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Indústria cresce 5,3% em outubro,
maior taxa desde abril de 2013
A produção industrial brasileira fechou o mês de outubro deste ano com crescimento de 5,3% em relação a outubro do ano passado, registrando a sexta taxa consecutiva de
crescimento nesta base de
comparação. Foi a taxa mais
elevada nesta base de comparação desde os 9,8% de abril
de 2013. Os veículos
automotores, reboques e
carrocerias foram a atividade
que mais influenciou a alta.
Os dados fazem parte da
Pesquisa Industrial Mensal –
Produção Física Brasil,
divulgada na terça-feira (5),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Brasil é um dos países mais
perigosos para ativistas, diz AI
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Embrapa começa a mapear o solo
brasileiro; trabalho será feito em 30 anos
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Déficit
comercial dos
EUA subiu
para
US$ 48,7 bi
em outubro
O déficit no comércio de
bens e serviços dos Estados
Unidos subiu para US$ 48,7
bilhões em outubro, US$ 3,8
bilhões a mais que no mês anterior, informou na terça-feira
(5) o Escritório do Censo do
Departamento de Comércio
dos EUA.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

26º C
19º C

Noite

Em discurso que antecedeu o
almoço oferecido ao presidente da Bolívia, Evo Morales, que
está em visita oficial ao Brasil,

o presidente Michel Temer fez
na terça-feira (5) uma defesa da
reforma da Previdência. Segundo Temer, há um “terrorismo

Compra: 3,82
Venda:
3,82

OURO
Compra: 121,60
Venda: 140,55

inadequado” em relação às informações que circulam a respeito das regras propostas na reforma.
Página 4

Página 4

Tribunal de Contas lança
Índice de Efetividade da
Gestão Estadual
A fim de medir a eficiência
da administração do governo
paulista, o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo acaba de lançar o Índice de Efetividade da
Gestão Estadual (IEG-E).

A metodologia de cálculo do
IEG-E foi apresentada aos
representantes do governo e
das entidades da sociedade
civil na tarde da segunda-feira (4).
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Esporte

Billabong Pipe Masters
decide campeão mundial e
define os 34 para o CT 2018
O prazo do Billabong
Pipe Masters em memória a
Andy Irons, começa na sexta-feira e tem até o dia 20
de dezembro para fechar a
temporada 2017 do World
Surf League Championship
Tour. Os surfistas já estão
escalados e o havaiano John
John Florence e o brasileiro Gabriel Medina vão tentar o bicampeonato mundial, mas o sul-africano Jordy
Smith e o australiano Julian
Wilson têm chances de conseguir o primeiro título deles esse ano.
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Mazda Road to Indy:
Olin Galli a caminho do
shootout nos EUA
O carioca Olin Galli, vencedor do Mazda Road to Indy
Brasil 2017, embarca esta semana para o shootout nos Estados Unidos. O piloto de 21
anos será o representante do
país ao lado de competidores
do mundo todo no Wild Horse

Copel Telecom Maringá
recebe Montes Claros
Vôlei nesta quarta-feira
A décima rodada do turno
da Superliga masculina de
vôlei 2017/2018 terá início
nesta quarta-feira (6) com o
c o n f r o n t o C o p e l Te l e c o m
Maringá Vôlei (PR) x Montes Claros Vôlei (MG). A
partida será às 19h30, no ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), e terá transmissão no facebook da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV).
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Bloqueio do Copel Telecom
Maringá

Pass Motorsport Park, no Arizona. Os pilotos disputam o
prêmio de 200 mil dólares,
que dá ao campeão a chance
de correr a USF2000, primeiro estágio do programa para
pilotos que almejam chegar
à Fórmula Indy.
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Kartismo: Alberto
Cesar Otazú em mais
uma decisão de
campeonato

Gabriel Medina (SP)

Foto/ Orlando Bento

EURO

Lucio Vieira Lima pede para
ser ouvido pelo STF antes de
análise de cautelar

Foto/Alan Santos/PR

Presidente da República Michel Temer e Presidente da Bolívia Evo Morales

DÓLAR
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Governo brasileiro leva
startups à França em busca
de investidores Página 6
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A Organização das Nações
Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) fez um alerta na terça-feira (5) para o aumento da degradação dos solos a nível mundial, devido a
práticas inadequadas de manuseio da terra. O alerta foi lançado por ocasião do Dia Mundial do Solo, que se comemorou na terça-feira, sob lema
“Cuidar do planeta começa
com o solo”.
Segundo a FAO, aproximadamente 33% dos solos globais estão degradados. Em
nota, o organismo da ONU e a
Parceria Global do Solo (Global Soil Partnership - GSP),
lembram que as práticas inapropriadas e a pressão do ser
humano estão a intensificar a
degradação dos solos, apesar
do papel essencial que o mesmo desempenha para a subsistência humana.
Página 3

Temer: há “terrorismo
inadequado” em relação a
informações sobre Previdência

Foto/@WSL / Masurel

FAO alerta para
aumento da
degradação dos
solos a nível
mundial

Em relação a setembro deste
ano, o crescimento da indústria em outubro foi de 0,2%, o
segundo resultado positivo consecutivo na série livre de influências sazonais. Nos últimos
dois meses, a alta acumulada é
de 0,6%.
Com o resultado de outubro, a indústria tem alta acumulada em 2017 de 1,9%, em
comparação com primeiros dez
meses do ano passado. Já o
acumulado nos últimos doze
meses avançou 1,5%. Foi o
segundo resultado positivo consecutivo para o acumulado dos
últimos doze meses e o mais
elevado desde os 2,1% de março de 2014.
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Alberto Cesar Otazú é o piloto que tem mais voltas rápidas
no Karteiros
O Campeonato Karteiros Interlagos vai promover nesta quarta-feira (6) o seu sétimo e último encontro da temporada, definindo o seu
primeiro campeão no Kartódromo
de Interlagos, na zona sul de São
Paulo (SP). Com 37 pontos em

jogo, os dez primeiros colocados
no certame têm condições matemáticas de levar o título, com
favoritismo de Kleber Barcellos,
líder na pontuação bruta (184
pontos) e também com os descartes (123,5 pontos). Página 8
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Tribunal de Contas lança Índice de
Efetividade da Gestão Estadual
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Há menos que o PRB agora independente de Doria, mais o
PSB que terá o governo (SP), mais o PT e mais uma união de
pequenos partidos e de descontentes até do PSDB juntando-se
pra ter 28 votos, o presidente Milton Leite [DEM ex-PFL] vai
ser reeleito presidente. Talvez com mudanças nos demais cargos da Mesa.
PR E F E I T U RA ( S P )
Não são as ’rejeições’ a João Doria (PSDB) que só crescem.
Foram as ‘avaliações’ dos 6 primeiros meses do ‘gestor não político’ que ‘avaliaram’ mais virtual que real as novidades, inclusive
ser o 1º a eleger-se no 1º turno. Seria bom reestudar as histórias
de Jânio, Erundina, Maluf, Pitta, Marta, Serra, Kassab e Haddad.
A S S E M B LE IA ( S P)
Segue crescendo a conversa que vários deputados de vários
partidos [governistas] já têm com o virtual governador (SP) Márcio França [ex-baixo clero e hoje - após 31 anos de filiação dono do PSB em São Paulo]. França não só terá maioria pra governar como ir ao 2º turno da sua possível reeleição em 2018.
PR E S I D Ê N C I A
Deixar Meirelles ‘anunciar’ que governo [Temer - PMDB]
terá candidato em 2018, é o mesmo que dar ao poderoso dono
nacional do PSD [ex-prefeito paulistano e atual ministro Comunicação] Kassab a condição de ser protagonista [como
já é o DEM e até o PSDB fora do governo] do que o PMDB
pode fazer.
PA R T I D O S
PRB - nem o deputado federal Celso Russomanno acredita que pode liderar e vencer a eleição pra governador do Estado de São Paulo em 2018. O comunicador [Record tv] sabe
que vai seguir sendo puxador de votos pela última vez, uma
vez que a ‘reforma’ política jogou o fim das coligações partidárias só pra 2020 ...
POLÍTICOS
PR - quem conhece Antonio Carlos Rodrigues [preso preventivamente no Rio - na esteira do caso Garotinho] sabe que
se for preciso ele próprio se afastará do cargo de presidente
nacional do partido do ex-deputado federal Costa Neto. ACR
não vai entrar pra história como quem prejudicou o crescimento do ex-PL ...
B R AS I L E I R O S
... PSDB - quem anda em campanha junto aos vereadores paulistanos e deputados paulistas pra se tornar o candidato do governador (SP) Alckmin à sua sucessão em 2018 é o cientista
político Dávila. Caso pinte tal zebra, ele é o candidato ideal pra
que Alckmin leve o partido a apoiar França (PSB) num 2º turno.
H I S T Ó R I AS
Ontem, na Câmara paulistana de vereadores, rolou o maior
desfile [por metro quadrado] de grandes advogados e demais
grandes Operadores do Direito de São Paulo e do Brasil. Tudo
por conta dos 85 anos de existência da Ordem dos Advogados do
Brasil. Destaque pro presidente paulista, o reeleito Marcos da
Costa ...
PO L Í T I C AS
... Em tempo: a eleição, ano que vem, da OAB paulista é maior, mais importante e movimenta muito mais dinheiro e prestígio
do que a maioria das cidades brasileiras e até alguns Estados nas
regiões Norte e Nordeste. Ainda que venham sofrendo com a
politização do Judiciário e MP, a categoria segue poderosa.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diária] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência na
imprensa e uma via das liberdades possíveis. Na INTERNET é
uma das pioneiras [1996]: www.cesarneto.com ... e-mail
cesar.neto@mais.com ... FACEBOOK Cesar Neto ... TWITTER
@cesarnetoreal

cesar.neto@mais.com
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A fim de medir a eficiência
da administração do governo
paulista, o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo acaba de
lançar o Índice de Efetividade da
Gestão Estadual (IEG-E).
A metodologia de cálculo do
IEG-E foi apresentada aos representantes do governo e das
entidades da sociedade civil na
tarde da segunda-feira (4).
O indicador, composto por

342 quesitos de cinco diferentes
áreas de atuação pública – Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal e Segurança – foi elaborado por uma equipe de técnicos e especialistas do Tribunal de
Contas, representantes da sociedade civil, do governo e de universidades como a USP e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
“É uma mudança cultural porque nós não temos uma cultura

de avaliação permanente de resultados”, avaliou o governador
Geraldo Alckmin. “Você vai ver
o resultado, não só como o dinheiro foi aplicado, mas o custo-benefício para a vida das pessoas”, concluiu.
“Depois do lançamento do
IEG-M (Índice de Efetividade da
Gestão Municipal) em 2015 e
da nacionalização do indicador
este ano, era hora de ir além.

Espero que essa seja mais uma
contribuição do Tribunal para o
aprimoramento das administrações e do serviço público oferecido à população”, explicou o
presidente da Corte e idealizador
da ferramenta, Sidney Beraldo.
“Afinal, só cidadãos bem informados podem exercer o controle social indispensável para o
bom funcionamento dos governos e das instituições.”

