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Comissão especial adia votação do
relatório da reforma da Previdência
Recuperação dos estados
será prioridade no Senado

Com a leitura, na quarta-feira (19), pelo deputado Arthur Maia (PPS-BA),
de parte do relatório sobre
a proposta de reforma da
Previdência na comissão
especial da Câmara, os parlamentares definiram o calendário de tramitação da
matéria. A previsão é que
o parecer de Maia seja votado na comissão no dia 2
de maio.
O presidente da comissão, Carlos Marun (PMDBMS), fez um acordo com a
oposição para que não houvesse obstrução durante a
leitura do parecer e se comprometeu a fazer sessões de
debate na próxima semana.
Segundo Marun, com a vo-
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FMI destaca papel de reformas na
recuperação econômica do Brasil
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Deputados
britânicos
aprovam
eleições
antecipadas
para 8 de
junho
A Câmara dos Comuns do
Reino Unido aprovou na
quarta-feira (19), por 522
votos a 13, a realização de
eleições gerais antecipadas
no Reino Unido no dia 8 de
junho, conforme proposta
feita pela primeira-ministra,
a conservadora Theresa May.
As informações são da Agência EFE.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,14
Venda:
3,14
Turismo
Compra: 2,99
Venda:
3,31

EURO
Compra: 3,37
Venda:
3,37

OURO
Compra: 121,88
Venda: 134,71

27º C
16º C

Foto/Valter Campanato/ABr
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Justiça absolve ex-tesoureiro
do PT e mais 12 réus no
processo da Bancoop
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Campanha do Agasalho já
começou nos 72 postos
do Poupatempo

STF - Supremo Tribunal Federal
A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, decidiu na quartafeira (19) abrir uma sindicân-

cia para apurar a quebra de sigilo das decisões do ministro
Edson Fachin sobre as delações de ex-diretores da em-

preiteira Odebrecht. Um grupo de trabalho foi instituído e
deverá concluir a apuração em
30 dias.
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Esporte

Cinco duplas brasileiras
disputam etapa na China
do Circuito Mundial
A partir desta quinta-feira
(20) a cidade chinesa de Xiamen
recebe o sexto evento da temporada 2017 do Circuito Mundial de vôlei de praia. O torneio,
que é da categoria Três Estrelas, contará com cinco duplas
brasileiras, quatro na disputa
feminina e uma no masculino.
Com a final programada para o
domingo (23), a competição
distribuirá 480 mil reais em premiação e 600 pontos às duplas
campeãs no ranking.
O formato, que é novidade
nesta temporada, reunirá 32
parcerias em cada gênero e
que disputarão jogos de eliminatórias simples.
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Denis Navarro busca
novo top-5 com a
equipe Cimed Racing
Quinto colocado com a
Cimed Racing na abertura da
Stock Car em Goiânia, Denis Navarro disputará neste
final de semana a segunda
etapa do ano e tentará repetir o bom desempenho no
Velopark (RS), autódromo
mais curto do calendário

Noite

IRONMAN 70.3
Palmas será o
primeiro desafio da
temporada 2017
O IRONMAN 70.3 Palmas 2017 será a atração
do próximo domingo, dia 23 de abril. A competição,
programada para a Praia da Graciosa, abrirá a temporada de eventos do Circuito IRONMAN no país, reunindo destaques nacionais e internacionais, na Elite
e Faixa Etária, representando nove países. O evento,
organizado pela Unlimited Sports, oferecerá uma premiação de US$ 15.000,00 e pontos no ranking para
os profissionais, além de 35 vagas para os atletas
amadores no Campeonato Mundial IRONMAN 70.3
2017 - Chattanooga, Tennessee.
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IRONMAN 70.3 Palmas 2017

com 2.278 metros.
Na abertura da temporada
2017, Denis completou
100 GPs ao disputar a corrida 1 em Goiânia. Na segunda prova, foi um dos
destaques ao largar da 22ª
posição e terminar no quinto lugar.
Página 8

Mitsubishi Motors
realiza experiências
off-road pelo Brasil

Maria Elisa e Carol Horta estreiam no classificatório contra
dupla belga

Foto/ Fábio Falconi

Quinta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Reflorestar área afetada na
tragédia de Mariana exigirá
até 20 milhões de mudas

Foto/ Tom Papp

O presidente da Colômbia,
Juan Manuel Santos, pediu à
chanceler María Ángela Holguín que levasse, na quarta-feira (19), à Organização das Nações Unidas (ONU) a preocupação de seu governo com a
“militarização da sociedade
venezuelana”, anunciada pelo
presidente Nicolás Maduro. A
informação é da Agência EFE.
“Solicitei à chanceler que
pedisse ao secretário-geral da
ONU [António Guterres] atenção com a preocupante militarização da sociedade venezuelana”, escreveu o chefe de Estado em seu Twitter. Página 3

STF abre sindicância para
apurar vazamento de decisões
de Fachin sobre delações

Foto/ MPIX

Colômbia vai
denunciar
à ONU
militarização
da sociedade
venezuelana

tação do relatório no
colegiado no próximo dia 2,
a previsão é que a leitura no
plenário da Câmara ocorra
no dia 8 de maio.
Perguntado por jornalistas
se considera um retrocesso
o adiamento da previsão inicial de ter o relatório votado
na comissão na próxima semana, Carlos Marun, respondeu que não. “Não vejo nenhum retrocesso, na verdade, é uma otimização de
tempo. Poderíamos estar aí
perdendo muito tempo e
energia para vencer a obstrução que a oposição certamente faria, todavia, tendo
celebrado um acordo, fico
feliz com esse resultado”,
disse.
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Mitsubishi Cup tem velocidade e adrenalina
São 29 datas por diversas ci- ência 4x4. A marca promove
dades do Brasil. Um deles tem a passeios e competições fora
sua cara. Há 26 anos no País e de estrada para seus clientes,
com a experiência de mais de 23 todas com alto nível e com um
anos organizando e promovendo objetivo em comum: levar os
eventos off-road, a Mitsubishi participantes a experimentar
Motors tem um cardápio com- tudo o que seu carro pode ofepleto quando o assunto é experi- recer.
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Treinamento apresenta sistema do
Empreenda Fácil para servidores
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Vereador Mário Covas (PSDB) começa a conquistar sinal verde, tanto do vice-governador Márcio França (presidente paulista
do PSB), como do senador Aloysio Nunes (PSDB), Ministro das
Relações Exteriores que deve concorrer à reeleição ao Senado ...
PA U L I S T A NA
... Como a coluna vinha antecipando, Covas tá em plena campanha por uma das 2 cadeiras que o PSDB disputará pela renovação de 2 dos 3 senadores pelo Estado de São Paulo. Com o rosto
e o sobrenome do pai, Covas pode tornar-se puxador pra 2ª cadeira.
PR E F E IT U R A
João Doria (PSDB) teve um bate papo quase informal - sem
deixar de chamar o Papa (Vaticano) por Vossa Santidade - literalmente na pele de virtual candidato - ou ao Palácio dos Bandeirantes pelo cargo de governador do Estado de São Paulo ou ao Palácio ...
DE
... da Alvorada pelo cargo de Presidente da República do Brasil. Doria já tem mais milhas de viagens internacionais que muitos veteranos políticos, negociando com governos e empresariado multinacional. Sua presença nas pesquisas pra 2018 tornou-se
de lei.
SÃO PAULO
... Interessante como o refundador e dono nacional do PSD Kassab - vai ocupando espaços no governo do ex-adversário Doria
(PSDB). O ex-tucano, candidato pelo PSD, Matarazzo tem nomeado vários dos seus e será candidato de Kassab à Câmara Federal.
A S S E M B LE IA( S P )
Engenheiro e deputado - líder do PSDB - Massafera, pra quem
pintou uma ‘denúncia’ de ter recebido a ‘bilionária’ quantia de cerca
de 30 mil Reais (via Odebrecht), tá ‘preocupadíssimo’ em ‘explicar’ pra esposa que não gastou a fortuna com ‘amantes’ ...
GOVERNO (SP)
Caso não role a enrolada (com ‘vias’ de dupla e até tripla
mãos) Secretaria dos Transportes pro PR do presidente nacional
Antonio Carlos Rodrigues, o ‘alicerce’ de 2018 pode ser a Secretaria da Habitação, pra inclusive ‘mudar o Brasil’ a partir de
São Paulo.
PR E S I D Ê N C I A
Ao conceder a maior honraria da Medalha do Mérito
Militar pro juiz federal Sérgio Moro, o comando do Exército
Brasileiro deu - por tabela - aval ao seu nome pra disputar a Presidência com o apoio do EB e - também por tabela - das outras 2
Armas.
J U S T I Ç AS
Enquanto não lança seu livro, o Procurador Dallagnol
(operação Lava-Jato com juiz federal Sérgio Moro) segue dizendo que não são poucos os parlamentares (Congresso) que
tentarão aprovar lei que criminalize membros do
Ministério Público e da magistratura.
PA R T I D O S
Não são poucos os convites - dos donos e dos sócios majoritários de pelo menos 12 partidos políticos - pra que o juiz federal Sérgio Moro (magistrado da operação Lava-Jato / Petrobras /
Odebrecht etc) saia candidato à Presidência já nas eleições de
2018.
H I S T Ó R I AS
A coluna que você me dá a honra de ler tá completando 25
anos de publicação diária. Começou quando nossa leitora Luiza
Erundina (hoje deputada federal - PSOL) era prefeita pelo PT e
tava no último ano da sua gestão. Ela virou lenda viva na política
brasileira.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis entre sociedade e instituições. Ele está dirigente nas Associações (Cronistas de Política - SP - e Paulista de
Imprensa).
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Encontros de treinamento
estão apresentando o sistema
eletrônico do Empreenda Fácil
para os servidores que trabalham
com licenciamento e fiscalização. O objetivo é deixar a equipe da Prefeitura preparada para
trabalhar com o novo procedimento de abertura de empresas,
que começará a funcionar no início de maio. Objetivo do programa é derrubar o prazo da tramitação de 100 dias para uma semana, transformando São Paulo
em uma cidade amigável para
empreendedores.
Cerca de 400 agentes vistores das Prefeituras Regionais
participaram nesta quarta-feira
(19) de um workshop sobre o
Empreenda Fácil, que explicou
como o novo processo vai funcionar na prática. Durante a tarde, é a vez de mais 300 engenheiros e arquitetos acompanharem
como o novo licenciamento será
realizado. A programação incluiu apresentações de representantes da Receita Federal.

