contatado o telefone do
plantão consular da Subsecre-
taria-Geral das Comunidades
Brasileiras e de Assuntos Con-
sulares e Jurídicos do Itamara-
ty: +55 61 98197 2284. Para
casos de emergência, contatar
o plantão consular da Embaixa-
da do Brasil no Cairo: +20 12
2244 4808. (Agencia Brasil)

 A 3ª Turma Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios (TJDFT) revogou,
por unanimidade, a autorização do
juiz substituto da Vara de Execu-
ções Penais para que o deputado
Celso Jacob (PMDB-RJ) exer-
cesse suas funções na Câmara.

Atendendo recurso do Minis-
tério Público do Distrito Fede-
ral (MPDF), os desembargadores
entenderam que o deputado não
tem os requisitos que autorizam
a concessão do benefício.

No domingo (19), Jacob foi
flagrado tentando entrar no Com-
plexo Penitenciário da Papuda,
onde cumpre pena, com queijo
provolone e biscoitos na cueca.

No pedido, o MPDF alegou
que a Câmara dos Deputados ha-
via informado “não haver qualquer
tipo de supervisão do trabalho do
deputado fora das dependências
da Casa, nem alguma forma de
controle para que suas atividades

Justiça do DF revoga
autorização para deputado
preso trabalhar na Câmara

sejam exercidas apenas interna-
mente; que a autorização para o de-
sempenho de atividades parlamen-
tares a título de trabalho externo
desvirtua as finalidades do benefí-
cio; e que o trabalho externo do pre-
so não é compatível com o exercí-
cio da atividade parlamentar”.

Conforme a decisão, “sob o
ponto de vista pessoal foi verifi-
cada a inaptidão para o trabalho
pretendido, exercício de manda-
to parlamentar, na linha do que
exige o art. 37 da Lei de Execu-
ção Penal”.

Na explicação, os desembar-
gadores, entre outros argumen-
tos, entenderam que não se vis-
lumbra “a hipótese de um conde-
nado por fraude à licitação exer-
cer, durante a execução de sua
condenação transitada em julga-
da, o mandato de deputado fede-
ral, criando leis e fiscalizando a
atuação dos demais poderes”.
(Agencia Brasil)

Governo libera R$ 240 milhões
para conclusão da segunda

ponte do Rio Guaíba
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O ministro Moreira Franco durante anúncio de investimentos
para o término da construção da segunda ponte sobre o Rio
Guaíba, em Porto Alegre

O ministro dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, Maurí-
cio Quintella, anunciou na sex-
ta-feira (24) investimentos de
R$ 240 milhões para o término
da construção da segunda ponte
sobre o Rio Guaíba, em Porto
Alegre. Acompanhado dos mi-
nistros da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Mo-
reira Franco, e da Casa Civil,
Eliseu Padilha, Quintella infor-
mou que os recursos vão assegu-
rar a conclusão da obra iniciada
em 2014. Em 2016, o presiden-
te Michel Temer já havia autori-
zado a liberação de R$ 100 mi-
lhões para a retomada das obras.

Com isso, os cerca de 40 mil
motoristas que atravessam o
Guaíba diariamente terão mais
uma opção de tráfego. A previ-
são é que a ponte seja entregue
no final de 2018. A obra está
entre os 347 projetos do Agora,

é Avançar, no Rio Grande do Sul.
O ministro Moreira Franco é o
responsável pelo  condução des-
te programa. De acordo com
Quintela, a conclusão da segun-
da ponte vai melhorar a chegada
e saída da capital gaúcha e redu-
zir custos de produção, pois deve
diminuir o tempo de trajeto aos
portos de Uruguaiana e Rio
Grande. A estimativa do setor
produtivo é que 40% do Produ-
to Interno Bruto do Estado pas-
sem por essa rota.

Os ministros participaram
ainda de reunião com represen-
tantes da concessionária do Ae-
roporto Salgado Filho. No en-
contro, as autoridades puderam
conhecer o plano de ampliação
e reforma do terminal. Hoje
(25), os ministros estarão no Rio
de Janeiro. Pela manhã, eles par-
ticipam da cerimônia de entrega
das obras da dragagem do Porto

do Rio. Na ocasião, serão assi-
nados os contratos de prorroga-
ção antecipada dos Terminais
Portuários Nitport e Nitshore
(ação do Crescer).