IPEM-SP orienta consumidor
no Mercadão de São Paulo
Para ajudar os consumidores
a se protegerem de irregularidades e fraudes durante as compras,
o IPEM-SP (Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de São
Paulo) vai distribuir cartilhas
educativas até quarta-feira (6),
das 9h às 16h, no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, localizado na Rua Cantareira, 306, centro da capital.
Durante a ação, equipes
do IPEM-SP, inclusive, da Ouvidoria da instituição, estarão presentes para a entrega do “Guia
Prático de Consumo”, que traz
informações sobre a melhor forma de utilizar produtos, serviços
e instrumentos, como balanças.

Entre as orientações estão
dicas de verificar se há selo do
Inmetro em brinquedos e eletrodomésticos, se o peso do prato
de comida está correto em restaurantes ou ao comprar alimentos previamente pesados no supermercado, ficar de olho do taxímetro, entre outras situações
corriqueiras.
IPEM-SP
O IPEM-SP é uma autarquia
vinculada à Secretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania do
Governo do Estado de São Paulo e órgão delegado do Inmetro.
Com uma equipe de fiscalização
formada por especialistas e téc-

nicos, realiza diariamente, em
todo o Estado de São Paulo,
operações de fiscalizações
rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes de
motociclistas, preservativos,
cadeiras de carro para crianças, peças de roupa, cama,
mesa e banho, botijões de gás,
entre outros materiais.
É seu papel também proteger
o consumidor para que este leve
para casa a quantidade exata de
produto pela qual pagou. Quem
desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da Ouvidoria, pelo telefo-

ne 0800 013 05 22, de segunda
a sexta, das 8h às 17h, ou enviar
e
m
a
i
l
para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
IPEM no Mercado Municipal de São Paulo (Mercadão)
Datas: 6 de dezembro de
2017 (quarta-feira)
Horário: a partir das 9h
Endereço: Rua Cantareira,
306, centro da capital
Quem desejar pode realizar
o download do material a partir
do link http://goo.gl/jYpCEk.
Para fazer o download de outras
publicações do IPEM-SP acesse o link http://goo.gl/Waw0P1.

Agências móveis da Sabesp
atendem na Zona Oeste
O “Acertando suas Contas
com a Sabesp” segue nesta semana na Zona Oeste da capital e em
cinco municípios da Grande São
Paulo: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Osasco. As nove vans
estarão disponíveis nessas localidades de 4 a 9 de dezembro.
O mutirão já passou pelas
Zonas Leste e Norte da capital,
pela região do Alto Tietê e por
Francisco Morato. Este é o terceiro ano consecutivo em que a
ação acontece para facilitar a
negociação dos clientes que têm
débitos com a companhia.
A ação é voltada para imóveis
residenciais, comerciais e in-

dustriais que tenham contas em
aberto. Também serão enviadas
mensagens SMS aos clientes
para avisar sobre a ação. Para
negociar, basta ter em mãos o
documento de identidade (RG),
o CPF e uma conta de água, na
qual aparece o número do Registro Geral do Imóvel (RGI).
O atendimento não é exclusivo para quem mora próximo
aos locais onde os veículos ficarão estacionados. Qualquer
pessoa pode renegociar a dívida
de qualquer imóvel atendido
pela Sabesp, mesmo que fique
no interior ou no litoral.
Ou seja, quem mora na Zona

Norte, por exemplo, e trabalha
na Zona Oeste de São Paulo
pode aproveitar a oportunidade
e fazer o acerto perto do seu local de trabalho. Até o dia 22 de
dezembro, as vans ficarão estacionadas em outros pontos de
grande movimentação da capital
e da Grande São Paulo.
Uma novidade para este ano
é a possibilidade de utilizar o
aplicativo Sabesp Mobile, que
agora oferece a opção de parcelamento de contas. O download
é gratuito para usuários de celulares e tablets com sistema operacional Android ou iOS.
Como no restante do ano, fi-

carão à disposição também a
Agência
Virtual
no www.sabesp.com.br, disponível 24 horas, e a Central de Atendimento (0800 011 9911 – ligação gratuita), que atende de
segunda a sexta-feira das 7h às
21h e aos sábados das 7h às 13h
– exceto em feriados.
Serviço
Acertando suas Contas
com a Sabesp
Quando: de até 8/12 das 8h
às 17h e dia 9/12 das 8h às 13h.
(As demais regiões da capital
e Grande São Paulo serão contempladas entre 11 e 22 de dezembro.)

Doação amplia em 80% frota de motos usada
pela GCM no patrulhamento da cidade
A Guarda Civil Metropolitana (GCM) recebeu, na terça-feira (5), a doação de 50 motos da
Honda, modelo XRE 300 cilindradas, da Multiplan. Além de
ofertar os veículos, a empresa
cuidou de seu envelopamento e
licenciamento. O valor da doação é de R$ 1 milhão, sem contrapartidas para o município.
Com esta oferta, a GCM
amplia em 80% o número de
motos. Até então, contava com
60 unidades e, a partir de agora,
possui 110 veículos. O aumento
da frota vai agilizar a mobilidade no combate a atos de vandalismo como pichação e danos ao

patrimônio e nas rondas em parques e cemitérios, além de facilitar as ações durante eventos e
manifestações pela cidade.
“É dever de todo cidadão zelar pelas boas práticas no ambiente de convívio mútuo. Respeitadas as questões de transparência e integridade na relação público-privada, as doações públicas das empresas constituem um
dos mecanismos que auxiliam na
garantia do bem comum. Sem
ignorar a Saúde e a Educação,
certamente a segurança é uma
das condições primárias da base
de sustentação da vida mais harmônica que se busca em uma

sociedade”, declarou Vander Giordano, diretor Corporativo da
Multiplan.
Os veículos serão utilizados
em patrulhamentos pela região
central como nas avenidas 23 de
maio, 9 de Julho e Radial Leste,
e também serão empregados em
programas como o Marginal Segura. “As motos proporcionam
mais agilidade e flexibilidade às
operações da GCM. Com esta
aquisição, as rondas serão reforçadas e quem ganha é a população de São Paulo”, disse o secretário municipal de Segurança Urbana, José Roberto Rodrigues de Oliveira.

Multiplan
A Multiplan é uma empresa
da indústria de shopping centers
que atua no Brasil desde 1974.
Além de São Paulo, conta com
outras 18 unidades de operação
no Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Alagoas, somando mais de 2 milhões de m²
construídos. São mais de
5.700 lojas, cerca de 180 milhões de consumidores por
ano. A Multiplan trabalha também na área de incorporação
imobiliária, com investimentos
em empreendimentos residenciais e comerciais.

São Paulo conta com centros de
apoio para portadores de HIV
Crianças, jovens e adultos que
convivem com HIV e moram em
São Paulo podem utilizar as Casas
de Apoio ou os Centros de Referência e Treinamento para tratar de
pacientes com DST/AIDS.
As Casas de Apoio, por
exemplo, realizam serviços de
cunho social, e disponibilizam
aos usuários do SUS suas instalações para acomodação. Por lá,
são desenvolvidas ações
de saúde, orientação, adesão e
cuidado ao tratamento e reinserção social e familiar.
Já no Centro de Referência

e Treinamento DST/AIDS, os
portadores de HIV podem fazer
acompanhamento de saúde mental. O atendimento pode ser pontual ou contínuo desde a hora
que se recebe o diagnóstico, por
exemplo, ou no apoio às pessoas que vivem com HIV no enfrentamento de preconceito e
discriminação.O atendimento se
estende aos familiares.
Quem passa pelo Centro de
Referência e Treinamento DST/
AIDS-SP pode participar de grupos psicoeducativos, oficina de
artes, aconselhamento, equipe

de acolhimento, atendimentos
individuais ou grupais.
Além disso, o espaço ainda
possui um polo para atendimento a travestis e transexuais no
Ambulatório de Atenção Integral
a Transexuais e Travestis.
Encontre os serviços, clicando
nestes
links:
http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/homepage/acessorapido/saude-mental ou http://
www.saude.sp.gov.br/centro-dereferencia-e-treinamento-dstaids-sp/ong/casas-de-apoio.

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS
Rua Santa Cruz, 81 – São
Paulo
Telefone: 0800 16 25 50
De segunda à sexta-feira das
8h às 20h
Núcleo de Articulação com
a Sociedade Civil/ Casas de
Apoio
Gerência de Planejamento
Jean
Carlos
–
jean@crt.saude.sp.gov.br
Sônia
Pizarro
–
spizarro@crt.saude.sp.gov.br
Tel: (11) 5087-9867
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1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Indústria cresce 5,3% em outubro,
maior taxa desde abril de 2013
A produção industrial brasileira fechou o mês de outubro
deste ano com crescimento de
5,3% em relação a outubro do
ano passado, registrando a sexta
taxa consecutiva de crescimento nesta base de comparação. Foi
a taxa mais elevada nesta base de
comparação desde os 9,8% de
abril de 2013. Os veículos automotores, reboques e carrocerias foram a atividade que mais
influenciou a alta.
Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Brasil, divulgada na
terça-feira (5), pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a setembro deste ano, o crescimento da indústria em outubro foi de
0,2%, o segundo resultado positivo consecutivo na série livre
de influências sazonais. Nos últimos dois meses, a alta acumulada é de 0,6%.
Com o resultado de outubro,
a indústria tem alta acumulada
em 2017 de 1,9%, em comparação com primeiros dez meses
do ano passado. Já o acumulado
nos últimos doze meses avançou
1,5%. Foi o segundo resultado
positivo consecutivo para o acumulado dos últimos doze meses
e o mais elevado desde os 2,1%
de março de 2014.
Apesar da relativa estabilidade entre setembro e outubro, o
crescimento de 0,2% se deu de
forma disseminada, com aumento da produção em 15 das 24 atividades pesquisadas. Em setembro, apesar do crescimento revisado de 0,3%, a expansão se
deu em apenas oito das atividades pesquisadas.
Categorias econômicas
Em outubro, houve taxas
positivas em duas das quatro
grandes categorias econômicas. O grupo bens de consumo semi e não-duráveis cresceu 2% e registrou a expansão
mais acentuada em outubro,
interrompendo dois meses
consecutivos de queda na produção - período em que acumulou redução de 2,8%. A categoria bens de capital teve

crescimento de 1,1% e manteve o comportamento positivo
iniciado em abril, período em
que acumulou alta de 11,6%.
Já o setor de bens de consumo duráveis recuou 2% e o de
bens intermediários teve redução de 0,8%. No caso de bens
de consumo duráveis, foi interrompida uma série de de três altas consecutivas, período em que
acumulou ganho de 9,7%. Já o
crescimento de bens intermediários eliminou o avanço de 0,7%
verificado em setembro.
Ramos de atividades
O avanço de 15 dos 24 ramos
de atividades pesquisados tem
como destaque as influências
positivas verificadas em farmoquímicos e farmacêuticos, que
chegou a crescer 20,3%; e bebidas, com 4,8%. Ambos revertem os resultados negativos registrados no mês anterior: 19,7% e -0,7% respectivamente.
De acordo com o gerente da
pesquisa, André Macedo, é preciso, no entanto, relativizar o
crescimento dos farmoquímicos
e farmacêuticos, que têm apresentado um comportamento oscilante: “A produção farmacêutica está entre as atividades que
mais influenciaram negativamente a indústria. No acumulado do ano, ela caiu 7,4% e, em
setembro, a queda foi de
19,7%”, ressaltou.
Também contribuíram positivamente a confecção de artigos
de vestuário e acessórios
(4,3%), a metalurgia (1,6%), as
máquinas e equipamentos
(1,3%) e os artefatos de couro,
artigos para viagem e calçados
(3,8%).
Entre os nove ramos que reduziram a produção nesse
mês, o ramo produtos alimentícios (-5,7%) obteve o desempenho de maior relevância
para a média global, eliminando a expansão de 3,7% verificada em setembro.
Outros impactos negativos
foram registrados nos setores
de coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis (-

