
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
30 de novembro de 2016

Ano XIV – Nº 3.273

“A vida não passa de 
uma oportunidade de 
encontro; só depois da 
morte se dá a junção; 
os corpos apenas têm o 
abraço, as almas têm o 
enlace”.
Victor Hugo (1802/1885)
Escritor francês

BOLSAS
O Ibovespa: -2,97% Pontos: 
60.986,51 Máxima de +0,01% 
: 62.859 pontos Mínima de 
-2,98% : 60.980 pontos Volume: 
7,71 bilhões Variação em 2016: 
40,69% Variação no mês: -6,06% 
Dow Jones: +0,1% (18h30) Pon-
tos: 19.117,17 Nasdaq: +0,39% 
(18h30) Pontos: 5.389,79 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3942 Venda: R$ 3,3951 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: -0,37% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4054 Venda: R$ 
3,4060 Variação: +0,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3600 
Venda: R$ 3,5500 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,62% ao 
ano. - Capital de giro, 15,68% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.187,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,32% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: +0,39%.

bro) Cotação: R$ 3,4005 Variação: 
+0,43% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0644 Venda: US$ 1,0644 
Variação: +0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6110 Venda: R$ 
3,6130 Variação: +0,7% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,5230 Venda: 
R$ 3,7670 Variação: estável.

vespa Futuro: -3,27% Pontos: 
61.315 Máxima (pontos): 62.960 
Mínima (pontos): 61.225. Global 
40 Cotação: 924,448 centavos 
de dólar Variação: -0,07%.

O avião que levava a 
equipe da Chapecoen-
se para disputar uma 

partida em Medellín, na Co-
lômbia, também transportava 
22 profi ssionais de imprensa 
que fariam a transmissão e 
cobertura do evento. Os jor-
nalistas eram da TV Globo, 
da Fox Sports, da RBS, do 
site Globoesporte.com e de 
rádios de Santa Catarina. 
Entre esses profissionais, 
apenas o jornalista Rafael 
Hensel, Rádio Oeste Capital, 
de Chapecó, foi resgatado 
com vida e encaminhado ao 
hospital de La Ceja.

No voo, estavam impor-
tantes nomes da cobertura 
esportiva brasileira. Entre as 
vítimas, está o repórter da 

     Voo da Chapecoense 
levava importantes nomes 
da imprensa esportiva

TV Globo, Guilherme Marques, 
que também trabalhou na TV 
Brasil. Guilherme cobria princi-
palmente os clubes do Rio. Na 
Rio 2016, foi destacado para 
cobrir as partidas do vôlei de 
praia. Também estava no voo o 
narrador da Fox Sports, Deva 
Pascovicci. 

O comentarista da Fox Sports, 
Paulo Julio Clement, jornalista 
há 25 anos, já passou pelo 
Sistema Globo de Rádio, como 
diretor de esportes, e pelos 
principais jornais do Rio de Ja-
neiro. Também da Fox Sports, o 
comentarista Mario Sergio Pon-
tes de Paiva, ex-jogador e ex-
treinador, defendeu a seleção 
brasileira e atuou no Flamengo, 
Vitória, Fluminense, Botafogo, 
Internacional, São Paulo, Pal-

meiras, Grêmio, Ponte Preta, 
entre outros. Outro passageiro 
do voo, o repórter Victorino 
Chermont, da Fox Sports, pas-
sou também pela Rádio Globo 
e SporTV até 2012. 

A Abert, a Aner e a ANJ divul-
garam nota de pesar pela tra-
gédia. Em comunicado, a FOX 
Sports Latin America expressa 
“o mais profundo pesar” pelo 
acidente aéreo. “O [canal] FOX 
Sports se solidariza e acom-
panha as famílias dos nossos 
profi ssionais e colegas do FOX 
Sports Brasil, dos jogadores do 
clube Chapecoense e daqueles 
que perderam suas vidas nesta 
tragédia para a comunidade do 
futebol latino-americano”, diz 
o canal. A TV Globo também 
manifestou solidariedade aos 

Comoção de torcedores na porta da Arena Condá, estádio da Chapecoense na cidade de Chapecó, 

após o acidente. Os torcedores fazem uma vigília no local.

parentes das vítimas do aci-
dente aéreo.