“Queremos apresentar de
que forma vai funcionar e aproveitar a capilaridade de vocês
para divulgar o programa e esclarecer dúvidas da população. É
um sistema auto-explicativo,
amigável e tem todo o respaldo
legal necessário”, afirmou o prefeito em exercício Bruno Covas.
Por dia, a capital registra a
abertura de cerca de 250 empresas. De acordo com a SP Negócios, 80% das atividades econômicas da cidade são executadas
por empresas de baixo risco, que
serão as beneficiadas pelo novo
sistema neste primeiro momento. “Vamos iniciar um processo,
com um sistema complexo. Teremos melhorias gradativas,
para que a gente possa ao longo
dos próximos meses ter um trabalho melhor e oferecer melhores serviços para o cidadão empreendedor”, afirmou o secretário Daniel Annenberg (Inovação
e Tecnologia).
O processo de abertura de
uma empresa será realizado, em

sua maior parte, pela internet,
sem exigência de deslocamento
do empresário entre diferentes
órgãos públicos. “As questões
de eficiência, de ambiente de negócios e burocratização são muito relevantes para determinar o
crescimento econômico do país.
Vamos com esse passo ampliar o
potencial da nossa economia. Resolver esse tipo de problema é
fundamental”, disse o secretário
Caio Megale (Fazenda).
São considerados empreendimentos de baixo riscos aqueles situados em edificações com
área construída inferior a 1.500
m² ou instalados em área de até
500 m², independentemente do
porte da edificação, desde que
não demandem licenciamentos
específicos como o ambiental.
Em uma segunda fase, serão desenvolvidas soluções eletrônicas para reduzir os prazos para a
abertura de empresas de alto risco, pedidos de licenciamento de
empresas já existentes e o fechamento dos estabelecimentos.

Além das apresentações para
servidores, são realizados encontros com associações e entidades
de classe diretamente relacionadas ao tema, como contadores,
advogados e comerciantes.
O Empreenda Fácil envolve
na esfera municipal a participação das secretarias da Fazenda,
Inovação e Tecnologia, Trabalho
e Empreendedorismo, Urbanismo e Licenciamento, Cultura,
Verde e Meio Ambiente, Saúde,
Gestão, além das Prefeituras
Regionais, da SP Negócios e da
Prodam. São representantes do
governo estadual no programa as
Secretarias da Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a
Junta Comercial de São Paulo e
os órgãos estaduais de licenciamento (Corpo de Bombeiros,
Vigilância Sanitária e Cetesb).
Na esfera federal participam do
projeto instituições como a Receita Federal, a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa e o Serpro, além do Sebrae.

Rede Municipal de Ensino recebe
manual de gestão de resíduos orgânicos
A Prefeitura de São Paulo
lançou nesta terça-feira (18) o
Manual para Gestão de Resíduos Orgânicos nas Escolas. A publicação conta orientações sobre a separação e reciclagem dos
resíduos orgânicos para incentivar as escolas a reduzir não só
o desperdício de alimentos, mas
também diminuir as emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE),
decorrentes da decomposição
do material.
“É um projeto que agrega vários fatores, a parceria, a redução da emissão dos gases, o
melhor tratamento do nosso resíduo sólido e a geração de cidadãos mais conscientes. Nas escolas, a gente não apenas forma
o novo cidadão, mas também
aproveita a oportunidade de levar
para dentro das casas aqueles que
vão ensinar os mais experientes
de que forma a gente pode viver
em sociedade, pensando nos recursos naturais que nós temos
que deixar para os nossos filhos
e netos”, afirmou o prefeito em
exercício, Bruno Covas.
O manual é resultado de seis
meses de pesquisas e atividades
realizadas junto a 18 escolas
municipais que já adotam iniciativas de compostagem ou possuem interesse em iniciá-las.

Ele também mostra a importância das unidades escolares como
educadoras e gestoras de seus
próprios resíduos sólidos.
“A gente quer levar esta experiência para as mais de 1.500
escolas municipais. Não só a
questão da compostagem, mas
todo um processo de educação
ambiental vigoroso para trabalhar
as questões relativas ao meio
ambiente e sustentabilidade, porque esse é o nosso papel. A gente quer que as crianças possam
aprender inglês, matemática,
português, mas a gente quer formar cidadãos e são esses os valores que temos na nossa rede,
que precisamos preservar e levar adiante”, disse o secretário
municipal de Educação, Alexandre Schneider.
A publicação também apresenta casos exemplares de gestão dos resíduos orgânicos,
como o da EMEI Dona Leopoldina, na Lapa, que tem 230 estudantes e gera cerca de 300 kg de
resíduos orgânicos, que são tratados e transformados em composto para adubar a horta local.
“Enfrentar e vencer este desafio da gestão dos resíduos orgânicos é uma questão prioritária. Eu tenho certeza que esse
projeto vai se espalhar pela ci-

dade inteira. É o nosso sonho e
eu tenho certeza que, com a ajuda de todos, iremos avançar e
daqui a um tempo estaremos
com um resultado muito grande,
evitando que todo esse material
vá para os aterros sanitários”,
disse o secretário municipal do
Verde e Meio Ambiente, Gilberto Natalini.
Segundo estimativa da Associação Brasileira das Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE), que coordenou o material, as escolas
municipais paulistanas de ensino infantil, fundamental e médio
geram cerca de 30 mil toneladas de resíduos orgânicos provenientes das 245,7 milhões de
refeições servidas por ano aos
estudantes. Se forem considerados ainda os resíduos gerados
pela manutenção das áreas verdes e hortas (galhos, folhas e
gramíneas), que representam
outras 15 mil toneladas, o total
de resíduos orgânicos produzidos pelas escolas públicas municipais atinge 45 mil toneladas
por ano, que seguem para os
aterros sanitários.
Esse volume de resíduos orgânicos gerados nas escolas
apresenta um grande potencial
de aproveitamento e, por conse-

quência, de redução de emissões
de gases de efeito estufa. De
acordo com a associação, se esses resíduos deixassem de ir
para os aterros e fossem objeto
de tratamento nas próprias escolas, cerca de 40 mil toneladas de
CO2 equivalente deixariam de
ser emitidas na atmosfera.
“Se a gente então trouxer essas 40 mil toneladas de CO2
equivalente por ano e comparar
em um cenário nacional, somente as escolas municipais da cidade de São Paulo podem contribuir com 5% da meta nacional de redução das emissões de
gases de efeito estufa. Somente
as escolas municipais da cidade
têm o potencial de contribuir
com 4% da meta de redução de
emissões do Estado de São Paulo para 2020”, destacou o diretor presidente da ABRELPE,
Carlos Silva Filho.
Desenvolvido pela International Solid Waste Association
(ISWA), uma organização não
governamental e sem fins lucrativos, o manual foi publicado no
âmbito da Coalizão pelo Clima e
Ar Limpo - CCAC (Climate &
Clean Air Coalition), que tem por
objetivo prestar assistência técnica a municípios com vistas à redução de emissões de poluentes.

Veja como transferir créditos da
NF Paulista pelo celular ou tablet
Já é possível acessar os serviços da Nota Fiscal pelo celular ou tablets. Para acessar e
transferir os créditos é preciso
baixar o aplicativo do Nota Fiscal Paulista, nas lojas virtuais da
App Store e Google Play, para
usuários dos sistema iOS e Android. O app também está disponível no aplicativo “SP Serviços”,

que dá acesso a outros apps de
serviços do Governo do Estado.
Ao baixar o app, o contribuinte cadastra o seu CPF (pessoas físicas) ou CNPJ (pessoas
jurídicas), cadastra uma senha e
solicita a opção desejada. Os
valores dos créditos são transferidos para a conta corrente relacionada, em até 15 dias.

Pronto: você está apto a
consultar
os
créditos
do programa do Nota Fiscal Paulista, recentemente liberados
pela Secretaria da Fazenda, no
valor de R$ 612 milhões, sendo
R$ 555 milhões para contribuintes e condomínios, e R$ 57
milhões, para as entidades sem
fins lucrativos.

Mas atenção: utilize apenas o aplicativo oficial da
Nota Fiscal Paulista para
smartphones e tablets. O uso
de aplicativos não oficiais coloca em risco a sua segurança
e apresenta riscos de captação
de informações e dados pessoais, além do monitoramento de padrões de consumo.