2,6%) e de perfumaria, sabões,
produtos de limpeza e de higiene pessoal (-3,2%).
Comparação com outubro
de 2016
Na comparação com outubro
do ano passado, em que se verificou crescimento de 5,3%,
houve resultados positivos em
todas as quatro grandes categorias econômicas, em 22 dos 26
ramos, em 61 dos 79 grupos e
em 61,9% dos 805 produtos
pesquisados.
Entre as atividades, a de veículos automotores, reboques e
carrocerias, cujo crescimento
chegou a 27,4%, exerceu a maior influência positiva sobre a
média da indústria, “impulsionada, em grande parte, pela maior
fabricação dos itens automóveis,
caminhão-trator para reboques e
semirreboques, caminhões, veículos para transporte de mercadorias e autopeças”, segundo a
publicação.
Outras contribuições positivas relevantes vieram de equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos (crescimento de 22%), de indústrias
extrativas (3,1%), de máquinas
e equipamentos (8,3%), de metalurgia (6,5%), de produtos de
borracha e de material plástico
(9,9%), de bebidas (8,3%) e de
artigos do vestuário e acessórios (11,8%), entre outros.
Por outro lado, entre as quatro atividades que apontaram redução na produção no período,
a principal influência no total da
indústria foi registrada por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,5%).
Entre as categorias econômicas, bens de consumo duráveis (17,6%) e bens de capital
(14,9%) assinalaram os avanços
mais acentuados entre as grandes categorias econômicas em
outubro de 2017, em comparação com o mesmo mês do ano
anterior.
Os segmentos de bens de
consumo semi e não-duráveis
(4,9%) e de bens intermediários (3,1%) também mostraram

taxas positivas nesse mês, mas
ambos com crescimento abaixo
da média nacional (5,3%).
Os bens de consumo duráveis tiveram em outubro de 2017
a 12ª taxa positiva consecutiva
nesta base de comparação. Os
17,6% registrados foram 0,6
pontos percentuais acima do
mês anterior.
Nesse mês, o setor foi particularmente impulsionado pelo
crescimento na fabricação de
automóveis (23,7%) e de eletrodomésticos da linha marrom (televisores e aparelhos de som e
vídeo, com 19,7%). Vale citar
também as expansões assinaladas por eletrodomésticos da linha branca (de maior porte,
como geladeiras, fogões e lavadoras, com 5,9%), móveis
(11,5%), outros eletrodomésticos (6,6%) e motocicletas
(10,2%).
Já o setor de bens de capital
mostrou crescimento de 14,9%
no índice mensal de outubro de
2017, sexto resultado positivo
consecutivo nesse tipo de comparação e o mais intenso desde
dezembro de 2016 (16,3%).
Recuperação gradual
Segundo o gerente da Pesquisa Industrial Mensal, “o que
se observa ao longo do ano é
uma predominância de resultados positivos, mas sempre com
a ressalva de que a recuperação
se dá de forma gradual. Até porque as perdas do passado recente são muito intensas. É claro
que há uma melhora do ritmo em
relação a este passado, mas ainda está longe de zerar as perdas
todas verificadas nos anos de
2014, 2015 e 2016”, disse Macedo. Neste ano, foram oito altas em dez meses – as exceções
foram março e agosto, que tiveram taxas negativas.
André Macedo ressaltou
também que, apesar do resultado positivo, a produção brasileira ainda permanece no nível do
início de 2009. “Sem contar que
estamos mais de 17% abaixo do
ponto mais alto da série, que foi
em junho de 2013”. (Agencia
Brasil)

Número de celulares com 4G
supera o de com 3G no país
Em outubro, o número de
celulares com a tecnologia 4G
já ultrapassou o de celulares 3G
no Brasil, de acordo com balanço divulgado na terça-feira (5)
pela Associação Brasileira de
Telecomunicações (Telebrasil).
Os celulares 3G apresentaram evolução constante até
2015, quando atingiram 159 milhões. A partir de então, o 4G, que
entrou em operação no país final de 2012, começou a crescer
mais, segundo a entidade. No
total, o país fechou outubro com
95 milhões de celulares 4G e 92
milhões de unidades com tecnologia 3G.
Segundo a Telebrasil, se o
ritmo de crescimento do 4G for
mantido, o número de celulares
com essa tecnologia no país
deve chegar a 100 milhões até o
fim de dezembro.

Cobertura
A rede 4G chega a 3.363
municípios brasileiros. Desde o
início do ano, 1.837 novos municípios foram conectados a
essa tecnologia.
Já a cobertura 3G alcança
5.099 municípios. “Esse número de cidades ultrapassa em muito a obrigação que deveria ser
cumprida somente em dezembro
de 2017, que é de 3.917 municípios conectados com o 3G”,
afirma a entidade.
Rede 2G
De acordo com o balanço, o
uso da tecnologia 2G no país continua em queda. Nos últimos 12
meses, o número de aparelhos
com essa tecnologia caiu 31%.
Em outubro de 2016, eram 51
milhões e agora são 36 milhões.
De acordo com a Telebrasil,

“a maior barreira de migração do
2G para outras tecnologias com
acesso à internet (3G e 4G) é o
preço do smartphone, que além
de ser alto para a população de
baixa renda, tem uma tributação
elevada sobre o aparelho.”
Velocidade
O 4G permite maior velocidade de navegação na internet,
com até 100 megabits por segundo (Mbps) de download. No entanto, pesquisa da Open Signal divulgada em novembro mostra que
o Brasil ocupa o 42ª lugar entre
os países com a pior acessibilidade do mundo na cobertura 4G. O
ranking leva em conta o tempo a
que os usuários têm acesso às redes de 4G sem cair para uma rede
tecnológica anterior.
O levantamento reuniu informações de usuários de internet

de 77 países. Em primeiro lugar
aparecem a Coreia do Sul e o
Japão, onde a rede 4G fica presente em mais de 90% do tempo. A Noruega aparece em terceiro, com mais de 80%.
A pesquisa mostrou também
que os usuários brasileiros só
conseguem acessar a rede 4G
em 59,31% das vezes que tentam. Em média, a velocidade da
conexão obtida pelos brasileiros
ficou na faixa de 20,34 Mbps.
Entre as operadoras brasileiras, a Claro lidera o ranking de
conectividade 4G com velocidade média de download de 29,2
Mbps. A Vivo ficou com o segundo lugar, com média de 20,6
Mbps. De acordo com o levantamento, a Oi e a Tim continuam
oferecendo velocidade abaixo da
média global, que é de 16,2
Mbps. (Agencia Brasil)

PIB do agronegócio deve fechar
ano em queda, mas com boa
perspectiva para 2018
O Produto Interno Bruto
(PIB) do agronegócio deve fechar 2017 com queda de 2% em
relação ao ano passado, segundo dados apresentados na terçafeira (5) pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Até agosto, segundo
a entidade, a queda acumulada no
setor era de 2,6%, mas deve
apresentar uma leve melhora nos
dados dos últimos meses do ano.
Apesar da retração, a participação do PIB do setor na soma
de todas as riquezas do país em
2017 (PIB nacional) deverá ser
de 23%.
Para 2018, a CNA prevê recuperação do PIB do agronegócio, que poderá subir de 0,5% a
1%, dependendo do cenário po-

lítico, das condições macroeconômicas e do mercado agrícola
internacional.
Segundo o presidente da
CNA, João Martins, os resultados dependem de condições
como a dissolução da incerteza
política interna e a demonstração de que o agronegócio brasileiro é moderno e que tem assegurada a eficiência no âmbito da
vigilância sanitária.
“A prioridade número um é
começar a trabalhar para transformar esse país no maior produtor, o maior exportador de produtos lácteos. Segundo: cada dia
mais interferir para que a defesa
sanitária desse país esteja à altura do que o produtor precisa e
espera”, avaliou.

PIB da agropecuária
Os dados do PIB do agronegócio consideram toda a cadeia
do setor (produção agrícola, insumos, agroindústria e serviços). Já o PIB da agropecuária,
que leva em conta apenas os resultados “dentro da porteira”, vai
encerrar 2017 com alta de 11%,
e, segundo a CNA, “deverá ser o
setor com maior crescimento na
economia ao longo deste ano”.
“Embora os preços agropecuários tenham sido pressionados, a boa safra permitiu que o
resultado dentro da porteira
apresentasse crescimento do indicador macroeconômico que
mede a produção. O setor da pecuária, mesmo tendo se beneficiado dos preços atrativos de

grãos para a alimentação animal,
sofreu com baixo consumo, fruto do desemprego e queda na
renda população”, avaliou a entidade no balanço apresentado
nesta terça-feira.
Emprego no campo
Os números da CNA também
mostram que, de janeiro a outubro deste ano, o setor agrícola
foi responsável pela criação de
93 mil vagas de emprego, a maior expansão do indicador no
campo nos últimos cinco anos.
Na comparação com o mesmo
período de 2016, a alta foi de
84%, segundo a CNA, com base
em dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged). (Agencia Brasil)

FAO alerta para aumento
da degradação dos solos
a nível mundial
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) fez um alerta na terça-feira (5) para o aumento da
degradação dos solos a nível mundial, devido a práticas inadequadas de manuseio da terra. O alerta foi lançado por ocasião do
Dia Mundial do Solo, que se comemorou na terça-feira, sob lema
“Cuidar do planeta começa com o solo”.
Segundo a FAO, aproximadamente 33% dos solos globais
estão degradados. Em nota, o organismo da ONU e a Parceria
Global do Solo (Global Soil Partnership - GSP), lembram que as
práticas inapropriadas e a pressão do ser humano estão a intensificar a degradação dos solos, apesar do papel essencial que o
mesmo desempenha para a subsistência humana.
Lançada em 2011, a GSP tem cinco pilares de ação: 1) Promover a gestão sustentável dos recursos do solo; 2) Incentivar o
investimento, cooperação técnica, política, o ensino e a extensão; 3) Promover Projetos de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (I&DT) na área dos solos; 4) Reforçar a quantidade
e qualidade dos dados e da informação sobre o solo; e 5) Apoiar
a harmonização de métodos, medições e de indicadores para a
gestão sustentável do solo.
Segundo estimavas da FAO, mais de 10 milhões de pessoas já abandonaram os seus países de origem devido a questões
ambientais, como seca, erosão do solo, desertificação e desmatamento.
Até 2050, a população mundial deverá atingir 9 bilhões de
pessoas, o que obrigará os agricultores a produzirem pelo menos 49% de alimentos sob um clima cada vez mais variável e
difícil de prever.
O Dia Mundial do Solo é comemorado anualmente a 5 de
dezembro como forma de chamar atenção para a importância
de se defender o uso sustentável dos recursos do solo. (Agencia Brasil)