Depois, a comitiva segue
para Santa Cruz, na zona oeste da
capital fluminense. Lá, serão
entregues 820 unidades habita-
cionais do Minha Casa, Minha
Vida, projeto listado no Agora,
é Avançar.

Segunda ponte
A construção da ponte foi

iniciada em 2014. De 2015 para
2016, chegou a ser paralisada,
mas foi retomada após aporte de
R$ 100 milhões autorizado pelo
presidente da República, Michel
Temer. Agora, a obra receberá
mais recursos – que somados ao
que já foi liberado pelo atual
governo chegará a R$ 240 mi-
lhões – para ser concluída. A
execução da obra está em 55%,
de acordo com o acompanha-
mento feito pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit), responsável
pelo projeto.

O empreendimento, orçado
em R$ 757,5 milhões, será res-
ponsável pela ligação da capital
gaúcha com o interior do Oeste
e Sul do Estado, passando pela
Ilha do Pavão até a Ilha Grande
dos Marinheiros. De acordo com
o DNIT, desde o início das obras
já foram investidos cerca de R$
412,5 milhões no projeto.

A nova ponte, que passa por
duas ilhas, terá uma extensão de
2,9 quilômetros (km). Também
serão construídos 9,4 km de
acessos, viadutos e elevados,

totalizando 12,3 km de obras. A
pista contará com duas faixas de
rolamento, com acostamento e
refúgio central.

Como a travessia está dentro
dos limites do Parque Estadual
Delta do Jacuí, uma unidade de
conservação ambiental, a ponte
será feita de peças pré-moldadas
fabricadas em canteiros industri-
ais – gerando o menor impacto
ambiental possível a área.

O governo federal prevê ain-
da o reassentamento mais de
mil famílias e 35 estabeleci-
mentos comerciais, atualmen-
te localizados na Ilha Grande
dos Marinheiros. A construção
das habitações populares será
com recursos do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

Avançar
A construção da segunda

ponte sobre o Rio Guaíba é um
dos 347 projetos do Agora, é
Avançar no Rio Grande do Sul.
O programa, que prevê investi-
mentos públicos de R$ 130 bi-
lhões, foi lançado no início de
novembro para retomar e finali-
zar obras paradas em todo o Bra-
sil. Na área de infraestrutura,
além da Ponte do Guaíba, o Ago-
ra, é Avançar conta com outros
seis empreendimentos no Rio
Grande do Sul: a ampliação do
Aeroporto de Passo Fundo, o
Cais do Porto Novo (Porto de
Rio Grande), o Contorno de Pe-
lotas (BRs 116/392), a duplica-
ção da BR-116 (Porto Alegre-
Pelotas), a duplicação da BR-
386 (Tabaí-Estrela) e a travessia
urbana em Santa Maria (BR-158/
287). (Agencia Brasil)

Empresários são presos por fraude em
empreendimento imobiliário no Rio

O empresário Fernando Tra-
bach Gomes e o filho dele, Fer-
nando Trabach Gomes Filho, fo-
ram presos durante a deflagração
da Operação Mercado de Ilu-
sões, realizada  na sexta-feira
(24) pelo Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) e da Coor-
denadoria de Segurança e Inteli-
gência (CSI), integrantes do Mi-
nistério Público do Estado do
Rio de Janeiro (MPRJ). Ainda na
operação foram cumpridos man-
dados de prisão contra a mulher
do empresário, Mônica Lima
Barbosa, e contra Henrique Ita-
mar Schmidt, entre outros.

Também foram cumpridos
22 mandados de busca e apreen-
são em endereços residenciais
e escritórios de empresas liga-
das aos acusados. A denúncia do
MPRJ à Justiça indicou que, ao
menos a partir de 2011, o em-
presário e o filho formaram “or-
ganização criminosa” para pra-
ticar crimes com o lançamento
de empreendimentos hoteleiros,
como o Supreme Resende Ho-
téis e Business, que suposta-
mente seria construído no mu-
nicípio de Resende, no sul flu-
minense.