Acessa SP oferece curso on-line
gratuito de Design Thinking
Você já parou para pensar em
quantas vezes esbarramos em
problemas ou situações que parecem não ter solução? Ou quando queremos realizar um projeto e colocar as ideias em prática, mas não sabemos por onde
começar?
Para ajudar a resolver essas
situações, o Acessa SP oferece

o Minicurso Design Thinking,
que traz uma abordagem diferente para os desafios do cotidiano.
Além de ajudar a identificar
os problemas, o serviço também
propõe soluções, tudo isso de
maneira coletiva e colaborativa.
Para o curso vale a máxima:
“duas cabeças pensam melhor do

que uma só”. O melhor é que os
interessados podem aprender
virtualmente, conforme o tempo disponível.
Os minicursos são gratuitos
e divididos entre três e cinco
aulas. Cada aula tem duração de
aproximadamente 15 minutos.
Um atestado de três horas é gerado automaticamente a cada

minicurso concluído.
Os interessados precisam
apenas entrar no assunto escolhido. Em seguida, o usuário precisa matricular-se. É só preencher a ficha com os dados básicos para identificação e transitar livremente pela página de navegação. Todos os Minicurso
são gratuitos.

Campanha do Agasalho já começou
nos 72 postos do Poupatempo
Os postos do Poupatempo
já começaram a arrecadar as
doações de roupas, calçados
e cobertores para a Campanha
do Agasalho 2017, em todas
as suas 72 unidades distribu-

ídas pelo Estado.
A campanha é desenvolvida todos os invernos pelo
Fussesp (Fundo Social de Solidariedade do Governo do
Estado), presidido pela pri-

meira-dama Lu Alckmin. No
ano passado, foram arrecadadas 281 mil peças de roupas,
somente em doações da Prodesp, empresa responsável
pelos postos do programa

Poupatempo e também pelo
Acessa SP.
Você pode fazer a sua doação até 18 de agosto, no horário de funcionamento dos
postos do Poupatempo.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Recuperação dos estados
será prioridade no Senado
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse na quarta-feira (19) que tratará com prioridade absoluta o
projeto aprovado na Câmara que
trata da recuperação fiscal dos
estados. “Eu acho que é uma
matéria extremamente importante. E eu tenho responsabilidade para com a pauta de imediato, tão logo a Câmara dos Deputados resolva esta matéria [envie ao Senado]”, afirmou.
Ainda de acordo com ele, as reformas trabalhista e previdenciária,
que estão em análise pelos deputados e devem começar a ser votadas
em maio, também serão tratadas
com celeridade no Senado.
“Ontem teve uma reunião que
avançou bastante com o governo cedendo algumas posições
que eram reivindicações dos líderes [na reforma da Previdência]. Fizemos uma reunião dos
líderes do Senado com o presi-

dente da República para tratar
dessa matéria, e tem ainda a reforma trabalhista. Então, essas
são as pautas que nós estamos
um pouco mais preocupados
aqui na Casa”, disse.
Abuso de autoridade
Já o projeto que trata do abuso de autoridade não será tratado com prioridade e seguirá um
cronograma normal de tramitação
antes de ser levado ao plenário,
segundo Oliveira. O relatório do
senador Roberto Requião (PMDBPR) sobre o tema foi apresentado
na Comissão de Constituição e
Justiça da Casa e há previsão de que
ele seja votado pelo colegiado na
próxima semana.
Questionado se projeto seria imediatamente levado a plenário depois disso, Eunício disse que “devemos tratar das matérias quando elas estão prontas
para ir a plenário”. “O abuso de

autoridade sequer foi votado na
Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, ele virá ao
plenário se for a vontade dos líderes. Eu vou reuní-los quando
esta matéria estiver pronta na
comissão, por enquanto não há
previsão sobre isso”, afirmou.
O projeto sobre abuso de
autoridade vem gerando polêmica entre os senadores que defendem sua aprovação e membros
do Ministério Público e do Judiciário, que consideram que o
texto é uma forma de retaliação
às ações da Operação Lava Jato.
O projeto original, de autoria do senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), já tinha recebido
parecer favorável de Requião,
mas o relator precisou atualizar
o relatório depois que um novo
projeto sobre o tema foi apensado ao anterior. A nova proposta foi apresentada pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

com base em minuta entregue ao
Congresso pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot,
em contraponto às propostas de
Calheiros.
Em seu parecer, Requião
modificou boa parte das propostas dos procuradores, mas alegou ter acolhido uma das principais reivindicações deles, relacionada ao crime de hermenêutica – quando um agente
pode ser punido por divergência
na interpretação da lei.
Esse ponto também foi criticado pelo juiz Sérgio Moro,
responsável pelos casos da Lava
Jato na Justiça Federal, em ocasião em que ele participou de
debate sobre o projeto no Senado. Moro, no entanto, divulgou nota na quarta-feira afirmando que seu posicionamento não foi contemplado no texto apresentado por Requião.
(Agencia Brasil)

Emprego doméstico volta a crescer na
região metropolitana de São Paulo
Após três anos com redução,
a parcela de trabalhadoras domésticas no total de mulheres ocupadas voltou a crescer
em São Paulo no ano passado. A criação de ocupações
nos serviços domésticos aumentou 3,4%, o que alterou a
parcela de trabalhadoras nesse segmento, que cresceu de
13,1%, em 2015, para 14,1%,
em 2016.
Os dados são da Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED)
na região metropolitana de São
Paulo, feita anualmente pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e pelo
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Em 2015 as mensalistas

com carteira assinada representavam a maior proporção dessas
trabalhadoras (42,8%), mas em
2016 a posição passou a ser ocupada pelas diaristas (43%). Já a
parcela de mensalistas sem carteira ficou relativamente estável,
ao passar de 17,7%, em 2015,
para 17,6%, em 2016.
O levantamento mostra também que aumentou o percentual
de diaristas com carteira de trabalho assinada e diminuiu o de
mensalistas. Em 2015, as mensalistas com carteira assinada
representavam a maior proporção dessas trabalhadoras
(42,8%). Mas, em 2016, a situação se inverteu, e as diaristas
passaram a ser maioria (43%).
Já a parcela de mensalistas
sem carteira assinada em 2016

ficou relativamente estável, com
17,6%. No ano de 2015, a proporção foi 17,7%.
Outro dado da pesquisa revela que, após 11 anos com expansão, diminuiu o rendimento médio real por hora das mensalistas com carteira e das diaristas.
De 2015 para 2016, houve redução de 8,3% para as mensalistas com carteira assinada, que
passaram a receber, em média,
R$ 7,43 por hora e de 4% entre
as diaristas, cuja remuneração
média passou a ser de R$ 10,26
por hora.
Segundo o levantamento,
86,2% das mensalistas sem carteira assinada não contribuíram
para a Previdência Social no ano
passado. Entre as diaristas,
76,7% delas não contribuíam

para a Previdência, em 2016.
Ocupação tipicamente feminina
As mulheres correspondiam
a pouco menos da metade
(46,1%) do total de ocupados na
região metropolitana de São
Paulo em 2016, mas representavam quase a totalidade dos trabalhadores domésticos (96,9%),
realizando, principalmente, atividades de serviços gerais, contratadas com ou sem carteira de
trabalho assinada, ou trabalhando como diaristas. Ocupações
de cuidadora de idosos, que
demandam alguma especialização e maior remuneração, ainda constituem uma pequena
parcela do segmento. (Agencia
Brasil)

Brasileiros estão mais otimistas em
relação à queda da inflação, diz CNI
O consumidor está mais otimista em relação à expectativa
de diminuição da inflação nos
próximos seis meses. É o que
revela o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, divulgado na quarta-feira (19) pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Depois da queda
de 2,3% em março, o índice aumentou 1,4% em abril e atingiu
103,4 pontos. Quanto maior o

índice, maior é o número de pessoas que esperam a queda da inflação.
O resultado ficou 6,1% acima do verificado em abril do ano
passado, quando foi de 97,5 pontos. Mesmo com o aumento, o
indicador continua abaixo da
média histórica, iniciada em
março de 2001, que é de 108,6
pontos.
De acordo com a CNI, o

crescimento é resultado da melhora da perspectiva dos brasileiros em relação à inflação, ao
emprego, à renda pessoal, ao
endividamento e à situação financeira. “Melhoraram, especialmente, as perspectivas sobre a
evolução dos preços”, diz nota
da confederação.
Segundo a entidade, o consumidor, no entanto, continua
cauteloso na hora de comprar

Inflação do aluguel, IGP-M
acumula 3,48% em 12 meses
A segunda prévia de abril do
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acusou deflação
(queda de preços) de 0,99%. A
segunda prévia de março havia
registrado 0,08%. Segundo a
Fundação Getulio Va rgas
(FGV), o IGP-M acumula taxa
de 3,48% em 12 meses.

A queda da taxa entre março e abril foi puxada pelos
três subíndices que compõem
o IGP-M. O Índice de Preços
ao Produtor Amplo, que mede
o atacado, teve deflação de
1,60% na segunda prévia de
abril, ante uma deflação de
0,08% em março.