Déficit comercial dos EUA
subiu para US$ 48,7 bilhões
em outubro
O déficit no comércio de bens e serviços dos Estados Unidos subiu para US$ 48,7 bilhões em outubro, US$ 3,8 bilhões a
mais que no mês anterior, informou na terça-feira (5) o Escritório do Censo do Departamento de Comércio dos EUA. Esse aumento de 8,6% marca o ponto mais alto do déficit comercial nos
últimos nove meses, e supera o prognóstico dos analistas, que
tinham antecipado que o indicador chegaria até cerca de US$ 47,5
bilhões. A informação é da EFE.
Os números de outubro são reflexo, em parte, do encarecimento das importações de petróleo e de um aumento notável
da importação de bens procedentes de China, México e União
Europeia (UE), combinado com uma queda nas exportações
de alimentos, soja e aviões de passageiros, entre outros. O
déficit em setembro também foi revisado para cima e ficou
em US$ 44,9 bilhões.
Em outubro, as exportações americanas alcançaram os US$
195,9 bilhões, apenas US$ 100 milhões a menos que em setembro, enquanto as importações chegaram a US$ 244,6 bilhões,
US$ 3,8 bilhões acima do mês anterior.
Os resultados de outubro também refletem um aumento de
US$ 3,8 bilhões do déficit no comércio de bens com o exterior,
ao atingir os US$ 69,1 bilhões, assim como uma redução do superávit tradicional da troca de serviços, que caiu para US$ 20,3
bilhões (US$ 1,5 bilhão a menos).
Neste ano, o déficit no comércio de bens e serviços dos EUA
aumentou US$ 49,1 bilhões em relação ao mesmo período de
2016, o equivalente a 11,9%. Isso se deve a aumentos tanto das
importações, que cresceram em US$ 97,5 bilhões, equivalente a
5,3%, como das exportações, que subiram US$ 146,6 bilhões,
ou 6,5% em relação ao ano passado. (Agencia Brasil)

Copom inicia reunião com
expectativa de redução da taxa
básica de juros
A última reunião do Comitê
de Política Monetária (Copom)
do Banco Central (BC) neste
ano começou na manhã de terça-feira (5), com expectativa de
redução da taxa básica de juros,
a Selic. Foi realizada a primeira
parte da reunião e nesta quartafeira (6), por volta das 18h20,
será divulgada decisão da diretoria do BC.
A taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história. Com a inflação
mais baixa, a expectativa de instituições financeiras é que a taxa
básica seja reduzida de 7,5% ao
ano para 7% ao ano.
Se a expectativa se confirmar, será o décimo corte seguido na taxa básica. Em outubro, o
Copom reduziu, por unanimidade, a Selic em 0,75 ponto percentual, de 8,25% ao ano para
7,5% ao ano. Com essa redução,
a taxa se igualou ao nível de maio
de 2013.
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, patamar mantido nos me-

ses seguintes. Somente em outubro do ano passado, o Copom
voltou a reduzir os juros básicos
da economia.
A expectativa do mercado financeiro é que a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), termine este ano em
3,03%, quase no piso da meta
(3%). Essa meta tem como centro 4,5%. Para 2018, a previsão
é que a inflação fique um pouco
maior, mas ainda abaixo do centro da meta, em 4,02%.
A taxa básica de juros é usada nas n egociações de títulos
públicos no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para
as demais taxas de juros da
economia.
Ao reajustar a Selic 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, a tendência do Copom é baratear o
crédito e incentivar a produção
e o consumo, mas enfraquece
o controle da inflação. (Agencia Brasil)
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Brasil é um dos países mais
perigosos para ativistas, diz AI
Temer: há “terrorismo
inadequado” em relação a
informações sobre Previdência
Em discurso que antecedeu
o almoço oferecido ao presidente da Bolívia, Evo Morales,
que está em visita oficial ao
Brasil, o presidente Michel
Temer fez na terça-feira (5)
uma defesa da reforma da Previdência. Segundo Temer, há
um “terrorismo inadequado”
em relação às informações que
circulam a respeito das regras
propostas na reforma.
Temer disse a Morales que
ele visita o Brasil em um momento de “profundas transformações”, quando se dialoga
com o Congresso Nacional e
com a sociedade a respeito da
adequação das regras previdenciárias do país.
Segundo o presidente, o
ponto central da reforma da
Previdência é estabelecer a idade mínima de aposentadoria de
65 anos para homens e 62 anos
para mulheres, mas é preciso
esclarecer que essa idade será
cumprida somente daqui a 20
anos, garantindo um longo período de transição.
“Ou seja, começa hoje com
55 anos [para homens e 53 para
mulheres] e a cada dois anos
aumenta um ano, portanto, uma
transição extremamente suave
para não agredir eventuais desejos e direitos de brasileiros”,
disse.
De acordo com o presidente, muitas vezes espalha-se um
“terrorismo inadequado” a respeito das regras da reforma. E
exemplificou dizendo que
aqueles que já adquiriram o direito à aposentadoria não precisam apressar-se para requerêla. “Eles já têm o direito assegurado. Digo isso porque de vez em
quando espalham: ‘vão tomar sua
aposentadoria’. É um terrorismo
inadequado”. Temer disse ainda
que a essência da reforma é
“combater privilégios”.
O governo federal começou a veicular propagandas sobre a reforma da Previdência
que chegaram a ser suspensas
pela Justiça. A Advocacia-Geral da União recorreu e conseguiu decisão favorável ao retorno da exibição das peças

publicitárias.
Otimismo sobre a votação
Após o almoço, Temer voltou a se manifestar sobre a reforma da Previdência e se mostrou confiante em relação ao
seu avanço no Congresso. Para
ele, a sociedade está começando a compreender o significado e a importância da reforma.
“Estou muito otimista por
várias razões. Primeiro, porque
a imprensa está apoiando. Segundo, porque houve a compreensão do que é a reforma da
Previdência. Terceiro, porque
a sociedade já está admitindo
e tendo a absoluta convicção de
que é indispensável. E porque
eu sinto uma sensibilização
muito maior com os nossos
deputados e senadores”, afirmou.
O texto da reforma da Previdência enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional
aguarda votação no plenário da
Câmara dos Deputados. O presidente Temer e ministros têm
articulado com deputados da
base a apoio do governo pela
aprovação da reforma.
Temer ainda sinalizou que
a reforma vai a voto na Câmara
quando o governo conseguir os
308 votos necessários para a
aprovação. Ele acredita que
será ainda esse ano. “Acho que
vai ser agora, pelo que estou
sentindo”, disse o presidente.
Ainda durante o evento no
Itamaraty, Temer explicou que
a aprovação da reforma poderá
oxigenar os cofres do país e,
com isso, o governo poderia
dar liberar mais R$ 3 bilhões
para os municípios. “Neste ano
estamos entregando R$ 2 bilhões e agora estamos dizendo: se a [reforma da] Previdência for aprovada, evidentemente a economia dará um novo
salto, porque salto ela já deu.
E com esse novo salto podemos prestigiar mais ainda os
municípios. Já falamos isso
aos deputados e senadores para
articular suas bases”. (Agencia
Brasil)

Empate suspende
julgamento de denúncia
contra senador
Fernando Bezerra
Empate na votação suspendeu na terça-feira (5) o julgamento na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre o recebimento de denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR)
contra o senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE), pelo
crime de corrupção passiva .
O empate ocorreu devido à
ausência do ministro Ricardo
Lewandowski, que está em licença médica. Dessa forma, o
relator da denúncia, Edson Fachin e Celso de Mello votaram
pelo recebimento da denúncia, e
Gilmar Mendes e Dias Toffoli
pela rejeição. O desempate
ocorrerá após o retorno de
Lewandowski ao tribunal.
No julgamento, Fachin e
Mello votaram pelo recebimento da denúncia apresentada pela
PGR, no ano passado, e entenderam que há indícios de que o
senador recebeu vantagens indevidas em 2010, por meio de doações eleitorais oficiais, período em que o parlamentar exercia os cargos de secretário de
Desenvolvimento Econômico
de Pernambuco e presidente do
Complexo Industrial Portuário
de Suape, ambos por indicação
do então governador de Pernam-

buco Eduardo Campos, morto
em 2014.
“As doações eleitorais oficiais podem ser estratégias utilizadas para mascarar o recebimento de repasses indevidos,
além de contratos fictícios com
pessoas interpostas. Os indícios da prática de lavagem ou branqueamento de capitais reside em
inúmeras transferências bancárias”, afirmou Fachin.
Em seguida, Toffoli e Mendes divergiram do relator e entenderam que não há indícios
mínimos para abertura da ação
penal contra o senador. Segundo Mendes, não há prova de envolvimento pessoal de Bezerra
nos recursos da campanha de
Campos.
“As construtoras tinham interesse no estado de Pernambuco. Em tese, é possível que estivessem satisfeitas com os rumos da gestão e dispostas a contribuir com a reeleição”, argumentou.
Durante o julgamento, a defesa do Fernando Bezerra Coelho afirmou que o parlamentar
não participou da campanha de
Eduardo Campos e que a denúncia está amparada somente em
depoimentos de delatores.
(Agencia Brasil)