As investigações, de acordo

com o MPRJ, apontaram que,
mesmo sabendo que jamais rea-
lizariam qualquer construção em
Resende, os três líderes “reali-
zaram pomposos eventos para o
lançamento do empreendimen-
to ao público, com ampla divul-
gação na imprensa, dando início
à comercialização de centenas
de unidades imobiliárias”. A rede
francesa de hoteis Accor tam-
bém teria sido lesada pelo es-
quema criminoso. Conforme o
grupo anunciava, o projeto de
construção dos empreendimen-
tos previa uma torre hoteleira da
bandeira Ibis e outra com a  ban-
deira Ibis budget, ambas ligadas
à rede Accor.

Para o MPRJ, o grupo lucrou
R$ 16,7 milhões, com paga-
mentos realizados por consumi-
dores lesados à conta da empre-
sa NEP Incorporações SPE 8
Resende LTDA. Os valores eram
relativos à venda de unidades
autônomas no prometido em-
preendimento. As investigações
indicaram que esse dinheiro foi
serviu para procedimentos de
lavagem de dinheiro, com auxí-
lio dos também denunciados
Márcio Ferreira de Almeida, Ja-
cira Trabach Pimenta, Mônica
Lima Barbosa, Rose Rondelle

Lima Barbosa e Henrique Itamar
Schmidt.

Além das buscas e apreen-
sões de documentos e das pri-
sões, o MPRJ pediu à Justiça o
sequestro de contas bancárias e
arresto de bens de todos os acu-
sados, no valor mínimo total de
R$ 50 milhões. O valor inclui os
danos materiais e morais causa-
dos aos ofendidos. A denúncia
envolve os crimes de organiza-
ção criminosa, lavagem de di-
nheiro e estelionato.

Em nota, o empresário Fer-
nando Trabach apontou a crise
econômica pela falta de cumpri-
mento das promessas de venda
e criticou ainda as prisões. “Ve-
rifica-se o uso e abuso das pri-
sões preventivas. Os empresári-
os sequer puderam esclarecer os
fatos para as autoridades. Além
disso, os fatos ocorreram devi-
do à crise financeira pela qual
passa o país. O caso deveria ser
resolvido na instância apropria-
da, a Justiça Civil.”

Nas investigações, os pro-
motores encontraram um docu-
mento de transferência bancária
para a conta da escola de samba
Grande Rio no valor de R$ 400
mil. Em resposta à Agência Bra-
sil, a assessoria da agremiação

informou que a quantia foi um
patrocínio para divulgação da
empresa de Fernando Trabach:

“O Fernando Trabach é um
empresário muito bem-sucedi-
do de Duque de Caxias, onde a
Grande Rio é sediada, e por esse
motivo ajudou a escola com um
patrocínio de R$ 400 mil, a fim
de divulgar a empresa dele, na
época. O dinheiro entrou na con-
ta legalmente, em caráter de pa-
trocínio, e a escola, tão logo foi
notificada, prestou esclareci-
mentos ao Ministério Público e
já está isenta de qualquer inves-
tigação. Toda escola de samba
vive de patrocínios, e hoje há
vários megaempresários envol-
vidos nessas operações, como
aconteceu com esse patrocina-
dor da Grande Rio”.

Trabach já havia sido preso
em agosto passado, na Operação
Caça Fantasma. À época, o em-
presário foi apontado pelo MPF
como líder de organização que
fraudava prefeituras e responsá-
vel por usar o nome de George
Augusto Pereira da Silva para
realizar contratos com os gover-
nos municipais com o objetivo
de cometer crimes licitatórios
e contra a ordem tributária.
(Agencia Brasil)

O ministro da Secretaria-
Geral da Presidência da Re-
pública, Moreira Franco, dis-
se na sexta-feira (24) que o
governo federal trabalha para
a aprovação da reforma da
Previdência ainda este ano.
O Planalto atua para a retira-
da de “todos os obstáculos”
e assim permitir a aprovação
do texto  pe lo  Congresso ,
destacou o ministro após ce-
rimônia para anunciar a libe-
ração de recursos para a con-
clusão das obras da segunda
ponte sobre o Rio Guaíba,
em Porto Alegre.