O Índice de Preços ao
Consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,32% para
0,30% no período. Já o Índice Nacional de Custo da
Construção recuou de uma
inflação de 0,52% em março
para uma deflação de 0,09%.
(Agencia Brasil)

MPF pede a Moro
condenação de Claudia
Cruz por lavagem e evasão
A força-tarefa da Operação
Lava Jato no Ministério Público
Federal (MPF) pediu ao juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de
Curitiba, que condene Claudia
Cruz pelos crimes lavagem de
dinheiro e evasão de divisas. Os
procuradores da República também manifestaram entendimento
de que a mulher do ex-deputado
Eduardo Cunha deve cumprir
pena em regime fechado.
O documento enviado a
Moro afirma que Claudia cometeu três vezes o crime de lavagem de dinheiro e cinco vezes o
crime de evasão de divisas. Segundo a força-tarefa, ela utilizava dinheiro de origem sabida-

mente ilícita para comprar artigos de luxo e pagar despesas no
exterior. Além disso, a esposa de
Cunha teria mantido uma conta
off-shore na Suíça, chamada
Köpec, com recursos não declarados à Receita Federal.
Os procuradores também
contestaram o padrão de consumo mantido pela família do expresidente da Câmara dos Deputados. “As despesas de cartão de
crédito no exterior no montante
superior a US$ 1 milhão no prazo
de sete anos pagas por Claudia
Cruz foram totalmente incompatíveis com a renda e o patrimônio
declarado de Eduardo Cunha”.
Segundo o documento, a fa-

mília de Cunha e Cláudia viajou
nove vezes ao exterior entre
2013 e 2015, gerando uma despesa que ultrapassa US$ 525 mil.
Além da prisão, o MPF pede
que seja fixado o valor de US$
1.061.650 a ser pago por Claudia para reparar os danos materiais e morais causados pelas
condutas da ré.
Respondem ao mesmo processo o ex-diretor da área Internacional da Petrobras Jorge Zelada, o empresário Idalécio Oliveira e o lobista João Henriques.
A força-tarefa também pediu a
condenação dos três, com pena
inicial em regime fechado.
(Agencia Brasil)

bens de maior valor, como eletrodomésticos e móveis. O indicador em abril registrou recuo: a
queda na comparação com março foi de 1,7% e, em relação a
março de 2016, alcançou 2,1%.
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor da CNI,
feito em parceria com o Ibope,
ouviu 2.002 pessoas em 143
municípios entre os dias 7 e 11
de abril. (Agencia Brasil)

Intenção de
consumo das
famílias cai
0,5% entre
março e abril
A Intenção de Consumo das
Famílias, medida pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC), recuou 0,5% na passagem de março para abril. Mesmo assim, o indicador avançou
6,2% na comparação com abril
de 2016, de acordo com a CNC.
A queda de 0,5% na comparação mensal foi provocada por avaliações de consumidores sobre suas perspectivas profissionais (que caíram 2,4%) e sobre o momento ser considerado adequado
para a compra de bens duráveis (queda de 3, 8%).
Mais cinco componentes da
Intenção de Consumo das Famílias tiveram alta de março para
abril: compra a prazo (1%), perspectiva de consumo (0,6%),
emprego atual (0,4%), nível de
consumo atual (0,4%) e renda
atual (0,3%).
Já na comparação anual, seis
dos sete componentes registraram alta: perspectiva de
consumo (22,5%), momento
para duráveis (14,1%), emprego atual (5,7%), nível de
consumo atual (4,6%), perspectiva profissional (3,7%) e
renda atual (1,4%). Apenas a
avaliação sobre compra a prazo teve queda (-0,5%).
(Agencia Brasil)

Colômbia vai
denunciar à ONU
militarização da
sociedade venezuelana
O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, pediu à chanceler María Ángela Holguín que levasse, na quarta-feira (19), à
Organização das Nações Unidas (ONU) a preocupação de seu
governo com a “militarização da sociedade venezuelana”, anunciada pelo presidente Nicolás Maduro. A informação é da Agência EFE.
“Solicitei à chanceler que pedisse ao secretário-geral da ONU
[António Guterres] atenção com a preocupante militarização da sociedade venezuelana”, escreveu o chefe de Estado em seu Twitter.
María Ángela Holguín viajou na terça-feira (18) para Nova
York, onde se reúnira com representantes das Nações Unidas,
para apresentar os avanços da missão do organismo internacional na aplicação do acordo de paz firmado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
A Colômbia e a Venezuela compartilham uma fronteira terrestre de 2.219 quilômetros e, por isso, a crise do país vizinho é
seguida com atenção pelas autoridades de Bogotá.
Em mensagem publicada na terça-feira (18), Santos manifestou “séria preocupação” com o anúncio do presidente Maduro sobre um plano para aumentar os membros da Milícia Bolivariana.
Maduro disse na segunda-feira passada (17), em Caracas, que
aprovou um plano com o objetivo de expandir para 500 mil os
membros da Milícia Bolivariana, armados com fuzis, a fim de
que se desdobrem em todas as áreas de defesa integral do país.
O novo pronunciamento de Santos ocorre após os de mais 11
governantes da América Latina. Eles reagiram à morte de seis
pessoas nos últimos protestos na Venezuela e pediram que seja
evitada “qualquer ação de violência” na jornada de manifestações
convocada para hoje.
O pronunciamento foi considerado pelo Executivo venezuelano uma “grosseira ingerência”. Para a Venezuela, os governos dessas nações “violentam” as leis internacionais e respaldam um suposto “intervencionismo” do exterior. Os governos latino-americanos foram ainda acusados de apoiar a “violência” da oposição.
“A Venezuela rejeita a grosseira ingerência da Argentina, do
Brasil, Chile, da Colômbia, Costa Rica, Guatemala, de Honduras, do México, Paraguai, Peru e Uruguai”, disse a chanceler
venezuelana, Delcy Rodríguez. (Agencia Brasil)

Deputados britânicos
aprovam eleições
antecipadas para
8 de junho
A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou na quartafeira (19), por 522 votos a 13, a realização de eleições gerais
antecipadas no Reino Unido no dia 8 de junho, conforme proposta feita pela primeira-ministra, a conservadora Theresa May.
As informações são da Agência EFE.
A premiê, que chegou ao poder sem passar pelas urnas após o
referendo sobre a União Europeia (UE) em 23 de junho do ano
passado, anunciou na terça-feira (18) de surpresa sua intenção
de antecipar as eleições com o fim de assegurar seu mandato
para as negociações com Bruxelas para o Brexit, como ficou
conhecido o processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O próximo pleito estava previsto para maio de 2020, quando terminaria a atual legislatura.
Para prosperar, o texto necessitava do apoio de dois terços da
Câmara, que tem um total de 650 cadeiras, o que obteve amplamente, graças ao apoio da maioria conservadora e da oposição
trabalhista e liberal-democrata, com a abstenção dos independentistas escoceses.
Após a aprovação dessa moção, espera-se que o Parlamento
se dissolva em 3 de maio - na véspera das eleições municipais no
Reino Unido - para dar início à campanha eleitoral.
May e o líder do principal partido da oposição, o trabalhista
Jeremy Corbyn, trocaram duras acusações durante o debate parlamentar sobre as eleições.
Em sua intervenção, a líder conservadora acusou o dirigente
social-democrata de “não estar capacitado” para dirigir o Reino
Unido, enquanto este afirmou que ela quebrou sua promessa de
não convocar, em nenhum caso, eleições gerais antecipadas.
“Cumprimentamos a convocação de eleições, mas esta é uma
primeira-ministra que disse que elas não ocorreriam, uma primeira-ministra na qual não se pode confiar”, afirmou Corbyn,
que acusou May de também querer “fugir” dos debates televisivos, dos quais ela se nega a participar.
A líder conservadora reiterou que era necessário antecipar as
eleições com o objetivo de garantir “estabilidade e liderança” ao
país para as negociações com Bruxelas para a saída da UE.
“Há três coisas de que um país necessita: uma economia forte, uma defesa forte e uma liderança forte e estável”, declarou a
chefe de governo, que afirmou que “isto é o que os conservadores oferecerão nestas eleições”.
Já o líder do Partido Liberal-Democrata, Tim Farron, disse
que May “espera uma coroação, não uma competição” nestas eleições, enquanto o porta-voz do Partido Nacionalista Escocês (SNP,
sigla em inglês), Angus Robertson, alertou para o perigo de um
governo conservador majoritário e “sem restrições”.
Apesar de terem acusado May de oportunismo, já que seu
partido lidera as pesquisas eleitorais, os principais grupos da
oposição decidiram apoiar esta inesperada convocação de eleições em uma tentativa de aumentar sua base parlamentar para as
negociações do Brexit.
May ativou em 29 de março o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, o que deu início ao período de dois anos de negociações
com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker,
disse hoje que a autêntica negociação sobre o Brexit começará
após as eleições britânicas de junho. (Agencia Brasil)
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STF abre sindicância
para apurar vazamento
de decisões de Fachin
sobre delações
A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cármen
Lúcia, decidiu na quarta-feira
(19) abrir uma sindicância para
apurar a quebra de sigilo das
decisões do ministro Edson
Fachin sobre as delações de
ex-diretores da empreiteira
Odebrecht. Um grupo de trabalho foi instituído e deverá concluir a apuração em 30 dias.
As decisões do ministro,
que abriu inquéritos contra parlamentares citados nas delações, foram assinadas no dia 4
abril e estavam previstas para
serem divulgadas nesta semana,
após o feriado de Páscoa. No
entanto, todos os arquivos do
processo e as íntegras das decisões de Fachin foram publicadas na semana passada pelo
jornal O Estado de S. Paulo.