Profissionais de imprensa 
que estavam no voo: Victorino 
Chermont (Fox Sports), Rodrigo 
Gonçalves (Fox Sports), Devair 
Paschoalon (Fox Sports), Lila-

cio Júnior (Fox Sports), Paulo 
Clement, Mario Sergio Paiva, 
Guilher Marques (TV Globo), Ari 
Júnior (TV Globo), Guilherme 
Laars (TV Globo), Giovane Klein 
(RBS), Bruno Silva (RBS), Djal-
ma Neto (RBS), Adré Podiacki 

(RBS), Laion Espindula (Glo-
boesporte.com), Rafael Hen-
zel, Renan Agnolin, Fernando 
Schardong, Edson Ebeliny, Gel-
son Galiotto, Douglas Dorneles, 
Jacir Biavatti e Deva Pascovicci 
(Fox Sports) (ABr). 

Brasil tem “classe 
política de 
excelência”, diz 
Gilmar Mendes

O ministro do STF e presidente 
do TSE, Gilmar Mendes, defen-
deu ontem (29) a classe política 
brasileira, sem a qual, segundo 
ele, não haveria a segurança 
institucional que hoje se observa 
no país. Ele discursou durante a 
abertura de um evento organi-
zado pela OAB para debater a 
reforma política. 

“Estamos prestes a celebrar 
30 anos da Constituição de 
1988, num quadro de nor-
malidade institucional, isso 
também graças à habilidade e à 
qualidade de nossos políticos”, 
disse Mendes. “Não se realiza 
nem se desenvolve democracia 
sem política e sem políticos”, 
acrescentou. Em seguida, 
Mendes foi a uma audiência 
pública na Câmara sobre o 
mesmo assunto, reforma po-
lítica, onde criticou o sistema 
de financiamento somente 
por pessoas físicas, utilizado 
pela primeira vez nas eleições 
municipais deste ano. 

O presidente do TSE disse ser 
“evidente” que houve o uso de 
números de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) de laranjas para 
alimentar o Caixa 2 de campa-
nhas. Ele afi rmou ainda que, 
na sua convicção, a Operação 
Lava Jato, responsável por ex-
por as “entranhas” dos sistema 
fi nanceiro da política brasileira, 
irá obrigar a uma mudança no 
sistema eleitoral (ABr).

Caixas-pretas localizadas
O ministro dos Transportes da 

Colômbia, Jorge Eduardo Rojas, 
confi rmou que as equipes de busca 
localizaram as duas caixas-pretas 
do avião que levava o time da 
Chapecoense para a Colômbia. 
“Sim, já foram encontradas as 
caixas-pretas. Vamos saber tudo 
que se passou”, disse. Rojas pediu 
“respeito à investigação” e des-
tacou que os equipamentos não 
apresentam danos graves. 

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, criticou ontem 
(29) as iniciativas que preten-
dem criminalizar a atuação 
de juízes, como o projeto de 
lei sobre abuso de autoridade 
que tramita no Congresso, 
apresentado pelo presidente do 
Senado, Renan Calheiros, que 
defende a atualização da lei de 
abuso de autoridade, conside-
rada por ele como obsoleta.