“A reforma da Previdên-
cia é fundamental para o país.
Não é uma questão de gover-
no. É uma questão de país. As
contas públicas não suportam
o sistema atuarial que carac-
teriza a Previdência no Brsil”,
disse Moreira Franco.

O min is t ro  usou  com
exemplo a situação do esta-
do do Rio que enfrenta pro-
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Governo quer aprovar reforma
da Previdência ainda este ano,

diz Moreira Franco
blemas para o pagamento de
benefícios dos servidores pú-
blicos aposentados, além da
dificuldade do governo flu-
minense para manter os salá-
rios dos servidores da ativa.

No caso específico da re-
forma, Moreira Franco afir-
mou que acredita “no espíri-
to público” dos parlamenta-
res. Segundo ele, a Câmara
dos Deputados e o Senado
Federal  têm votado “com
muita clareza e firmeza”. “Os
deputados e senadores sabe-
rão votar em benefício do
país”, completou.

O min is t ro  des tacou  a
importância de concluir  o
processo ainda este ano. E,
para isso, o governo tem usa-
do sua “capacidade de con-
vencimento”. “Política se dá
por meio do diálogo”. “E não
queremos que o sistema pre-
videnciário brasileiro seja
meia-sola”, concluiu. (Agen-
cia Brasil)
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É neste fim de semana: grande
final dos ralis será no Velo Città

Mitsubishi

Autódromo em Mogi Guaçu (SP) receberá cinco eventos simultâneos com a presença de mais de 2.000 pessoas neste sábado, na maior festa de automobilismo do ano

F
ot

o/
 R

ic
ar

do
 L

ei
ze

r

Fun Day é uma divertida prova de regularidade na pista

Neste sábado, dia 25 de no-
vembro, o Autódromo Velo Cit-
tà, em Mogi Guaçu (SP), será
palco de uma grande festa do au-
tomobilismo. A Super Final Ma-
pfre dos ralis da Mitsubishi Mo-
tors vai animar o dia, com três
finais ao mesmo tempo do rali
de regularidade Mitsubishi Mo-
torsports, de aventura e tarefas
Mitsubishi Outdoor, e do rali
cross-country de velocidade Mit-
subishi Cup, que terá, pela se-
gunda vez no ano, uma disputa de
rallycross. Além das competi-
ções, o Autódromo receberá ain-
da os eventos de pista Lancer Day,
um track day para proprietários de
Lancer Evolution, e o Fun Day,
uma divertida prova de regulari-
dade na pista do Velo Città.

“Durante a temporada 2017,
nossas competições passaram
por todo o Brasil. E preparamos
uma grande festa para fechar o
ano com chave de ouro. Noss
expectativa é reunir mais de
2.000 pessoas, entre pilotos, na-
vegadores e convidados. Os par-
ticipantes poderão desfrutar de
um dia repleto de on e off-road
no autódromo mais bonito do
Brasil”, adianta Fernando Julia-
nelli, diretor de marketing da
Mitsubishi Motors do Brasil.

A grande final da Mitsu-
bishi Cup

Para encerrar o campeonato
com muita emoção, as duplas das
categorias Pajero TR4-ER, ASX-
RS, L200 Triton ER, L200 Tri-
ton ER Master e L200 Triton
Sport RS enfrentarão duas pro-

vas de cross-country com 31 qui-
lômetros em meio a canaviais,
com trechos sinuosos mesclan-
do alta e média velocidade. “Será
uma especial muito visual, com
mudanças repentinas de relevo e
piso escorregadio. Essa será o
trajeto mais desafiador da tem-
porada”, comenta Sachs.

E, para fechar o campeonato,
uma eletrizante disputa de
rallycross em um circuito que
mescla terra, poeira, grama e o
asfalto do Velo Città onde as dis-
putas são realizadas com quatro
carros simultaneamente. “Todas
as categorias estão em aberto!
Como a prova de rallycross será
a última da temporada, os com-
petidores decidirão em uma dis-
puta direta quem ficará na frente
na pontuação”, explica Eduardo
Sachs, diretor de prova da Mit-
subishi Cup.