Por meio de sua assessoria, a ministra declarou que
a Corte vai julgar os processos da Operação Lava Jato
“independentemente de
qualquer percalço ou tentativa de atraso”.
Após a abertura dos inquéritos envolvendo as delações
de ex-executivos da Odebrecht, 109 pessoas passaram a
ser investigadas no STF. Em
média, processos criminais
podem levar pelo menos cinco anos e meio para serem
concluídos na Corte.
O tempo é estimado pela
FGV Direito Rio, que calculou o tempo que leva para que
um processo criminal envolvendo autoridades com foro
privilegiado seja finalizado.
(Agencia Brasil)

Saiba o que já
mudou na reforma
da Previdência
O relator, Arthur Maia (PPSBA), fez algumas alterações à
proposta enviada pelo governo
ao Congresso Nacional.
Veja algumas mudanças já
anunciadas:
Policiais - Conforme o parecer, até que entre em vigor lei
complementar que trate do regime de aposentadoria dos militares, os policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis e os agentes penitenciários poderão se
aposentar aos 55 anos de idade.
Para isso, será necessário
comprovar, cumulativamente,
30 anos de contribuição para
homem e 25 para mulher e 20
anos de efetivo exercício em
cargo de natureza estritamente
policial ou de agente penitenciário. A proposta enviada pelo
Executivo previa a idade mínima
de 60 anos para aposentadoria
dos policiais.
Aposentadoria rural
A idade mínima de aposentadoria para trabalhadoras rurais
caiu de 60 para 57 anos. Para os
homens, será de 60 anos. O tempo de contribuição será de15
anos, e não 20, como apresentado anteriormente. Para os produtores rurais, a contribuição
deverá ser feita de forma individual com alíquota calculada sobre o salário mínimo. Atualmente, a contribuição é calculada a
partir da produção vendida.
Idade mínima
No Regime Geral de Previdência, os homens poderão se
aposentar ao completar 65 anos
e as mulheres, ao chegar aos 62
anos. O projeto original previa
idade mínima de 65 anos para
homens e mulheres.

Regra de transição
O texto preliminar prevê idade mínima progressiva na transição para as novas regras. A idade mínima prevista para as mulheres é 53 anos e vai aumentar
um ano a cada dois anos até a trabalhadora chegar aos 62 anos.
Para os homens, a idade mínima
está prevista em 55 anos, com
aumento de um ano a cada dois
anos, até alcançar 65 anos.
O pedágio (período que o trabalhador terá que cumprir para
alcançar o tempo de contribuição previsto nas regras atuais)
foi reduzido de 50% para 30%.
Atualmente, o tempo de contribuição é de 35 anos para homens
e 30 anos para mulheres.
Tempo de contribuição
Os trabalhadores (homens e
mulheres) terão de contribuir
por, pelo menos, 25 anos para
receber 70% da média dos salários. Na proposta original, o percentual estipulado era 51%.
Para receber 100% da aposentadoria a quem tem direito, o trabalhador terá de contribuir por
40 anos, e não 49 anos como
previsto na proposta original.
Pensão
Ficou mantida a possibilidade de acúmulo de pensão e aposentadoria, mas com um teto de
dois salários mínimos.
Benefício de Prestação
Continuada
No caso do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), o
relator manteve a vinculação
com o salário mínimo. Porém,
a idade mínima subiu para 65
anos até chegar a 68 anos. Na
proposta original, a idade sugerida era 70 anos. (Agencia
Brasil)

Dilma diz que nunca
autorizou caixa 2
em suas campanhas
eleitorais
A assessoria de imprensa de
Dilma Rousseff informou na quarta-feira (19) que a ex-presidente
nunca autorizou a arrecadação de
recursos por meio de caixa 2 em
suas campanhas eleitorais. Na terça-feira (18), os marqueteiros
João Santana e Monica Moura disseram ter recebido dinheiro de
caixa 2 para coordenar a campanha de Dilma Rousseff à Presidência da República, em 2010.
“As únicas pessoas autorizadas a captar dinheiro, em conformidade com a legislação eleitoral, foram os tesoureiros regularmente investidos dessas

funções nas campanhas de 2010
e 2014”, disse a assessoria de
Dilma, em nota.
A orientação de Dilma Rousseff nas duas eleições, de acordo com a assessoria, sempre foi
“clara e direta, para que fosse
respeitada a legislação eleitoral
em todos os atos de campanha”.
Segundo os assessores, Dilma
nunca teve conhecimento de que
suas ordens tenham sido desrespeitadas. “Todos que participaram nas instâncias de coordenação das duas campanhas sempre
tiveram total ciência dessa determinação.” (Agencia Brasil)

Com a leitura, na quarta-feira (19), pelo deputado Arthur
Maia (PPS-BA), de parte do relatório sobre a proposta de reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, os parlamentares definiram o calendário de tramitação da matéria. A
previsão é que o parecer de Maia
seja votado na comissão no dia
2 de maio.
O presidente da comissão,
Carlos Marun (PMDB-MS), fez
um acordo com a oposição para
que não houvesse obstrução durante a leitura do parecer e se
comprometeu a fazer sessões de
debate na próxima semana. Segundo Marun, com a votação do
relatório no colegiado no próximo dia 2, a previsão é que a
leitura no plenário da Câmara
ocorra no dia 8 de maio.
Perguntado por jornalistas se
considera um retrocesso o adi-
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Comissão especial adia votação do
relatório da reforma da Previdência

O deputado Arthur Maia lê seu relatório na comissão
especial da Câmque analisa a proposta da reforma da
Previdência Social
amento da previsão inicial de ter nenhum retrocesso, na verdade,
o relatório votado na comissão é uma otimização de tempo. Pona próxima semana, Carlos Ma- deríamos estar aí perdendo muirun, respondeu que não. “Não vejo to tempo e energia para vencer a

obstrução que a oposição certamente faria, todavia, tendo celebrado um acordo, fico feliz com
esse resultado”, disse.
Arthur Maia iniciou a leitura do relatório por volta do
meio-dia. Com quase uma hora
de apresentação, a reunião foi
suspensa para que os parlamentares participassem da ordem
do dia no plenário da Câmara.
No texto, o relator reduz a
idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 65 anos para
62 anos Outra alteração proposta em relação ao texto inicial enviado pelo Executivo
ao Congresso Nacional é reduzir de 60 anos para 55 anos
a idade mínima de aposentadoria para policiais federais,
rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis
e os agentes penitenciários.
(Agencia Brasil)

Comandante do Exército fala em
“aguda crise moral” por causa de corrupção
O comandante do Exército,
Eduardo Dias da Costa Villas
Bôas, afirmou na quarta-feira (19)
que o Brasil vive uma “aguda crise moral” por causa dos “incontáveis escândalos de corrupção”.
“A aguda crise moral expressa em incontáveis escândalos de
corrupção nos compromete o
futuro. A ineficiência nos retarda o crescimento. A ausência de
um mínimo de disciplina social,
indispensável à convivência ci-

vilizada, e uma irresponsável
aversão ao exercício da autoridade oferecem campo fértil ao
comportamento transgressor e à
intolerância desagregadora”, disse o general durante a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Militar, em Brasília.
A declaração foi feita durante
evento comemorativo ao Dia do
Exército (19), no qual foi entregue
Ordem do Mérito Militar a várias
personalidades, entre as quais o

juiz Sérgio Moro, responsável pela
Operação Lava Jato na Justiça Federal. O presidente Michel Temer
comandou a cerimônia.
A atual crise “fere gravemente a alma da nossa gente”, além
de ameaçar a identidade nacional e o projeto de nação do país,
disse Villas Bôas. “Interesses
pessoais e corporativos estão
sobrepostos ao interesse nacional”, disse ao destacar que “não
há atalhos fora da Constituição”.

“O país, seu povo e seu Exército
não sucumbirão ao pessimismo
e à desagregação”, acrescentou.
A Ordem do Mérito Militar
é destinada a civis, militares e
estrangeiros que tenham prestado “notáveis serviços ao país” ou
que tenham prestado “relevantes
serviços” ao Exército, a organizações militares ou a instituições
civis que tenham se tornado “credoras de homenagem especial”
do Exército. (Agencia Brasil)

Morre primeiro paciente com suspeita
de febre amarela em Maricá
O primeiro paciente com
suspeita de febre amarela em
Maricá, município da região
metropolitana do Rio de Janeiro, morreu nesta madrugada, no
Hospital Evandro Chagas, da
Fundação Instituto Oswaldo Cruz
(Fiocruz), na capital, para onde
havia sido transferido na terçafeira (18).
Morador do bairro Bananal,
na zona rural de Maricá, o paciente estava internado na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Inoã, com quadro suspeito de febre amarela transmitida pelo vetor silvestre da doença. Segundo informou na quarta-feira (19) a prefeitura de Ma-

ricá, amostras de sangue foram
colhidas antes da remoção do
paciente e enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública
do Rio de Janeiro (Lacen), do
estado, e ao laboratório da Fiocruz, que faz a testagem específica para a febre amarela. O caso
é considerado suspeito da doença até que os resultados dos exames sejam conhecidos.
A prefeitura de Maricá começou uma vacinação de bloqueio nas áreas rurais próximas
ao bairro onde o paciente vivia.
A medida integra o protocolo de
atuação da Secretaria de Saúde
local. Por causa da suspeita de
morte por febre amarela, a pro-

teção será intensificada em oito
bairros rurais: Espraiado, Jaconé, Ponta Negra, Bambuí, Bananal, Manoel Ribeiro, Marinelândia e Guaratiba.
Além disso, será mantida a
vacinação no posto central da
cidade, com prioridade para pessoas que estejam em deslocamento para áreas de endemia.
Os casos de febre amarela
confirmados no Rio de Janeiro e
nos demais estados do país estão
sendo transmitidos pelo vetor silvestre da doença, sem registros
de transmissão urbana até agora.
Boletim
Em todo o estado do Rio de