“Os juízes brasileiros torna-
ram-se, nos últimos tempos, 
alvo de ataques, de tentativas 
de cerceamento de atuação 
constitucional e o que é pior, 
busca-se até mesmo crimina-
lizar o agir do juiz brasileiro 
restabelecendo-se até mesmo o 
que já foi apelidado de crime de 
hermenêutica no início da Re-
pública e que foi ali repudiado”, 
disse Cármen Lúcia durante 
sessão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

“Juiz sem independência 
não é juiz, é carimbador de 
despacho, segundo interesses 
particulares e não garante di-
reitos fundamentais, segundo 
a legislação vigente”, afi rmou 
Cármen Lúcia, que neste mês 
recebeu em seu gabinete os 
presidentes das principais 
associações de magistrados 
brasileiras. Na reunião, eles pe-
diram que ela assuma postura 

Presidente do STF, Cármen 

Lúcia, durante sessão 

plenária.

O prefeito de Chapecó, Lucia-
no Buligon, disse ontem (29) 
que o time da Chapecoense 
estava em seu melhor momento 
e que a cidade vivia um sonho. 
“A Chapecoense passava por 
um grande momento. Nós 
vivíamos um sonho, eu nunca 
cansei de dizer isso. Uma cidade 
do interior, três vezes na série 
A do Campeonato Brasileiro, 
disputadíssimo”, disse Buligon 
em entrevista a jornalistas em 
São Paulo.

Ele afirmou que acredita 
ter uma missão a cumprir, 
após o acidente com o avião 
da equipe da Chapecoense. 
“Estou agradecendo a Deus. O 
que me fez chorar foi a minha 
fi lha, que me ligou agora, disse 
que está feliz. Eu acredito que 
fi quei para cumprir a missão de 
resgatar a nossa autoestima”, 
disse. O prefeito embarcaria 
junto com a equipe, mas de-
cidiu fi car na capital paulista 

“A Chapecoense passava por 

um grande momento”, disse o 

prefeito de Chapecó,

Luciano Buligon.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que 
a dificuldade do Congresso 
Nacional em aprovar a refor-
ma política, que é clamada 
pela sociedade, decorre do 
atual modelo político do país, 
que é atrasado e obsoleto. 
“Muito do atraso do Congres-
so em entregar essa matéria, 
para a qual há uma cobrança, 
reside exatamente nesse 
modelo político caquético”, 
disse Renan, durante even-
to na OAB sobre a reforma 
política. Segundo ele, o atual 
modelo de presidencialismo 
de coalizão é uma “usina de 
crises”.

“O ovo da serpente, a origem 
de todos os desalinhos, está 
na decrépita e permissiva le-
gislação política e eleitoral do 
país”, afi rmou ele. “Assumimos 
a responsabilidade de fazer 
mudanças radicais em um sis-
tema que está falido, perdido, 
e provoca, com razão, a eterna 
desconfiança da sociedade 
brasileira”, disse Renan, antes 
de pontuar ações do Senado 
para promover mudanças no 
sistema político.

Renan: modelo de presidencialismo de coalizão

é “usina de crises”.
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Brasília - O presidente Michel 
Temer alegou ontem (29), que 
a alteração na lei do pré-sal, 
acabando com a obrigação 
de participação da Petrobras 
e possibilitando a entrada de 
mais empresas na exploração 
dos campos, é um “ato de 
benefício ao Brasil”. “Estamos 
também ampliando a margem 
de empregos”, defendeu. 

Para ele, a nova lei reativa e 
dá novo impulso ao setor “Era 
exagerado que a Petrobras ti-
vesse que participar de todos os 
empreendimentos. A Petrobras 
é uma empresa que visa sua 
prosperidade econômica. Não 
haveria razão para obrigá-la a 
essa participação”, afi rmou, na 
cerimônia de sanção da lei que 
fl exibiliza a operação e novos 

Presidente Michel Temer.
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Carlos Silva/Mafalda Press/Estadão Conteúdo

“Nós vivíamos um sonho. Uma cidade 
do interior 3 vezes na série A”

O governo federal liberou 
duas aeronaves da FAB para 
levar autoridades, além de 
médicos e a equipe do jurídico 
da Chapecoense para auxiliar 
os sobreviventes e fazer o 
translado dos corpos.