Duplas de todo Brasil no Mit-
subishi Motorsports

No Mitsubishi Motorsports,
as duplas, formadas por pilotos
e navegadores, têm que cumprir
o trajeto definido pela organiza-
ção com o objetivo de manter-
se dentro do tempo e velocidade
estipulados.

“Gostamos muito do evento
das pessoas que conhecemos
aqui. É muito divertido pegar o
carro que usamos no dia a dia para
fazer um rali como este”, comen-
ta José Barreto Dias Neves, que
participa do rali com seu Pajero
TR4. São quatro categorias e po-
dem participar os modelos 4x4
das linhas L200, Pajero e ASX,
de qualquer ano e modelo.

As duplas largarão do Velo
Città e percorrerão trajetos dis-
tintos. Enquanto a Turismo Light
seguirá para a cidade de Itapira,
em um divertido percurso de
120 km em meio a estradas vici-
nais, canaviais e áreas de reflo-
restamento, as categorias Mas-
ter, Graduados e Turismo percor-
rerão 180 km com piso muito
liso e passando por mata nativa
no entorno do autódromo. “Pre-
paramos muitos desafios para os
pilotos mais experientes”, conta
Lourival Roldan, diretor de pro-
va do Mitsubishi Motorsports.
Entenda como a prova funciona:
https://youtu.be/j6jTFKOgxVI.

Aventura ao ar livre no
Mitsubishi Outdoor

Já no rali Mitsubishi Outdo-
or, que mistura a experiência 4x4
a bordo dos veículos da marca
com atividades esportivas e cul-
turais. Os competidores largarão
de Jacutinga (MG) e seguirão
para uma região repleta de rios,
mata nativa e com relevo exube-
rante. “É uma região belíssima,
com muitas estradas de terra, o
que tornará a navegação ainda
mais importante. Preparamos al-
gumas surpresas para as equipes.
Os itens opcionais são mountain-
bike, capacete e binóculos”, adi-
anta Fernando Gualberto, diretor
de prova do Mitsubishi Outdoor. 

Cada etapa é diferente e pode
ser feita a partir dos 10 anos de
idade. As equipes são compostas
por dois carros e até 10 pessoas,
e divididas nas categorias Fun e
Extreme. Podem participar os

modelos 4x4 das linhas L200,
Pajero, ASX e Outlander.

“Conheci o rali há alguns anos
e cada vez trago mais amigos e
familiares. É um tipo de diver-
são diferente, que não se encon-
tra em outro lugar. Por isso, fi-
camos ansiosos esperando o ca-
lendário sair para programar em
que etapas poderemos ir”, co-
menta Raul Guimarães, da cate-
goria Fun.

No Mitsubishi Motorsports e
Mitsubishi Outdoor não há taxa
de inscrição e cada carro faz a
doação de uma cesta básica de
alimentos e seis itens de higie-
ne, que são encaminhados a ins-
tituições assistenciais das cida-
des por onde passa o rali.

Na sexta-feira à noite, véspe-
ra da competição, os participan-
tes confirmam sua inscrição, ade-
sivam o carro e participam do
briefing, com dicas sobre a pro-

va e aula de navegação para os
novatos. No sábado acontece a
largada pela manhã. Na chegada
ao Autódromo Velo Città, haverá
um grande almoço de confrater-
nização e a festa de premiação
para os melhores competidores.

Lancer Day e Fun Day
Dois eventos acontecerão ex-

clusivamente na pista do Velo Cit-
tà. O track day Lancer Day é espe-
cial para os proprietários de Lan-
cer Evolution acelerarem seus ve-
ículos no autódromo mais moder-
no do Brasil. Já no Fun Day, prova
de regularidade para Lancer, ASX
e Outlander, os participantes de-
vem percorrer o traçado dentro de
médias pré-estabelecidas.