O Brasil é um dos países com
o maior registro de mortes de
ativistas dos direitos humanos.
Até agosto deste ano, 58 defensores dos direitos humanos foram mortos. Em todo o ano de
2016, foram 66 mortes. Os dados constam no relatório Ataques Letais mas Evitáveis: Assassinatos e Desaparecimentos
Forçados daqueles que Defendem os Direitos Humanos, divulgado na terça-feira (5) pela
Anistia Internacional.
A maioria dos casos registrados entre janeiro e agosto de
2017 envolve indígenas, trabalhadores rurais e pessoas envolvidas
com disputas de terra, território
e luta pelo meio ambiente.
De acordo com a entidade,
os números colocam o Brasil
como “um dos mais perigosos
do mundo para defensores e defensoras de direitos humanos”.
Brasil, Colômbia, Filipinas, Índia e Honduras aparecem no topo
da lista, conforme a Anistia.
“No Brasil, quem defende o
meio ambiente contra o desmatamento ilegal e quem reivindica acesso à terra para comunidades sem-terra enfrentam os
poderosos interesses daqueles
que exploram os recursos naturais e se opõem à reforma agrária”, diz o estudo, que aponta
“uma tendência de piora
contínua”. Citando levantamentos da Pastoral da Terra, a Anistia Internacional diz que pelo
menos 200 lideranças receberam ameaças em relação a conflitos de terra em 2016.
Entre os casos envolvendo

brasileiros, a Anistia Internacional cita os assassinatos de José
Claudio e Maria do Espírito Santo em 2011, no Pará, devido a
conflito por terra e recursos
naturais; o Massacre de Pau
D’Arco (também no Pará),
quando dez pessoas foram
mortas em maio de 2017 e
mais uma liderança morta em
julho; o de Manoel Mattos,
advogado assassinado em
2009, que denunciava atuação
de grupos de extermínio em
Pernambuco e na Paraíba; o de
Flaviano Pinto Neto, liderança da
comunidade quilombola do
Charco, no Maranhão, assassinado em 2010. Também são
lembrados os casos de Clodiodi de Souza, indígena Guarani Kaiowa assassinado em julho de 2016 no Mato Grosso
do Sul; Mirella de Carlo, ativista transgênero assassinada
em Belo Horizonte em 2017 ;
e Edilson Silva Santos, manifestante morto pela polícia durante protesto em abril de
2014, no Rio de Janeiro.
Segundo a coordenadora de
pesquisa e políticas da Anistia
Internacional no Brasil, Renata
Neder, a situação do país está
relacionada ao “desmonte do
Programa Nacional de Proteção
a Defensores e a falta de investigação e responsabilização dos
ataques e ameaças sofridos pelos defensores”, o que “coloca
centenas de homens e mulheres
em risco todos os anos”.
Ela defende que “é fundamental que o Estado brasileiro reconheça que se mobilizar para de-

fender direitos também é um direito humano e que implemente
políticas concretas para garantir
a proteção dos defensores de
direitos humanos”.
Ministério dos Direitos
Humanos
Em nota, o Ministério dos
Direitos Humanos informou que
“o programa de proteção aos
defensores de direitos humanos
tem atuado no atendimento e
acompanhamento dos casos de
ameaça e defensores em todo o
território nacional, Entre as atribuições está articular medidas
protetivas à pessoa que promove e defende direitos humanos
que, em função de sua atuação e
atividade nessas circunstâncias,
encontra-se em situação de risco
e ameaça”. Segundo o órgão, atualmente, 342 defensores estão no
programa - a maioria ligada às causas indígenas e agrárias.
Mundo
No âmbito global, o relatório aponta que diversos países
não vêm cumprindo o dever de
proteger os defensores de direitos humanos.
O levantamento estima que
3,5 mil ativistas morreram em
todo o mundo desde a adoção da
Declaração sobre Defensores
dos Direitos Humanos em 1998.
Só em 2016, foram mortos 281
- 49% deles atuavam em questões de terra, território e meio
ambiente. Em 2015, o número
era 156 e, em 2014, foram 136
registros.
As Américas aparecem

como a região “mais perigosa
para defensores dos direitos humanos nos últimos anos”. Das
mortes registradas em 2015,
mais da metade ocorreu no continente. Em 2016, o número subiu para mais de 75%.
As principais vítimas são defensores dos direitos das mulheres, trabalhadores do sexo, do
público LGBTI (lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros e intersexuais), povos indígenas, comunidades dominadas pelo crime organizado. Há também
agressões a jornalistas, profissionais da lei, ambientalistas e
sindicalistas.
Em relação ao público LGBTI, por exemplo, mais de 2,3 mil
pessoas foram mortas entre
2008 e 2016 em 69 países. No
caso de sindicalistas, o relatório chama atenção para a Colômbia, onde foram registradas 2,86
mil mortes entre 1986 e 2011.
De acordo com a Anistia Internacional, 827 jornalistas foram
mortos entre 2006 e 2015 e
apenas 8% dos assassinatos foram solucionados.
A impunidade e a falta de investigações e de responsabilizações contra aqueles que praticam
os crimes são citadas pela Anistia Internacional como um “recado de que os defensores de
DH podem ser atacados sem
quaisquer consequências”. De
acordo com a Anistia Internacional, as mortes poderiam ser
evitadas caso fossem adotadas
medidas visando priorizar o reconhecimento e a proteção dos
defensores. (Agencia Brasil)

Lucio Vieira Lima pede para ser ouvido
pelo STF antes de análise de cautelar
A defesa do deputado Lucio
Vieira Lima (PMDB-BA) e de
sua mãe, Marluce Vieira Lima,
pediu na tarde de terça-feira (5)
ao ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), prazo para que possa
apresentar manifestação contrária à aplicação de medidas cautelares contra os dois.
Na segunda-feira (4), a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, pediu que Lucio
Vieira Lima seja proibido de sair
de casa quando não estiver exercendo suas funções na Câmara

dos Deputados, bem como que
seja determinada a prisão domiciliar de Marluce Vieira Lima.
Ambos foram denunciados
pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa,
junto com o ex-ministro Geddel
Vieira Lima. A denúncia está relacionada à apreensão de R$ 51
milhões em espécie, feita pela
Polícia Federal (PF), em um
apartamento em Salvador. Para
Dodge, Lúcio age para manipular provas e obstruir as investigações.
Relator do caso, Fachin pode

acatar de imediato os pedidos da
PGR, sem intimar a defesa, caso
julgue haver a urgência necessária, embora o mais comum seja
dar oportunidade à defesa para se
manifestar. Entretanto, o advogado Gamil Foppel, que representa
Lúcio e Marluce, adiantou-se,
solicitando a garantia do direito.
“Os peticionários jamais praticaram qualquer ato que pusesse em risco a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal”, escreveu Foppel para justificar seu
pedido.
A imposição de medidas cau-

telares contra parlamentares foi
alvo de julgamento no plenário
do STF em outubro. Na ocasião,
a maioria dos ministros entendeu que qualquer cautelar que
atrapalhasse o exercício do mandato deveria ser submetida ao
aval do Congresso antes de se
tornar efetiva. O tema chegou ao
plenário do STF após a Primeira
Turma da Corte ter imposto o
recolhimento noturno contra o
senador Aécio Neves (PSDBMG), mesma medida agora solicitada por Dodge contra Lúcio
Vieira Lima. (Agencia Brasil)

Acesso a rede de denúncia de violência
é desafio para mulher com deficiência
O caminho para a denúncia
de uma violência é doloroso
para as mulheres. Na semana em
que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com a Deficiência, celebrado no domingo
(3), o alerta é que a este tipo de
situação é ainda mais delicada
quando a violência envolve uma
mulher com deficiência.
“Chega a ser quase uma catarse. Mostrar sua vulnerabilidade frente aos outros é tão doloroso quanto a agressão sofrida”,
afirma a servidora pública Márcia Gori, que preside a organização não governamental Essas
Mulheres, sediada em São José
do Rio Preto (SP) e que atende
mulheres com deficiência.
A vulnerabilidade em relação
ao abusador – seja física, psicológica ou econômica –, somada à
falta de acessibilidade nas redes
de proteção, dificulta a denúncia
e fortalece a sensação de impunidade por parte do agressor.
“A situação de dependência
de algumas mulheres com defi-

ciência faz com que o risco de
violência se agrave mais ainda,
porque a mulher não pode se defender e tem dificuldade de chegar com sua denúncia às delegacias de polícia”, explica a médica
e ex-secretária nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, Izabel Maior.
Márcia Gori denunciou o exmarido após décadas de abuso
constante. “Ao longo de quase
30 anos, eu, minhas filhas e
meus animais sofremos nas
mãos desse homem com violência moral, psicológica e física”,
lembra. Ela explica que, aos
olhos da comunidade, ele “era
um homem desprendido, casado
com uma mulher com deficiência, duas filhas, que deixou de
viver para cuidar de nós”, conta.
O homem “generoso”, no
entanto, se tornava severo e quase não sorria dentro de casa.
“Logo fui descobrindo o lado
cruel de suas palavras, me ridicularizando frente ao mundo,
dizendo que jamais encontraria

um homem que me amasse de
verdade, ao contrário dele que
me aceitava mesmo com os
meus defeitos, porque ele era
‘bom e caridoso’”.
A violência deixou marcas
profundas que não são esquecidas. Ela diz que ainda sofre com
as lembranças: “São etapas que
venho vencendo aos poucos com
ajuda de terapia e na luta pelo
meu empoderamento e das mulheres com deficiência”.
Dados preocupantes
As mulheres com deficiência denunciam mais agressões e
violações (45%) do que homens
(44%) com algum tipo de limitação. Os dados são do relatório
elaborado a partir dos atendimentos recebidos pelo Disque
100, da Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos, em 2016.
Entre as vítimas, 25% são
jovens de 18 a 30 anos. Os números mostram ainda que 56%
delas se identificaram como pretas ou pardas, enquanto 43%

como brancas.
O relatório do Disque 100
mostra que a maioria dos suspeitos dos crimes contra pessoas
com deficiência é próximo da
vítima: em 69% dos casos, a violação ocorre dentro de casa.
Em 12% das denúncias, o local
é a casa do suspeito.
Apenas em 2015, mais de 15
mil boletins de ocorrência foram registrados por pessoas
com deficiência no estado de
São Paulo.
Segundo a professora e pesquisadora Izabel Maior, é necessário maior controle desses dados de violência. “A nova lei brasileira da inclusão, que é de
2015, prevê que os casos de violência sejam de notificação
compulsória. O sistema de saúde, ao atender uma mulher que
sofreu violência, tem obrigatoriamente que preencher um documento chamado ‘ficha de situações de agravos de notificação compulsória’”, destaca.
(Agencia Brasil)

Bancada do PMDB na Câmara quer fechar
questão sobre reforma da Previdência
A liderança do PMDB na
Câmara vai solicitar à presidência do partido a realização de
uma reunião executiva para deliberar sobre a possibilidade da
bancada fechar questão em torno da votação da reforma da Previdência.
Segundo o líder do partido na
Câmara, Baleia Rossi (SP), a
maioria da bancada já sinalizou
que pode fechar questão em favor da aprovação da emenda

constitucional que altera as regras de acesso à aposentadoria.
Quando um partido fecha
questão, os parlamentares que
não acompanham a decisão da
executiva podem ter penalidades, como suspensão de atividades partidárias ou até mesmo expulsão da legenda. A assessoria da
presidente do PMDB, senador
Romero Jucá (RR), disse que ainda não há previsão sobre a reunião da Executiva do partido.

A proposta de emenda constitucional que trata da reforma da
Previdência aguarda análise do
plenário da Câmara desde maio
e ainda não foi votada devido à
dificuldade da base governista
em reunir o número mínimo de
votos necessários para aprovação. Para ser aprovada, a reforma precisa de pelo menos 308
votos do total de 513 deputados,
em dois turnos de votação, tanto na Câmara como no Senado.