Segundo o prefeito de Cha-
pecó, o avião foi fretado para 
reduzir o desgaste dos jogado-
res. Ele disse que a aeronave já 
atendeu às seleções da Bolívia 
e Argentina. Buligon afi rmou 
ainda que já havia voado com 
a tripulação, incluindo o piloto, 
que também era proprietário da 
empresa venezuelana LaMia, 
sigla para Línea Aérea Mérida 
Internacional de Aviación. Os 
voos ocorreram durante os 
últimos jogos da Copa Sul-
Americana. “Foi um voo tran-
quilo, o piloto acabou virando 
torcedor da Chapecoense, 
assistiu o jogo. Era uma pessoa 
tranquila, bom piloto”, disse 
Buligon (ABr).

para uma reunião na manhã de 
ontem que trataria de parcerias 
público-privadas para Chapecó 
e pediu para que o presidente 
do Conselho Deliberativo da 
Chapecoense, Plínio David de 
Nes Filho, também fi casse.

Depois do acidente, a Conme-
bol adiou a partida. Uma nova 
data só deverá ser defi nida a 
partir do dia 21 de dezembro.

Nova lei do pré-sal é um ‘ato de 
benefício ao Brasil’, diz Temer

ter que investir em todos os 
campos de petróleo.

Temer pediu aplausos ao 
presidente da Petrobras, Pedro 
Parente, e afi rmou que hoje a 
estatal é uma empresa ajustada. 
“Hoje a Petrobras tem um valor 
do mercado 145% maior do que 
cinco, seis meses atrás. Tenho 
certeza de que gerações futuras 
reconhecerão momentos como 
este”, completou. Para o presi-
dente, o que o governo precisa 
agora é “ter coragem” “Cora-
gem ancorada no bom-senso é 
que nos permite levar adiante 
diversos projetos. Estamos 
construindo um Brasil onde os 
recursos naturais estão sendo 
colocados efetivamente para o 
bem-estar do povo brasileiro”, 
concluiu (AE).

investimentos na província 
petrolífera do pré-sal. A lei am-
plia a participação privada na 
exploração do pré-sal e retira 
a obrigação da Petrobras em 

Cármen Lúcia critica 
tentativas de “cercear” 

atuação de juízes

fi rme contra a medida. 
Ao encerrar sua fala, a minis-

tra lançou um questionamento 
retórico: “Desconstruirmos 
como Poder Judiciário ou como 
juízes independentes interessa 
a quem? Enfraquecermo-nos 
objetiva o quê?” - O discurso de 
Cármen Lúcia, que abriu sessão 
extraordinária do CNJ hoje, teve 
como mote comemorar a se-
mana de conciliação, iniciativa 
anual do Judiciário para arbitrar 
confl itos antes que se tornem 
processos e sobrecarreguem 
os tribunais. Segundo a minis-
tra, foram realizadas 623.454 
audiências de conciliação em 
todo o país neste ano, quase o 
dobro das 340 mil realizadas em 
2015 (ABr).

Renan: modelo político brasileiro é 
“caquético” e está “falido”

Ele citou a recente aprova-
ção da proposta que impõe 
uma cláusula de desempenho 
eleitoral para que partidos te-
nham acesso ao Fundo Parti-
dário, bem como termina com 
as coligações proporcionais 
para a eleição de deputados 
federais. O presidente do Se-
nado reconheceu, entretan-
to, que a matéria enfrentará 
dificuldades na Câmara. 

“Acho que é uma medida 
muito importante, mas que 

sempre esbarra na reação 
dos deputados, que têm mais 
ascendência nesse debate do 
que os senadores. Porque o 
sistema proporcional elege 
a Câmara”. Ele afi rmou que 
pretende fazer com que o 
Senado vote ainda nesta se-
mana o fi m da reeleição para 
os cargos do Executivo. A 
proposta que trata do assunto 
consta na ordem do dia para as 
próximas sessões do plenário 
da Casa (ABr).