“É uma oportunidade única de
participar de um evento dentro de
um autódromo homologado pela
FIA com seu próprio carro, mes-
mo ele não possuindo nenhuma

modificação, com total seguran-
ça. Além disso, os participantes
poderão desfrutar de toda estru-
tura do local, assistindo as pro-
vas que estarão acontecendo”,
comenta Bruno Ansara de Abreu,
um dos responsáveis pelo grupo
Mitsufans.

Acompanhe as novidades dos
ralis Mitsubishi através das redes
sociais: Twitter
(www.twitter.com/nacaomitsu-
bishi), Instagram
(www.instagram.com/mundo-
mit), Facebook
(www.facebook.com/Mundomit)
e Youtube (www.youtube.com/
MitsubishiMotors). Para mais in-
formações, vídeos, fotos e inscri-
ções, acesse:
www.mitsubishimotors.com.br.

O Mitsubishi Motorsports
tem patrocínio de Mapfre, Pe-
trobras, Itaú, Transzero, Clarion,
Pirelli, Unirios, W. Truffi, STP,
Pilkington, Sideral, Mit Consór-
cio, ADX, Miolo e Made in Silk.

O Mitsubishi Outdoor tem
patrocínio de Mapfre, Petrobras,
Itaú, Transzero, Pilkington, Cla-
rion, Pirelli, Unirios, W. Truffi,
Pronutri, Cisa Trading, Miolo e
Made in Silk.

A Mitsubishi Cup tem patro-
cínio de Mapfre, Petrobras, Axal-
ta, Transzero, Clarion, Pirelli,
Unirios, Miolo e Made in Silk.

Conheça as competições:
Mitsubishi Cup - https://

youtu.be/IWVyLB255WM
Mitsubishi Motorsports - ht-

tps://youtu.be/XM6Q8mgeuWI
Mitsubishi Outdoor - https:/

/youtu.be/dbuqCzkC__o.

Ingressos disponíveis para a Grande Final
Decisão da temporada acontecerá no dia 10 de dezembro, no autódromo de Interlagos. Entradas estão disponíveis pela
internet e em pontos físicos

Thiago  Camilo

A Grande Final da Stock Car
vai coroar um campeão inédito
ao final da temporada 2017. A
corrida decisiva terá pontuação
dobrada e será disputada no pró-
ximo dia 10, em Interlagos. Os
ingressos para a corrida que con-
sagrará o 18o campeão da histó-
ria da categoria já estão disponí-
veis pela internet
(www.ticketsforfun.com.br) e
em pontos físicos.

Polarizada entra Daniel Ser-
ra e Thiago Camilo, a briga pelo
campeonato tem Daniel Serra
como favorito, já que o piloto da
Eurofarma-RC soma 15 pontos a
mais que Camilo, e precisa de um
terceiro lugar para não depender

de nenhum outro resultado. Já
Camilo terá de superar Daniel na
pista e, caso vença, Daniel terá de
cruzar a linha de chegada no má-
ximo na quarta posição.

A dupla persegue seu primei-
ro título na categoria máxima do
automobilismo nacional. Ambos
são filhos de ex pilotos da Stock
- Daniel é filho do tricampeão
Chico Serra e Thiago é filho de
Bel Camilo - e os dois já vence-
ram a Corrida do Milhão Camilo
inclusive é o recordista de anéis
da prova milionária, com três: 
2011, 12 e 15; Serra venceu a
edição 2016.

O público interessado em
acompanhar o duelo podem ga-

rantir suas entradas. Seis moda-
lidades de ingressos estão dispo-
níveis para os fãs da principal
categoria do automobilismo bra-
sileiro. O primeiro lote promo-
cional de ingressos terá descon-
tos em todos os setores e será
válido até às 22 horas de sexta-
feira (8/12) - nas vendas pela in-
ternet -, ou até o funcionamento
das bilheterias físicas na sexta-
feira (8/12).

Valores antecipados:
Arquibancada descoberta -

R$ 40; Arquibancada descoberta
com visitação - R$ 120; Arqui-
bancada coberta - R$ 60; Arqui-
bancada coberta com visitação -
R$ 140; Paddock - R$ 390; Grid
Experience - R$ 810.