No último fim de semana, o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), se reuniu com
o presidente Michel Temer e líderes de diferentes partidos para
negociar estratégias de retomada
da tramitação da proposta. As lideranças partidárias estão articulando os votos com suas bancadas
e, segundo Maia, até o fim desta
semana deve decidir se vai colocar ou não a proposta em votação
este ano. (Agencia Brasil)
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Polícia Federal investiga desvio
de recursos públicos em Alagoas
Policiais federais apreenderam cerca de R$ 300 mil, além
de 14 mil euros e US$ 5 mil em
posse de pessoas suspeitas de
ligação com uma suposta organização criminosa investigada
por possível desvio de recursos
públicos da prefeitura de Marechal Deodoro, em Alagoas, entre os anos de 2009 e 2016.
Cerca de 110 agentes da Polícia Federal (PF) e fiscais da
Receita Federal participaram
da Operação de Kali, deflagrada na manhã de terça-feira (5).
No total, foram cumpridos 25
mandados judiciais de busca e
apreensão, ordens de sequestro
de bens e bloqueio de contas dos
investigados.
Parte dos mandados expedidos pela 2ª Vara Federal de Ala-

goas foi cumprida em Pernambuco e no Maranhão, em endereços de amigos e parentes do
ex-prefeito de Marechal Deodoro Cristiano Matheus. Além das
quantias em dinheiro, foram
apreendidos documentos, mídias eletrônicas e seis veículos.
Segundo a PF, a Operação
Kali é um desdobramento da
Operação Astaroth, deflagrada
em julho deste ano para apurar
desvios na prefeitura de Marechal Deodoro, município que faz
parte da região metropolitana de
Maceió. Por telefone, o atual
secretário municipal de Articulação Política, José Luciano
França de Vasconcelos, disse
que a prefeitura ainda aguarda
detalhes da operação policial
desta terça-feira.

“Ainda não temos como nos
manifestarmos, pois as investigações dizem respeito a ações
de gestões anteriores. O que
podemos dizer é que esperamos
que tudo seja devidamente apurado. E que tomaremos as providências necessárias para que,
caso as suspeitas sejam confirmadas, os responsáveis sejam
punidos e possamos tentar reaver
os recursos desviados”, disse
Vasconcelos à Agência Brasil.
Em setembro do ano passado, a Procuradoria da República
em Alagoas ajuizou três ações
civis públicas por improbidade
administrativa contra o ex-prefeito Cristiano Matheus e mais
38 pessoas e 15 empresas suspeitas de fraudar contratações de
serviços e desviar recursos des-

tinados ao transporte de estudantes, compra de merenda escolar e obras. Na ocasião, o Ministério Público Federal (MPF)
disse que as irregularidades levaram ao enriquecimento ilícito de alguns envolvidos e causou
danos ao Erário estimados em
R$ 6 milhões. Pessoas próximas
do ex-prefeito são suspeitas de
ter enriquecido em pouco tempo. Após as denúncias, Matheus
foi afastado do cargo a pedido
do MPF. Ao falar com jornalistas sobre a Operação Kali, o superintendente da PF em Alagoas, Bernardo Gonçalves Torres,
declarou que o ex-prefeito comandava uma “rede” de laranjas
para lavar dinheiro e ocultar
empresas e bens, dificultando as
investigações. (Agencia Brasil)

Conselho de Ética da Alerj alega erro
técnico e adia decisão sobre cassação
O presidente do Conselho de
Ética da Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj), André
Lazaroni, informou na terça-feira (5) que foi adiada a decisão
sobre o pedido de cassação dos
três deputados estaduais peemedebistas presos na Operação
Cadeia Velha, entre eles, o expresidente da Casa Jorge Picciani (PMDB). A votação no conselho definiria se o pedido de
cassação, apresentado por nove
deputados, seria encaminhado
para votação em plenário.
De acordo com Lazaroni,
também do PMDB, o pedido tinha um erro técnico e foi remetido à Mesa Diretora, por onde
deveria ter passado antes de chegar ao Conselho de Ética. Os
autores do pedido, do PSOL e do
PT, negam que o trâmite seja
necessário para deliberação do
conselho, mas os integrantes do
grupo alegam que o regimento
da Alerj é claro sobre a tramitação do pedido.

Em vez de encaminhar o pedido somente à Mesa Diretora,
os deputados remeteram o processo pedindo a cassação à Mesa
Diretora com cópia para o Conselho de Ética, no cabeçalho. O
erro foi reparado em um novo
pedido, explicou o deputado
Wanderson Nogueira, do PSOL.
“O importante é que seja analisado da forma mais coerente,
e prerrogativas de defesa e a decisão do Conselho de Ética se
baseiam em mero erro de formalidade, o que só vai adiar algo
o inevitável: a Casa terá que investigar essa situação, não tem
como fugir disso”, afirmou Nogueira a jornalistas.
A Mesa tem cinco dias úteis
para analisar o processo antes de
remetê-lo ao Conselho de Ética, que contesta o prazo. “O que
eu temo, é que aconteça alguma
tipo de situação, como já foi o
caso antes, em que foi necessária a interferência de outro poder para que a Casa faça aquilo

que tem que ser feito. Eu defendo o institucional”, acrescentou.
Segundo Lazaroni, o prazo
passa a valer a partir da entrada
do segundo pedido feito pela
oposição ao governo. “Agora, é
com a Mesa Diretora, que vai
definir os prazos. O presidente
desta Casa chama-se Wagner
Montes [PRB], eu não faço parte da Mesa Diretora”, afirmou
Lazaroni, sem confirmar a data.
Procurada, a Alerj também
não confirmou a data para o documento ser remetido ao Conselho de Ética.
Porém, às vésperas do recesso parlamentar, que pode começar na próxima semana, apesar
de estar previsto somente para
o próximo dia 21, próximo do
Natal, a análise do pedido de cassação dos deputados do PMDB
deve ficar para o ano que vem.
Lazaroni acrescentou que,
pelos prazos do próprio conselho, incluindo os de defesa, o
processo deve mesmo ficar para

o ano que vem. Ele ressaltou que,
até agora, o Ministério Público
Federal não apresentou denúncia
contra os deputados e que o inquérito está em fase de investigação. “A grande questão hoje é
que não denúncia, não há cadeia
de provas, está na mão do MPF,
vamos ter aguardar, esse conselho só vai decidir o que fazer
após receber a denúncia”.
Os deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi são investigados por uso da
presidência da Alerj e de outros
cargos para cometer uma série
de crimes, como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de
divisas, de acordo com a Polícia Federal. Os três foram presos em operação que é um desdobramento da Lava Jato no Rio
e também apura pagamento de
propina a políticos pela Federação das Empresas de Transporte
de Passageiros do Estado do
Rio de Janeiro (Fetranspor).
(Agencia Brasil)

Eunício diz que não há tempo para analisar
PEC da Previdência no Senado em 2017
Às vésperas do recesso parlamentar, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDBCE), disse que caso a reforma da
Previdência seja aprovada nas
próximas semanas pela Câmara
dos Deputados, não haveria tempo hábil para análise e votação
dos senadores ainda este ano. A
proposta de emenda à Constituição que trata do tema enfrenta
dificuldades para ser pautada no
plenário da Câmara, onde precisa do apoio de pelo menos 308
votos, em dois turnos, para que
passe a tramitar no Senado.
“Esse ano não tem mais
como votar aqui, porque isso é
matéria que tem que ser votada
em dois turnos, tem que passar
em comissões, tem que haver

debate. O sistema é bicameral.
Há quanto tempo está na Câmara esse tema?”, questionou Eunício Oliveira, argumentando ser
necessário um tempo mínimo
para que os senadores discutam
a matéria. O recesso parlamentar tem início, oficialmente, no
dia 23 de dezembro.
Na terça-feira, após um fim
de semana de intensas articulações do governo com parlamentares e líderes de partidos da
base aliada, o ministro-chefe da
Casa Civil, Eliseu Padilha, avaliou que “cresceu muito” a probabilidade de aprovar a reforma
ainda em 2017 na Câmara.
O projeto que altera as regras
para acesso à aposentadoria
aguarda análise dos deputados

desde maio, mas as discussões
foram interrompidas em meio
às duas denúncias contra o presidente Michel Temer que foram
analisadas pela Câmara. “Não
posso pautar uma matéria aqui
ou eu discutir quando ela vai ser
ou não votada se a matéria ainda
está na Câmara, não sei nem se a
Câmara vai votar ou não. Uma
matéria que não existe aqui, não
chegou ao Senado”, disse Eunício Oliveira.
A opinião de o Senado se
debruçar sobre o tema apenas em
2018 é a mesma do líder do
PSDB na Casa, senador Paulo
Bauer (SC). Defensor das mudanças, o parlamentar diz que a
reforma é necessária para trazer
diminuir o déficit público e dar

estabilidade ao sistema, mas avaliou ser “praticamente impossível” votar uma “matéria tão importante” em apenas uma semana.
“Fica muito pouco tempo
disponível para analisar e votar
a matéria aqui. Eu sou a favor que
o rito que se vá seguir no Senado, se a Câmara aprovar, seja o
mesmo que se utilizou na votação da reforma trabalhista, por
exemplo. Ou seja, obedecendo
o que estabelece Regimento,
ouvindo todas as comissões,
permitindo o amplo debate, para
que tenhamos uma votação absolutamente consciente, transparente, para que isso acabe beneficiando acima de tudo a economia e a sociedade brasileira”,
avaliou. (Agencia Brasil)

Embrapa começa a mapear o solo
brasileiro; trabalho será feito em 30 anos
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
deu início na terça-feira (5) ao
mapeamento do solo brasileiro,
que pode ser o maior já executado no país. O trabalho será feito
ao longo dos próximos 30 anos
e a estimativa é de que sejam gastos R$ 740 milhões nos 10 primeiros anos, de acordo com a
instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
No Dia Mundial do Solo,
comemorado na terça-feira (5),
representantes de universidades
e instituições ligadas à tecnologia e ciência assinaram o protocolo de intenções que oficializa
o início dos trabalhos, a serem
executados dentro do Programa
Nacional de Solos do Brasil
(Pronasolos). Os recursos serão

liberados ao tempo da elaboração dos projetos e de acordo
com o avanço das ações. O objetivo é mapear 1,3 milhão de
quilômetros quadrados nos primeiros dez anos.
Entre os maiores resultados
esperados está a criação de um
sistema nacional de informação
sobre solos do Brasil e a retomada de um programa nacional
de levantamento de solo. Segundo o coordenador do Pronasolos, o pesquisador José Carlos
Polidoro, da Embrapa Solos, os
dois pontos estão listados no
acordão redigido pelo Tribunal
de Contas da União, em 2015,
que deu origem ao programa.
Vinte instituições, incluindo
nove universidades vão participar do empreendimento, que envolverá atividades de investiga-