Janeiro, 10 casos de febre amarela foram confirmados este
ano, sete deles no município de
Casimiro de Abreu, com uma
morte. Os outros três ocorreram
em São Fidélis, São Pedro da
Aldeia e Porciúncula, também
com uma morte, de acordo com
o boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro.
Em duas localidades do estado foram confirmados casos
de febre amarela em macacos:
São Sebastião do Alto e Campos dos Goytacazes. (Agencia
Brasil)

STJ mantém decisão que afastou
conselheiros do TCE-RJ por 180 dias
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referendou na quarta-feira (19) a
decisão do ministro Felix Fischer que determinou o afastamento, por 180 dias, de cinco
conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).
Foram afastados os conse-

lheiros Aloysio Neves, Domingos Brasão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e
José Maurício Nolasco.
Todos ficaram presos durante cinco dias, na Operação
Quinto do Ouro, deflagrada
pela Polícia Federal no mês
passado, mas a prisão foi revogada por Ficsher a pedido da

Procuradoria-Geral da República (PGR). O ministro estabeleceu medidas cautelares a
todos os acusados, que deverão entregar os passaportes à
Justiça e estão proibidos de
deixar o Rio de Janeiro sem
autorização.
De acordo com as investigações da Polícia Federal, os al-

vos da operação são acusados de
fazer parte de um esquema de
pagamentos de vantagens indevidas que pode ter desviado valores de contratos com órgãos
públicos para agentes do Estado, em especial membros do
TCE-RJ e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj). (Agencia Brasil)

Brasil quer ampliar participação
dos serviços na exportação
O Brasil espera ampliar, nas
próximas décadas, a participação do setor de serviços na exportação, segundo Marcelo
Maia, secretário do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Segundo último levantamento do
Banco Central, de 2015, os
serviços responderam por
1,91% das exportações brasileiras e 4% das importações.
O resultado é discrepante
se comparado à participação
dos serviços no mercado interno, em que setor respondeu por
71% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país. O tema foi debatido durante o 8o Encontro
Nacional de Comércio Exterior de Serviços (EnaServ), realizado na sede da FecomercioSP, na capital paulista.

Segundo o MDIC, o serviço registrou queda de 15,5%
nas exportações entre 2014 e
2015, ocupando a 32ª posição
entre os maiores exportadores.
Quanto à importação de serviços, o Brasil, no período entre
2010 e 2015, avançou 19,2%,
percentual inferior à média
mundial, que foi de 24,9%.
Segundo Marcelo Maia, o
ministério estimula empresas
brasileiras dos setores de arquitetura, design, audiovisual,
games, publicidade e propaganda, engenharia, comércio eletrônico, entre outros. O secretário explica que os serviços
geram empregos mais qualificados, além de agregação de
valor e sofisticação aos bens
agrícolas e industriais.
“A secretaria tem se empe-

nhado em colocar políticas que
impulsionem os serviços, as
relações trabalhistas. Avançamos nas discussões da terceirização, do trabalho intermitente”, disse ele. “Internamente, os serviços têm um peso
substancial, de cerca de 70%
do PIB, mas estamos aquém do
potencial do país no exterior”,
completou.
Estatísticas do Siscoserv,
sistema informatizado do
MDIC, informam que os principais países, atualmente, para
onde o Brasil exporta serviços
são Estados Unidos, Holanda,
Suíça, Alemanha, Japão e Reino Unido. Os Estados Unidos,
por exemplo, utilizaram serviços de relações públicas, comunicação, e serviços profissionais e técnicos.

O presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, lamentou que a participação dos
serviços no comércio exterior
seja pequena. Para ele, exportar serviço significa exportar
inteligência, característica de
países desenvolvidos.
O superintendente da área
de comércio exterior do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Leonardo
Pereira Rodrigues, disse que
a instituição financia empresas de engenharia de construção, medicina, games e
engenharia consultiva e que
há potencial de evolução.
“As exportações em serviços
são altamente qualificadas e
não tem perdas”, disse.
(Agencia Brasil)
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FMI destaca papel de reformas na
recuperação econômica do Brasil
O relatório Monitor Fiscal,
lançado na quarta-feira (19)
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), destaca o papel da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Gastos Públicos
e o esforço do governo brasileiro para fazer a reforma da Previdência como fatores importantes para a retomada do crescimento econômico no país. O
fundo avalia que o Brasil deve
sair de uma recessão que dura
dois anos em 2017 e deve avançar em suas reformas, cujos objetivos, segundo o documento,
são reconstruir a credibilidade e
a sustentabilidade fiscal do país.
O FMI diz que o congelamento dos gastos, em termos
reais, vai ajudar a reduzir o déficit de maneira relativamente rápida, ainda que a proporção dívida bruta do governo em relação ao Produto Interno Bruto
(PIB, soma das riquezas produzidas em um país) do país deva
continuar a crescer ao menos até
2022, quando representará
87,8%. Em 2008, o número era
de 61,9%, segundo a instituição,

e em 2016, atingiu 78,3%.
Segundo o relatório, o Brasil voltará a ter superávit primário a partir de 2020. Nesse ano,
o valor será de 0,7%, e deve
crescer no ano seguinte, 2021,
para 1,1% e em 2022 para 1,6%.
O superávit primário é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excetuando gastos com pagamento de juros.
Segundo o relatório, os déficits fiscais (diferença negativa entre os rendimentos e as
despesas públicas em um determinado prazo) nas economias médias e emergentes aumentaram pelo quarto ano seguido, de uma média de 0,9%
do PIB em 2012 para 4,8% em
2016, o maior número das últimas duas décadas.
O aumento foi devido ao
crescimento lento e à baixa nos
preços das commodities (mercadorias em estado bruto ou produtos primários comercializados internacionalmente, como
café, algodão, soja, boi gordo,
minério de ferro e cobre), alia-

dos a fatores políticos. Brasil,
China e países exportadores de
petróleo foram os responsáveis
pela maior parte do crescimento do déficit entre 2012 e 2016.
Crescimento no Brasil
A previsão do FMI para o
crescimento do Brasil por meio
do relatório Panorama Econômico Mundial (World Economic Outlook) apresentado ontem (18) para este ano é de 0,2%.
A previsão de crescimento para
2018 ficou em 1,7%.
O relatório do FMI mostra
que, com a recuperação há muito esperada na indústria e no comércio, a projeção de crescimento para a economia mundial
aumentou de 3,1% em 2016 para
3,5% em 2017 e 3,6% em 2018,
maior do que a previsão do último relatório de outubro do ano
passado.
Meirelles em Washington
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, desembarcou
hoje (19) em Washington para
participar das reuniões de Pri-

mavera do FMI e do Banco Mundial. Segundo a agenda oficial
divulgada pelo ministério, hoje
(20) pela manhã ele se reúne
com o representante do Brasil
no FMI, Alexandre Tombini, o
diretor executivo do Banco
Mundial, Otaviano Canuto, e, em
seguida, tem um encontro bilateral com o ministro de Finanças da China, Xiao Jie.
Ao meio-dia, ele participa de
um painel organizado pelo
Atlantic Council chamado A
Economia do Brasil e o Futuro
da Classe Média e, à tarde, reúne-se com investidores e com o
ministro das Finanças da Austrália, Mathias Cormann, com o
presidente-executivo do BNP
Paribas, Jean Lemierre, e com
representantes da agência de
classificação
de
risco
Moody’s. À noite, o ministro
tem um jantar com os ministros de Finanças e presidentes
de Banco Central dos países do
G-20 (grupo formado pelas 19
maiores economias do mundo
mais a União Europeia). (Agencia Brasil)

Programa de consultoria para redução
de desperdícios será ampliado em julho
Criado há um ano para reduzir
desperdícios, o Programa Brasil
Mais Produtivo será ampliado nos
próximos meses para oferecer
consultoria a empresas com foco
em eficiência energética e tecnologia. A partir de julho, 400 novas
companhias de pequeno e médio
porte passam a fazer parte do programa e a receber assessoria para
redução dos custos com energia
no processo produtivo. Em 2018,
30 empresas da área da saúde serão capacitadas para a utilização de

plataformas tecnológicas como
realidade aumentada e gerenciamento remoto.
De acordo com o governo
federal, R$ 9 milhões serão investidos para as consultorias de
eficiência energética, somados
os valores aplicados atualmente
em testes a 48 participantes. Já
o eixo da “digitalização e conectividade” receberá R$ 6,5 milhões e terá como foco indústrias que produzem equipamentos médicos, hospitalares e

odontológicos. As consultorias
são promovidas pelo Instituto
Senai de Tecnologia.
Ao anunciar a expansão, o
ministro da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, Marcos
Pereira, disse que as mudanças
trarão um “salto qualitativo no
processo produtivo da indústria”.
Criado em abril de 2016, o
Brasil Mais Produtivo atingiu
550 empresas de todas as unidades da federação dos setores
metalmecânico, vestuário e cal-

çados, moveleiro e de alimentos
e bebidas. Segundo o ministério,
as indústrias atendidas tiveram
ganhos de 53% em produtividade. Outras 1.102 empresas participam atualmente das consultorias do Senai.
O objetivo das consultorias
é reduzir os sete tipos de desperdícios mais comuns: superprodução, tempo de espera,
transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. (Agencia Brasil)