Valores para o final de se-
mana da corrida:

Arquibancada descoberta -
R$ 50; Arquibancada descoberta
com visitação - R$ 140; Arqui-
bancada coberta - R$ 70; Arqui-
bancada coberta com visitação -
R$ 160; Paddock - R$ 420; Grid
Experience - R$ 840.

Paddock é um espaço pre-
mium do autódromo, decorado,
com serviço de alimentos e be-
bidas e TVs para uma melhor vi-
são da corrida em pontos estra-
tégicos. custará antecipadamen-
te R$ 390, e R$ 420 no final de

semana da etapa. A credencial
para essa modalidade permite a
visitação aos boxes no domingo,
em horário pré-determinado pela
organização.

No Grid Experience o fã da
categoria poderá acompanhar
momentos exclusivos de uma
corrida, como a adrenalina da
formação do grid da corrida de-
cisiva da Stock Car e a emoção
da comemoração do título no
pódio, além de assistir a todo
evento em um dos camarotes do
autódromo. A nova modalidade
de ingresso que oferece uma ex-
periência única de uma etapa tem
o valor antecipado por R$810.
No final de semana da corrida, o
valor será de R$ 840.

O evento é para maiores de 5
anos, sendo proibida a entrada de
crianças abaixo desta idade. Me-
nores entre 5 e 14 anos devem
estar acompanhados dos pais ou
representantes legais maiores de
18 anos (parentes de primeiro
grau) e devem portar documento
original com foto ou certidão de
nascimento original. Não há mo-
dalidade “meia entrada” para os
ingressos de Visitação e Paddo-
ck. Nessa categoria, crianças a
partir dos 5 anos devem pagar
valor integral. A entrada no autó-
dromo somente é permitida no
final de semana da etapa (sábado
e domingo).
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Com 35 pontos em jogo na
oitava e última etapa, o GP Cir-
cuito de Kart Amador (GPCKA)
vai conhecer o seu campeão nes-
te domingo (26/11) no Kartódro-
mo Granja Viana, em Cotia (SP).
São sete pilotos em condições
matemáticas de levar o título: o
atual campeão Zeppe Corsi, Al-
berto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Alpie Escola de Pilota-
gem/HTPro Nutrition); Henri-
que Sigoli; Luciano Montanhez;
Augusto Coutinho; Felipe Huer-
tas e Luiz Cazarré.

Em virtude de seus desem-
penhos e constância no pódio,
inicialmente o favoritismo fica
entre o líder e o vice-líder. O lí-
der Corsi subiu no pódio nas seis
vezes em que correu, com três
vitórias e três segundos lugares.
Em uma etapa ele não participou,
e ainda teve duas pole positions
e uma volta mais rápida. Já o
vice-líder subiu cinco vezes no
pódio, com duas vitórias, dois
segundos, e um quinto lugar, além
de uma décima e uma 18ª posi-
ções. No entanto, demonstrou
muita velocidade com três pole
positions e três voltas mais rápi-
das, e é o piloto que acumulou o
maior número de pontos, se
desconsiderarmos os dois des-
cartes obrigatórios.

“Vou para a última corrida
disposto a largar da pole, fazer
a volta mais rápida e vencer
novamente, como fiz na aber-
tura do campeonato e na etapa
passada. Só assim para eu con-
quistar o título sem depender
de ninguém. Isto porque a pon-
tuação é apertada, com diferen-
ça de apenas um ponto entre as
colocações, e lembrando que o
pior resultado do Zeppe até
agora foi um segundo lugar”,
analisa Alberto Otazú (Bras-
press/Pilotech/Alpie Escola de
Pilotagem/HTPro Nutrition), o

GPCKA: Alberto Cesar
Otazú briga pelo título

com Zeppe Corsi
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Alberto Cesar Otazú tem duas vitórias no GPCKA

caçula (16 anos) do campeo-
nato, que no ano passado ficou
em quarto neste certame.

Otazú e Cazarré, lideres
por equipe

No certame por equipe, a
dupla da Cazarré Mkt, formada
por Alberto Cesar Otazú e Luiz
Cazarré, está na ponta do cam-
peonato. E a briga pelo título
está restrita a somente outros
dois times: Alliance Racing
(Felipe Huertas e Neldir Ama-
ral), e a CKS (Zeppe Corsi e
Antônio Moura Andrade).