ção, documentação, inventário e
interpretação de dados de solos
brasileiros para gestão de recursos e conservação. As informações são fundamentais para inúmeras áreas, que vão de mudanças climáticas a recursos hídricos. O presidente da Embrapa,
Maurício Antonio Lopes, ressaltou que “não se faz um trabalho
dessa magnitude sem uma parceria muito consolidada.”
De acordo com a Embrapa,
o programa tem grande importância para o ordenamento territorial do país, uma vez que influencia o desenvolvimento econômico do campo, a conservação dos recursos naturais e o
gerenciamento dos recursos hídricos. Por estar atrasado em
relação ao levantamento de solos do Brasil, a estima-se que o

país esteja perdendo U$ 5 bilhões por ano somente pela ação
da erosão.
Nos Estados Unidos, cada
dólar investido no levantamento
de solo resultou em até 120 dólares de retorno. No Brasil, que
o resultado pode ser ainda maior, ou seja, a cada R$ 1,00 investido, a perspectiva de retorno é
de R$ 185,00, diz a Embrapa.
Os setores mais beneficiados são os de seguro e crédito
agrícola, zoneamentos agroecológicos e ecológico-econômicos dos
estados e municípios, o Programa
de Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono (Plano ABC), vulnerabilidade da terra a eventos extremos em
áreas urbanas e rurais e, ainda, planejamento de microbacias e projetos de telecomunicações.
(Agencia Brasil)
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Embaixador da Venezuela na
ONU renuncia após pedido
de Nicolás Maduro
O embaixador da Venezuela na ONU, Rafael Ramírez, anunciou na terça-feira (5) que ontem apresentou sua renúncia ao
cargo, após um pedido do presidente Nicolás Maduro. A renúncia foi comunicada pelo próprio Ramírez em sua conta no Twitter e confirmada por fontes da missão venezuelana na ONU. A
informação é da agência EFE.
Em sua mensagem, o embaixador inclui uma carta dirigida ao
chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, na qual também faz uma
análise de sua gestão, que começou em 5 de janeiro de 2015.
Na carta, Ramírez menciona uma conversa com Arreaza em data
não especificada e diz que renuncia como embaixador na ONU
cumprindo com a “instrução” recebida de Maduro para que deixe
de representar a Venezuela nas Nações Unidas.
“Fui removido pelas minhas opiniões”, afirmou no Twitter o
diplomata e ex-presidente da companhia petrolífera venezuelana
PDVSA. “Continuarei, aconteça o que acontecer, leal ao comandante Chávez”, acrescenta Ramírez, citando o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez.
Em sua carta a Arreaza, Ramirez afirma que a decisão de renunciar foi “muito difícil”, pois envolve encerrar suas funções
quando o país atravessa “uma situação de crise político-econômica onde a frente internacional adquiriu uma relevância extraordinária. Não obstante, diante da decisão do presidente, não tive
outra escolha”.
O diplomata tinha criticado recentemente a gestão econômica do governo Maduro e defendido seu próprio trabalho à frente
da PDVSA, que atualmente é alvo de uma profunda investigação
das autoridades venezuelanas por supostos atos de corrupção.
Críticas sinceras
Na carta de renúncia, Ramírez afirma que todas as suas observações foram feitas “honestamente e em público, depois de
expressá-las insistentemente nos espaços políticos correspondentes. Esperava que fossem bem recebidas, mais ainda quando
estão colocadas de maneira construtiva, com a única intenção de
gerar uma discussão criativa, revolucionária, com o único objetivo de superar juntos esta situação”.
O diplomata também afirma que, a partir de sua renúncia, “aumentarão os ataques e os vilipêndios” contra ele, “como já fizeram algumas vozes ofensivas e astuciosas”. (Agencia Brasil)

Premiê do Líbano
cancela renúncia após
acordo de governo para
evitar conflitos
O primeiro-ministro do Líbano, Saad al-Hariri, cancelou sua
renúncia ao cargo na terça-feira (5) e disse que todos os membros do governo concordaram em manter distância de conflitos
em países árabes. A informação é da agência Reuters.
Hariri havia entregue o cargo em uma transmissão feita da
Arábia Saudita um mês atrás, mas disse que poderia voltar atrás
se todas as partes do governo libanês concordassem em aderir à
política de Estado de “dissociação” de conflitos regionais.
O governo de Beirute disse em um comunicado lido por Hariri: “O gabinete agradece seu líder (Hariri) pela posição e por
revogar sua renúncia”.
“Todos os componentes políticos (do governo) decidem se
dissociar de todos os conflitos, disputas, guerras ou assuntos
internos de países árabes irmãos para preservar as relações econômicas e políticas do Líbano”, disse Hariri. Sua oferta de renúncia mergulhou o país em um conflito entre a Arábia Saudita e
seu principal inimigo regional, o Irã.
Autoridades libanesas disseram que o governo de Riad coagiu Hariri, aliado de longa data do reino, a renunciar e o manteve
no país contra a sua vontade, até que uma intervenção da França
propiciou sua volta para casa – o que os sauditas negam. O Irã
apoia o Hezbollah, grupo armado xiita poderoso que faz parte do
governo libanês e que a Arábia Saudita acusa de semear discórdia
no mundo árabe com o apoio de Teerã.
A reunião de gabinete desta terça-feira na qual o comunicado
foi acertado foi a primeira desde que a renúncia de Hariri levou
o país a uma crise política. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes pede vista de
processo sobre liberdade a
Wesley Batista
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes
pediu na terça-feira (5) vista do processo no qual a defesa pretende
garantir a soltura do empresário
Wesley Batista, um dos donos do
grupo J&F. Não há data para a retomada do julgamento. O acusado
está preso preventivamente em São
Paulo desde setembro.
O pedido de mais tempo para
analisar o caso foi feito pelo ministro quando o julgamento contava com dois votos para negar as
solicitações dos advogados. Antes da suspensão, o relator do
caso, Edson Fachin, e Dias Toffoli, votaram por negar pedido para
remeter a investigação à Corte e
revogar a prisão do empresário.
O pedido de soltura foi feito
na investigação na qual Wesley
e seu irmão, Joesley Batista, são
acusados crime de insider trading [informação privilegiada],
sob a suspeita de usarem infor-

mações obtidas por meio de seus
acordos de delação premiada
para vender e comprar ações da
JBS no mercado financeiro.
A defesa alegou que a situação processual de Wesley não
tem relação com a quebra da imunidade penal do irmão dele, Joesley
Batista. Além disso, os advogados argumentaram que a Justiça Federal em
São Paulo não poderia afastar a validade dos benefícios de Wesley, que
estão mantidos desde sua assinatura,
e decretar a prisão dele.
“Wesley é um trabalhador e
um empresário que está preso
inequivocamente em função de
seu nome”, disse o defensor, Ticiano Figueiredo.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustentou no julgamento que o crime de insider
trading não foi confessado pelo
delator e não estava previsto
como imunidade no acordo da
JBS. (Agencia Brasil)
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Etapa decide campeão mundial
e define os 34 para o CT 2018
O prazo do Billabong Pipe
Masters em memória a Andy
Irons, começa na sexta-feira e
tem até o dia 20 de dezembro para
fechar a temporada 2017 do
World Surf League Championship Tour. Os surfistas já estão escalados e o havaiano John
John Florence e o brasileiro Gabriel Medina vão tentar o bicampeonato mundial, mas o sul-africano Jordy Smith e o australiano
Julian Wilson têm chances de
conseguir o primeiro título deles esse ano. Também em Banzai
Pipeline será definida a lista dos
top-34 que vão disputar o CT
2018 e a briga pelas últimas vagas no grupo dos 22 que são mantidos na elite, vai envolver quatorze surfistas na parte de baixo
da tabela.
A batalha principal pelo título mundial está mais concentrada em John John Florence e Gabriel Medina, que venceu as duas
etapas da perna europeia na França e em Portugal, última parada
antes da grande final no templo
sagrado do esporte na ilha de
Oahu. O havaiano tem 53.350
pontos no ranking e o brasileiro
está com 50.250, precisando no
mínimo chegar nas quartas de final para atingir 53.700. John John
confirma o bicampeonato consecutivo se chegar na final do Bi-

llabong Pipe Masters, o que ainda não conseguiu.
No entanto, se o havaiano parar nas semifinais, por exemplo,
Medina ainda tem chance de lhe
tirar o título se vencer o campeonato, o que ele também não conseguiu ainda, apesar de já ter feito duas finais em Banzai Pipeline. A primeira perdeu para Julian
Wilson depois de festejar o título mundial em 2014. No ano seguinte, a decisão foi brasileira e
Medina já tinha conquistado a
Tríplice Coroa Havaiana e garantido o título mundial de Adriano
de Souza ao barrar Mick Fanning
nas semifinais. Mineirinho depois ganhou a coroa do Pipe
Masters.
John John Florence pode ir
dificultando as chances de Gabriel Medina a cada bateria que vencer em Pipeline. Se passar pela
terceira fase, obriga o brasileiro
a chegar na final para supera-lo.
Se ganhar mais uma e avançar para
as quartas de final, Medina já vai
precisar vencer o campeonato,
mesma situação se o havaiano
chegar nas semifinais. Já os outros dois concorrentes, John John
tira Julian Wilson da briga se passar pela terceira fase e acaba com
as chances de Jordy Smith se
avançar para as quartas de final.
VAGAS no CT 2018 – Na par-

te de baixo da tabela, a briga pelas últimas vagas para o CT 2018
promete ser intensa também.
Serão cinco surfistas defendendo suas permanências no G-22,
Caio Ibelli (18º lugar), Jeremy
Flores (19º), Kanoa Igarashi
(20º), Conner Coffin (21º) e
Bede Durbidge (22º). Entre os
nove que podem superar as pontuações atuais deles no ranking,
a melhor chance é para os três
brasileiros que estão na porta de
entrada da zona de classificação,
Miguel Pupo (23º lugar), Wiggolly Dantas (24º) e Italo Ferreira
(25º). Para eles, a condição mínima é passar da terceira fase no
Havaí, ou seja, ganhar duas baterias para garantir 4.000 pontos do
nono lugar no Billabong Pipe
Masters.
Destes três, o potiguar Italo
Ferreira já confirmou sua permanência na elite pelo WSL Qualifying Series, encerrado no sábado na Vans World Cup of Surfing,
em Sunset Beach. Com o resultado desta última etapa, o Brasil
ficou com seis das dez vagas disputadas no ranking de acesso da
World Surf League, o paulista
Jessé Mendes, os catarinenses
Tomas Hermes, Yago Dora e Willian Cardoso, além de Italo Ferreira e o cearense Michael Rodrigues fechando o G-10 em 11º

Foto/@WSL / Tony Heff

Gabriel Medina disputa o título mundial, Miguel Pupo e Wiggolly Dantas tentam garantir suas permanências na elite e vaga de Michael Rodrigues no QS ainda é ameaçada no Billabong
Pipe Masters

Michael Rodrigues (CE)
lugar no ranking final de 2017.
Michael Rodrigues ameaçado - Isto porque o terceiro colocado, Kanoa Igarashi, está garantindo sua vaga com o vigésimo
lugar nos top-22 do CT no momento, só que ele é um dos cinco ameaçados a sair deste grupo
em Banzai Pipeline ainda. O norte-americano foi vice-campeão
em sua estreia no Pipe Masters
no ano passado, mas caso aconteça de ele sair dos top-22, terá
que usar sua terceira posição no
QS e aí Michael Rodrigues perde a vaga no CT 2018.
Mas, se os que entrarem for
Italo Ferreira ou o havaiano