Concessionária paga outorga de 2016
do Aeroporto Internacional Tom Jobim
A concessionária RIOgaleão,
que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, pagou na quarta-feira (19) o saldo da outorga
referente a 2016, no valor de R$
919,4 milhões. A quantia se soma
a R$ 120 milhões pagos em dezembro do ano passado e R$ 27
milhões repassados em janeiro,
fevereiro e março deste ano. O
aporte foi feito pelos três sócios
do consórcio: as empresas Odebrecht Transport e a operadora de

terminais Changi, de Cingapura,
que somam 51% de participação;
e a estatal Empresa Brasileira de
InfraestruturaAeroportuária [Infraero], que detém 49% do negócio.
No dia 5 deste mês, a concessionária protocolou, no Ministério dos Transportes, pedido
de reprogramação da outorga,
permitida pela Portaria Ministerial 135, de 28 de março deste
ano. A norma fixa parâmetros
mínimos para a revisão do cro-

nograma de recolhimento da outorga, ou contribuição fixa, de
aeroportos cujos contratos de
concessão foram assinados até
31 de dezembro de 2016.
A proposta da concessionária prevê o pagamento da outorga de 2017 e o adiantamento dos
pagamentos de 2018, 2019 e
parte dos de 2020. “Este cenário viabiliza a sustentabilidade
definitiva da concessionária”,
afirma a RIOgaleão, em nota. O

Ministério dos Transportes confirmou a aprovação do pedido de
reprogramação do pagamento da
outorga da RIOgaleão. A documentação será encaminhada agora para avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O consórcio arrematou o aeroporto fluminense em 2013,
ofertando ágio de 294% sobre o
valor mínimo fixado. O valor total da outorga da RIOgaleão é de
R$ 19 bilhões. (Agencia Brasil)

Justiça absolve ex-tesoureiro do PT e
mais 12 réus no processo da Bancoop
A juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara
Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, absolveu o ex-tesoureiro do PT João Vaccari
Neto e mais 12 réus no processo de suposto crime de estelionato envolvendo empreendimentos da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop).
Além de Vaccari Neto, na lista
de acusados pelo Ministério
Público Estadual (MPE) que foram beneficiados pela decisão
está o empreiteiro José Adelmário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, da OAS.
Um dos empreendimentos
sob suspeita é o Edifício Solaris, no Guarujá (SP), onde está
do apartamento tríplex que motivou o MPE a pedir a prisão preventiva do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, há pouco
mais de um ano, sob a alegação
de crimes de lavagem de dinheiro – na modalidade ocultação de
patrimônio – e falsidade ideológica. Para o MPE, o ex-presidente recebeu vantagens indevidas referentes à reforma do tríplex feita pela empreiteira OAS.
Segundo o MPF, a reforma foi
oferecida a ele como compen-

sação por ações no esquema de
corrupção da Petrobras.
Como envolve os crimes
apurados pela Operação Lava
Jato, a denúncia relacionada a
Lula foi transferida para a esfera federal e anexada ao processo conduzido pelo juiz Sérgio
Moro. “Todos foram absolvidos,
mas o presidente Lula foi o único acusado nesta ação que não
foi julgado porque sua acusação
foi transferida para Curitiba no
curso desse processo”, explicou
o advogado do ex-presidente,
Cristiano Zanin Martins.
Em seu despacho, a juíza Veiga Oliveira argumentou que a
absolvição dos réus se deve à
falta de fundação e a alegações
vagas. “É forçoso reconhecer, a
despeito do recebimento parcial da denúncia, que a exordial
acusatória não individualiza de
forma satisfatória as condutas
dos acusados, apenas afirma, de
forma superficial, aquilo que
entende como fato gerador dos
crimes”.
Por meio de nota à imprensa, a defesa de João Vaccari e da
advogada da Bancoop Letícia
Achur Antonio, informou que a
denúncia do MPE se mostrou

“totalmente improcedente”
“Para a defesa, a sentença é
justa e acatou os argumentos
apresentados, que demonstraram
que não houve crime algum no
comportamento do Sr. Vaccari,
o qual após assumir a presidência da Bancoop, não mediu esforços para sanear a cooperativa, entregando as unidades aos
cooperados; inexistindo crime
também na conduta da Dra. Letícia que somente atuou profissionalmente como advogada da
Bancoop”, diz a nota.
Defesa de Lula
Em entrevista coletiva no
início da tarde de quarta-feira, o
advogado do ex-presidente,
Cristiano Zanin Martins, disse
que a decisão da juíza de São
Paulo será encaminhada ao processo contra Lula que corre em
Curitiba. Segundo o advogado, a
decisão será “mais um elemento a demonstrar que essa acusação de propriedade do apartamento [atribuída a Lula] é frívola e sem materialidade”.
Martins disse ainda que protocolou, em Curitiba, documentos relativos à recuperação judicial da OAS que demonstram

que o apartamento no Guarujá
nunca foi propriedade de Lula,
mas sim da própria empreiteira.
De acordo como advogado, o plano de recuperação da OAS foi
apresentado em setembro de
2015 e nele constava o apartamento triplex 164-A Solaris, atribuído como propriedade de Lula,
como um ativo da empresa.
“Esses documentos reforçam que a acusação não passa de
uma ficção. Dizer, diante de todo
esse quadro comprobatório,
com depoimentos de 73 testemunhas, documentos da presidência da República, documentos oficiais de um processo de
São Paulo, é impossível reconhecer que o ex-presidente Lula
seja proprietário desse imóvel”,
defendeu.
Lula será interrogado sobre
esse processo no dia 3 de maio,
em Curitiba, pelo juiz Sérgio
Moro.Hoje, segundo o advogado de Lula, começa a fase de interrogatórios desse processo,
com o depoimento de Léo Pinheiro. Os executivos da OAS
serão ouvidos dia 26 de abril e o
presidente do Instituton Lula,
Paulo Okamotto, no dia 28 de
abril. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Nova ordem de Trump
visa a aumentar
contratação de
norte-americanos
A mais nova ordem executiva assinada pelo presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, estimula a compra de produtos
nacionais e a contratação de norte-americanos. Chamada de “Buy
American, Hire American” (tradução compre produtos americanos, contrate americanos), a ordem executiva segue a linha nacionalista adotada por Trump durante a campanha e ordena que as
agências governamentais reavaliem acordos comerciais de livre
comércio que estejam prejudicando a indústria nacional.
Além disso, o texto, assinado na terça-feira (18), determina
que os programas de concessão de vistos de trabalho temporário, como o visto H1B para estrangeiros, sejam revistos.
“Para comprar e contratar americanos eu assino esta ordem
que vai proteger trabalhadores e estudantes, como vocês”, afirmou Trump dirigindo-se a trabalhadores de uma fábrica no estado de Wisconsin.
Na linha de “a América em primeiro lugar”, Donald Trump
disse que a partir da ordem assinada as agências federais terão de
revisar os procedimentos, tanto em negociações comerciais,
como na contratação temporária de estrangeiros.
O objetivo é proteger determinados produtos no mercado
norte-americano. Na visão de Trump, os acordos comerciais prejudicaram a indústria nacional, provocando o fechamento de fábricas e a diminuição dos salários dos trabalhadores devido à
entrada de produtos importados mais baratos. Esta retórica foi
uma das mais contundentes durante a campanha de Donald Trump.
Trump disse que a ordem vai promover de maneira “agressiva” a fabricação e o comércio nacionais, além de garantir que os
norte-americanos sejam contratados primordialmente, antes de
um estrangeiro.
Ao discursar, o presidente criticou a Organização Mundial
do Comércio (OMS). “É um dos nossos desastres”, disse. E voltou a desqualificar o chamado Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, sigla em inglês). “O Nafta é um desastre
completo”.
Trabalho temporário
A concessão de vistos temporários de trabalho até então vinha sendo realizada anualmente com um volume de até 85 mil
vistos por ano.
Críticos do governo Trump afirmam que a mão-de-obra estrangeira contratada por meio dos vistos temporários de trabalho não necessariamente competem ou impedem norte-americanos de conseguirem um emprego.
Em geral, os profissionais estrangeiros contratados têm alto
nível de escolaridade e habilidades específicas que as empresas
alegam estar em falta no mercado nacional. Profissionais das áreas de saúde, informática e tecnologia são os mais requisitados.
Entretanto, Trump defende que a revisão do programa é necessária, porque algumas empresas usavam a prerrogativa, para
contratar profissionais estrangeiros com salários mais baixos que
poderiam pagar a um profissional altamente qualificado norteamericano. (Agencia Brasil)