Veja a classificação dos
dez primeiros no GPCKA
após sete etapas: 1) Giuseppe
Corsi, 167; 2) Alberto Cesar
Otazú, 163; 3) Henrique Sigo-
li, 152; 4) Luciano Montanhez,
144; 5) Augusto Coutinho,
141; 6) Felipe Huertas, 138,5;
7) Luiz Cazarré, 133; 8) Bru-
no Fernandes de Oliveira,
128,5; 9) Antonio Moura An-
drade, 128; 10) Alexandre Gre-
goski, 126.

Veja a classificação por
equipes: 1) Cazarré Mkt, 341
pontos; 2) Alliance Racing,
337,5; 3) DCKS, 327; 4) Equi-
pe II, 268,5; 5) Neto & Nilton
Racing Team, 264; 6) Bozo
The Flash, 254,5; 7) Os Infil-
trados, 248; 8) HRT Kart
Team, 234; 9) Team Faster,
228,5, 10) Copersucar, 178,5. 

Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilo-
tech e Alpie Escola de Pilota-
gem, com apoio de HTPro Nu-
trition, BraClean, Mega Kart,
Carnes del Sur, No Fire Servi-
ces, Click Pix Kart, Cazarré
Mktcom, LEAG e Studio 67
Design. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde e
Direção para a Vida. Acompa-
nhe www.facebook.com/
albertocesar.otazu

Superliga Masculina 17/18

Montes Claros Vôlei e Sada Cruzeiro
fazem duelo mineiro
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Rivaldo no ataque

O Montes Claros Vôlei (MG)
receberá o Sada Cruzeiro (MG) nes-
te sábado (25), às 15h, em um duelo
mineiro válido pela oitava rodada da
Superliga masculina de vôlei 2017/
2018. O confronto será realizado no
ginásio Tancredo Neves, em Mon-
tes Claros (MG), e terá transmissão
ao vivo do SporTV.

O time da casa, nono coloca-
do na tabela, com cinco pontos,
chega para esta partida após so-
frer um resultado negativo, mas
apenas por 3 a 2 para um dos can-
didatos ao título, EMS Taubaté
Funvic (SP). A equipe cruzeiren-
se, líder da Superliga, com 24
pontos, vem de vitória no clássi-
co contra o Minas Tênis Clube
(MG) por 3 sets a 0.

Para esta partida, o líbero do
Montes Claros Vôlei, Alan, sabe
que seu time enfrentará dificul-
dades para buscar uma vitória
sobre os atuais campeões, mas
destaca o bom momento de sua

equipe, especialmente após a boa
partida contra Taubaté.

“Essa semana foi de muito tra-
balho, onde demos uma atenção
na nossa linha de passe. O Sada
Cruzeiro tem muitos pontos for-
tes e é sempre difícil enfrentá-
los. É uma das melhores equipes
do Brasil e líder da Superliga”,
destacou Alan, de 37 anos.

Outro líbero experiente na
partida estará do outro lado da
rede. Serginho, de 39 anos, con-
ta que o grupo cruzeirense está
com a preparação voltada para o
Campeonato Mundial de Clubes
– que o Sada disputa a partir de
12 de dezembro – e que isso fun-
ciona para a Superliga.

“A nossa rotina de treinos
está muito mais intensa devido ao
Campeonato Mundial, automati-
camente estamos nos preparan-
do muito bem para enfrentar
Montes Claros, que tem um bom
time apesar da colocação na ta-

bela”, destacou Serginho.
O líbero do Sada Cruzeiro

ainda destacou o fato de o adver-
sário ter torcedores bastante en-
tusiasmados. “Eles contam com
uma torcida apaixonada que faz
diferença no fator motivacional.

A intenção é evoluir o nosso jogo
independentemente do adversá-
rio. Não conseguimos assistir o
último jogo, mas tenho certeza
que temos muito material na es-
tatística para avaliar como eles
estão”, concluiu Serginho.