Kartismo: Alberto Cesar Otazú em
mais uma decisão de campeonato

Ezekiel Lau, o cearense volta a
ter o seu nome na elite, porque
ambos estão à sua frente no
ranking do QS também. Ou seja,
depois de passar um sábado inteiro de agonia em Sunset Beach, vendo os nove surfistas que
poderiam lhe tirar da 11.a posição no ranking serem barrados
até as semifinais, o cearense terá
agora mais alguns dias de apreensão, aguardando para saber se
sua vaga na elite será confirmada
100% ou não no Billabong Pipe
Masters.
Além de Miguel Pupo, Wiggolly Dantas e Italo Ferreira,
mais seis surfistas têm chances
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Copel Telecom
Maringá recebe
Montes Claros Vôlei
nesta quarta-feira

Alberto Cesar Otazú está em mais uma decisão de
campeonato de kart
O Campeonato Karteiros InNas estatísticas do Karteiros
terlagos vai promover nesta quar- Interlagos, três pilotos se desta-feira (6) o seu sétimo e últi- tacaram na temporada: Kleber
mo encontro da temporada, de- Barcellos tem o maior númefinindo o seu primeiro cam- ro de vitórias (2), seguido de
peão no Kartódromo de Inter- Marcos Alemão, Alberto Celagos, na zona sul de São Paulo sar Otazú, Giuseppe Corsi e
(SP). Com 37 pontos em jogo, Fábio Tadeu PL, com uma vios dez primeiros colocados no tória cada; Alberto Otazú com
certame têm condições mate- o maior número de voltas
máticas de levar o título, com mais rápidas (3), precedido
favoritismo de Kleber Barcellos, de Ricardo Rizzo, Fábio Tadeu
líder na pontuação bruta (184 PL e Giuseppe Corsi, com
pontos) e também com os des- uma melhor volta cada; e Luciacartes (123,5 pontos).
no Montanhez tem o maior nú-

rimbar a faixa do campeão. Depois eu faço a soma de pontos e
vejo em que lugar fiquei na tabela. Se eu terminar entre os três,
quatro primeiros na classificação
final já estarei feliz, depois de
tantos problemas que tive neste
campeonato”, desabafa o caçula
do Karteiros Interlagos.
Os dez primeiros no Campeonato Karteiros Interlagos são
(pontuação com descartes): 1)
Kleber Barcellos, 184 (123,5)
pontos; 2) Fábio Tadeu PL, 159
(121); 3) Luciano Montanhez,
154 (114); 4) Alberto Cesar
Otazú, 132 (99,75); 5) Patricia
Corona, 118 (103); 6) Giuseppe Corsi, 116 (94); 7) Dagmar
Viana, 113 (104); 8) Samer
Ghosn, 111 (101); 9) Miguel
Arab, 102 (83); 10) Heraldo Brasil, 101 (88) e Antonio Bernardes, 101 (73).
Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Alpie
Escola de Pilotagem e Mega
Kart, com apoio de HTPro Nutrition, Instituto Desenvolve, Pilotech, BraClean, Carnes del Sur,
No Fire Services, Click Pix Kart,
Cazarré Mktcom, LEAG e Studio 67 Design. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz Verde
e Direção para a Vida.

Mazda Road to Indy: Olin Galli a
caminho do shootout nos EUA
O carioca Olin Galli, vencedor do Mazda Road to Indy Brasil 2017, embarca esta semana
para o shootout nos Estados
Unidos. O piloto de 21 anos
será o representante do país ao
lado de competidores do mundo todo no Wild Horse Pass
Motorsport Park, no Arizona.
Os pilotos disputam o prêmio
de 200 mil dólares, que dá ao
campeão a chance de correr a
USF2000, primeiro estágio do
programa para pilotos que almejam chegar à Fórmula Indy.
Os testes acontecerão nos
dias 9 e 10 com a primeira geração de chassis da Fórmula
Mazda, com motores de 180
cavalos de potência. Os carros
serão fornecidos pela Bondurant School of High Performance Driving, fundada por
Bob Bondurant e cuja escola
fica na pista de Wild Horse
Pass Motorsport Park. Nos dias
7 e 8, os pilotos receberão as
orientações para a disputa, farão seus bancos, participarão de
briefings e conhecerão os juízes da competição.
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Hexacampeão brasileiro de kart será o representante do país no Wild Horse Pass Motorsport Park, no Arizona, na luta pelo
prêmio de 200 mil dólares

Olin Galli (à direita) com Paulo Carcasci
Seis vezes campeão brasileiro de kart, Galli já realizou
um teste na USF2000 no início
de 2014, quando ganhou um
prêmio ao conquistar o título
da Seletiva de Kart Petrobras.
A chance de participar do shootout deste ano veio depois de
vencer o Mazda Road to Indy
Brasil, em agosto, em disputa
realizada dentro de uma das etapas da Copa SP Light de Kart

na categoria Graduados, em Aldeia da Serra (SP).
A pista de 2,575 km do Arizona será novidade para o piloto brasileiro, que está animado
para a decisão. “Estou bem ansioso e bem focado para absorver o máximo de informações
possíveis e tentar ganhar, que é
o objetivo. Espero que dê tudo
certo e que eu possa representar bem o Brasil nesta compe-

tição”, comentou Galli.
“Pelo segundo ano, teremos
um piloto do Brasil na disputa
do shootout e fico contente em
ver o interesse dos jovens kartistas por seguir este caminho
do Road to Indy. Hoje temos o
Victor Franzoni, que foi campeão da Pro Mazda, seguindo o
programa. O Matheus Leist
chegando à Fórmula Indy no ano
que vem por meio dos bons resultados que mostrou na Indy
Lights. E, com o shootout, o
piloto tem a chance de depender apenas de seu próprio talento para seguir competindo, passando de categoria com suas
premiações até chegar à Indy.
Com certeza, a disputa será
acirrada, mas desejamos muita
sorte para o Olin, que tem uma
carreira de muitas vitórias no
kart e ainda está numa idade
boa para começar nos monopostos”, completou Paulo Carcasci, organizador do Mazda
Road to Indy Brasil. Para saber mais sobre o evento no
Brasil,
acesse:
http://
mazdaroadtoindy.com.br/

Equipes do Paraná e de Minas Gerais estarão frente a
frente na abertura da décima rodada do turno
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O caçula do certame tem uma vitória, uma pole position e três voltas mais rápidas no Karteiros Interlagos
mero de pole positions (2), seguido de Kleber Barcellos, Alberto Otazú e Marcos Alemão
com uma pole cada.
“Apesar de ter sido o único a
ter conquistado os três itens da
estatística – pole position, volta
mais rápida e vitória -, e mesmo
sendo o quarto na pontuação bruta, tive problemas de diversos tipos em cinco das seis etapas disputadas e com os descartes do
regulamento estou apenas na sétima colocação. Por isto, as minhas chances de título são bem
pequenas”, alerta Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Alpie Escola
de Pilotagem/HTPro Nutrition/
Mega Kart).
Mesmo que as maiores chances na briga pelo título sejam
para Kleber Barcellos, Luciano
Montanhez e Fábio Tadeu PL,
Alberto Otazú quer marcar o seu
nome nas estatísticas e se tornar
o primeiro a largar da pole, estabelecer a volta mais rápida e vencer de ponta a ponta.
“Estarei andando no meu kartódromo preferido, perto da minha casa. Por isto, não vai faltar
determinação para que eu consiga a pontuação máxima. Quero
deixar marcada a minha passagem por este campeonato, e ca-

matemáticas de entrar no grupo
dos top-22 no Havaí, inclusive os
outros dois brasileiros da elite
atual que estão perdendo suas
vagas. O pernambucano Ian Gouveia (27º lugar), o havaiano
Ezekiel Lau (27º) e o italiano
Leonardo Fioravanti (26º), precisam chegar nas semifinais para
superar o último da lista, Bede
Durbidge. Kelly Slater (29º) voltando de contusão e Jack Freestone (30º) têm que chegar na
grande final, enquanto para o
potiguar Jadson André (32º) a
chance mínima já é a vitória no
Pipe Masters.
A etapa final do World Surf
League Championship Tour
2017 será transmitida ao vivo do
Havaí
pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo aplicativo da WSL e no Facebook Live através da página da
World Surf Lefague no Facebook, passando ao vivo também
pela
ESPN+
e
Globoesporte.com no Brasil,
CBS Sports Network nos Estados Unidos, Fox Sports na Austrália, SKY NZ na Nova Zelândia, SFR Sports na França e em
Portugal e EDGE Sports Network na China, Japão, Malásia
e outros territórios asiáticos.
Para mais informações, visite o
WorldSurfLeague.com

Montes Claros Vôlei
A décima rodada do turno da
Superliga masculina de vôlei
2017/2018 terá início nesta
quarta-feira (6) com o confronto Copel Telecom Maringá Vôlei (PR) x Montes Claros Vôlei (MG). A partida será
às 19h30, no ginásio Chico
Neto, em Maringá (PR), e terá
transmissão no facebook da
Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV).
O time paranaense busca a
primeira vitória na Superliga
depois de somar dois pontos,
após nove jogos disputados. A
equipe mineira está na décima posição, com cinco pontos somados depois de nove
partidas e um resultado positivo conquistado. Para a partida desta quarta-feira, dois
levantadores de grande experiência em quadra no comando
de suas equipes.
Ricardinho, do Copel Telecom Maringá Vôlei, destaca a
importância de uma boa atuação. “A partir de agora todos os
jogos são importantíssimos.
Estamos terminando o turno,
nenhuma vitória, alguns 3 a 2,
o time jogando muito bem em
alguns momentos e em outros
decisivos sentindo a pressão
das derrotas”, disse Ricardinho,
de 42 anos.
O levantador do Copel Telecom Maringá Vôlei ainda elogiou o grupo. “Estamos lutando, com um time muito diferente da temporada passada,
muita determinação, mesmo
não conquistando as vitórias,
mas vamos em busca dela amanhã. Estamos trabalhando focados nessa parte para ser a grande virada da temporada”, complementou Ricardinho

No Montes Claros Vôlei, o
levantador Sandro também ressalta o valor desta partida para
os dois lados. “É um jogo super importante. Temos uma sequência de três confrontos diretos, que podem nos colocar
dentro do G8. Sempre pensando um de cada vez. O primeiro
é Maringá. Um jogo difícil,
sabemos da pressão porque
eles também estão atrás de resultados”, disse o jogador.
Sandro, de 36 anos, chama atenção para o bom momento do adversário. “Eles
vêm de dois bons jogos, dois
3 a 2, mas nós já começamos a estudar e ver a evolução da equipe. Estamos bem
preparados para fazer um
grande jogo e buscar esses
três pontos que vão ser super importantes na tabela e
na questão de confiança.
Nossa ideia é fechar o ano
dentro do G8 e essa busca começa amanhã, contra Maringá”, concluiu Sandro.
A décima rodada teve início ainda em outubro em um
jogo adiantado do Sada Cruzeiro (MG), que antecipou partidas devido a participação no
Campeonato Mundial de Clubes, que será neste mês de dezembro. Na ocasião, o time
mineiro venceu o Sesi-SP por
3 sets a 1.
Os demais confrontos serão a partir de quinta-feira (7),
com duas transmissões seguidas no SporTV: Lebes Canoas
(RS) x JF Vôlei (MG), às
19h30, no ginásio La Salle, em
Canoas (RS), e Sesc RJ x Vôlei Renata (SP), às 21h45, na
Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ).