Partidos indicam
membros, e CPI da
Previdência já pode ser
instalada no Senado
Os líderes partidários concluíram na quarta-feira (19) a
indicação dos nomes de senadores que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Previdência. O requerimento para a formação da comissão foi apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS) no
mês passado, mas faltava a indicação dos membros para que
o colegiado começasse a funcionar.
O objetivo da CPI é investigar casos de fraude e sonegação das contribuições obrigatórias para a Previdência Social
por parte de grandes empresas.
Os senadores pretendem também conferir os números que o
governo apresentou sobre o
rombo na Previdência para justificar a proposta de reforma
que está em tramitação na Câmara dos Deputados.
Com as indicações do nome
dos titulares, a comissão poderá ser instalada já na próxima
semana, embora ainda tenham

de ser indicados dois suplentes.
No entanto, a instalação da CPI
dependerá ainda da negociação
entre os partidos para definir
quem presidirá e quem relatará
o inquérito. A princípio, a indicação do presidente e relator
deve caber ao PMDB e ao
PSDB, respectivamente, por
terem a primeira e segunda maiores bancadas. Por acordo, esses partidos podem ceder a vaga
para outros, se desejarem.
Indicados para a CPI da
Previdência
Titulares:
Hélio José (PMDB-DF)
Rose de Freitas (PMDB-ES)
Paulo Paim (PT-RS)
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Lasier Martis (PSD-RS)
João Capiberibe (PSB-AP)
Suplentes:
José Pimentel (PT-CE)
José Medeiros (PSD-MT)
Antônio Carlos Valadares
(PSB-SE) (Agencia Brasil)
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Juiz concede liberdade a policiais
acusados de execução no Rio
MEC autoriza curso superior
de tecnologia em serviços
jurídicos; OAB critica
O Ministério da Educação
(MEC) homologou parecer do
Conselho Nacional de Educação (CNE) que autoriza o funcionamento de curso superior
de tecnologia em serviços jurídicos. A publicação foi feita
na terça-feira (18), no Diário
Oficial da União. O parecer
havia sido aprovado em 15 de
fevereiro de 2017 pelo CNE e
encaminhado para homologação do MEC.
A decisão trata de recurso
interposto pela Faculdade de
Agronegócio Paraíso do Norte contra a decisão da própria
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC que, em 2016, negou a abertura do curso.
A aprovação de um curso
técnico em serviços jurídicos
é polêmica. Antes da homolgação pelo MEC, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
divulgou posicionamento contrário ao parecer. Em nota, a
entidade diz que a medida
“mais que se distancia [o CNE]
de sua função de zelar pelo rigoroso padrão de qualidade do
ensino” e abre caminho para a
criação de uma “classe indefinida de profissionais, criando
problemas ainda mais sérios às
centenas de milhares de bacharéis em direito que hoje formam-se e não encontram posição favorável no mercado de
trabalho”.
A OAB diz ainda que procurou a presidência da República para se manifestar contra a abertura indiscriminada de
cursos de direito. “Os cursos
técnicos e tecnólogos não são
habilitados a formar bacharéis
em direito, como já ficou claro em tentativas anteriores de
autorizar esse tipo de curso”.

Em resposta ao posicionamento da OAB, o Fórum das
Entidades Representativas do
Ensino Superior Particular,
que representa as instituições
educacionais, enviou um ofício
na terça-feira (18) ao presidente Michel Temer e ao MEC,
no qual posicionou-se a favor
da homologação do parecer
aprovado pelo CNE.
As entidades defendem
que “nem toda formação no
mundo jurídico está sob a batuta do advogado, havendo diversas áreas cartoriais administrativas, por exemplo, em
que o profissional tecnólogo
pode desempenhar suas atividades”. As entidades também
argumentam que o Novo Código de Processo Civil assegura ao advogado credenciar
qualquer pessoa para retirada
dos autos do cartório ou da secretaria, “tarefa que pode perfeitamente ser desempenhada
pelo tecnólogo”.
O ofício cita o caso dos Estados Unidos, onde profissionais com formação correlata
“já exercem regularmente suas
atribuições de forma plena,
ressalvadas as áreas de atuação
exclusiva de advogados”.
A OAB chegou a dizer que,
caso o parecer fosse homologado, pretendia levar o caso à
Justiça. “A educação, especialmente no ramo jurídico, não
pode ser tratada pelo Estado
como uma simples moeda de
troca. Trata-se de direito de
cada cidadã e cidadão brasileiro receber ensino de qualidade, com respeito a critérios
técnicos coerentes com a responsabilidade de sua futura atuação para a defesa dos interesses da sociedade”. (Agencia
Brasil)

Senado aprova PL que torna
inelegível condenados por
exploração sexual infantil
O plenário do Senado aprovou na quarta-feira (19) o projeto de lei que torna inelegíveis
pessoas condenadas por envolvimento direto ou indireto com exploração sexual de crianças e adolescentes. A matéria estava em
regime de urgência e foi aprovada 68 votos favoráveis a 1.
O projeto é de autoria de
Cristovam Buarque (PPS-DF) e
teve como relator o senador
Magno Malta (PR-ES). Em seu
relatório, Malta argumentou que
um cidadão processado por envolvimento com prostituição infantil não tem conduta compatível com a moralidade exigida
para um cargo público eletivo.
O texto aprovado inicialmente na Comissão de Consti-

tuição e Justiça previa que a inelegibilidade somente teria início
se o Ministério Público oferecesse a denúncia, e o Poder Judiciário a recebesse. Isso ocorre se a autoridade judicial constatar a presença dos elementos
mínimos necessários para instaurar a instrução criminal e a
inexistência de fatores que ensejam a rejeição da denúncia.
No entanto, por acordo, o relator acatou emenda apresentada
no plenário para que a inelegibilidade ocorra somente após condenação por órgão colegiado,
nos mesmos termos que a Lei da
Ficha Limpa estabelece para outros casos de inelegibilidade.
O texto seguirá agora para a
Câmara dos Deputados.

O juiz Alexandre Abrahão, do
3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, acatou pedido do Ministério Público (MPRJ) e concedeu liberdade aos policiais militares Fabio de Barros Dias e
David Gomes Centeno, lotados
no 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Irajá, acusados
de executar dois homens estendidos no chão, na Pavuna, zona
norte, em 31 de março.
“A gravidade do crime serve
à mensuração da pena; não à imposição de prisão preventiva.
Ordem concedida. Este é o norte. Em sendo grave o crime, cabe
ao Juiz, ao dosar a pena, nos termos do Artigo 59 do CP [Código Penal] agravá-la. Não agora,
por antecipação!”, declarou o

juiz na decisão.
A cena foi filmada e postada
nas redes sociais. Na operação,
a estudante Maria Eduarda Alves
da Conceição, de 13 anos, morreu ao ser atingida por três tiros,
quando fazia educação física no
pátio da Escola Municipal Daniel Piza.
O magistrado justificou sua
decisão com base no clamor
popular. “Ponderei especialmente sobre a voz das ruas. Lembreime, na minha reflexão, das palavras do desembargador Ricardo
Rodrigues Cardozo: ‘as relações
sociais mudaram, e a magistratura precisa mudar também. O
juiz moderno não pode mais ser
aquela figura da ‘torre de marfim’”, diz na decisão.

Ainda segundo o magistrado,
devido à polarização de opiniões
sobre o processo, é esperado
que sua decisão seja alvo de apedrejamento público. “Especialistas, mesmo sem conhecer o
processo, farão ‘julgamentos’,
criarão ‘teses conspiratórias’,
‘insinuações’ etc”, afirma o juiz.
“Afinal, em momentos de intolerância extrema, nós, juízes,
acabamos alvo de toda sorte de
ataques!”
Os dois policiais poderão
voltar ao trabalho, em funções
administrativas e sem porte de
arma. Os acusados estão proibidos de frequentar locais públicos, festas, bares e outras atividades sociais com aglomeração
de pessoas e devem se recolher

em casa às 22h. Ambos não podem ter contato com as testemunhas não militares e parentes das
vítimas, mantendo-se sempre
afastados em distância não inferior a mil metros deles e da área
de atuação do 41º Batalhão de
Polícia Militar. Eles também
não podem deixar a cidade.
Ativistas de direitos humanos criticaram as execuções,
que classificaram de prática recorrente e institucionalizada
no estado do Rio de Janeiro.
De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública,
somente em janeiro e fevereiro deste ano, 182 pessoas foram mortas por intervenção
policial nas favelas do Rio.
(Agencia Brasil)

Reflorestar área afetada na tragédia de
Mariana exigirá até 20 milhões de mudas
Para reflorestar os 40 mil
hectares de vegetação impactados pela tragédia de Mariana
(MG) serão necessários até 20
milhões de mudas nativas, principalmente da Mata Atlântica.
Essa é a estimativa inicial da
Fundação Renova, criada pela
mineradora Samarco para gerir
as ações de reparação dos danos
causados no episódio. Para atender a demanda, teve início neste
mês um levantamento dos viveiros de mudas existentes ao longo da bacia do Rio Doce.
A tragédia de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015,
quando o rompimento na barragem de Fundão, pertencente à
mineradora Samarco, liberou no
ambiente mais de 60 milhões de
metros cúbicos de rejeitos. Além
de devastar a vegetação nativa, a
lama poluiu a bacia do Rio Doce,
destruiu comunidades e provocou
a morte de 19 pessoas. O episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país.
O plano de restauração florestal prevê o plantio direto de
10 mil hectares. Nos demais 30
mil hectares, seria conduzida
uma regeneração natural. O tra-

balho também abrangerá 5 mil
nascentes, que receberão o plantio de árvores no entorno.
A Fundação Renova estima
que apenas a compra das mudas
possa chegar a R$ 50 milhões.
O mapeamento dos viveiros será
feito em duas etapas. Inicialmente estão sendo reunidos dados
como as localizações de cada
um, tempo de atuação e listas das
espécies produzidas. Num segundo momento, os viveiristas
serão entrevistados sobre sua
capacidade produtiva e detalhes
técnicos.
Em nota, a Fundação Renova
afirma que o envolvimento dos
viveiros locais neste processo
contribuirá para estruturar uma
cadeia produtiva do reflorestamento na região, com capacidade de se manter sustentável e
atender uma variada gama de clientes que vão desde pequenos
agricultores rurais até grandes
empresas situadas na bacia do
Rio Doce. “Serão firmadas parcerias para capacitar os trabalhadores do setor, melhorar as instalações físicas dos viveiros,
promover o alinhamento à legislação de produção de mudas e

identificar as sementes nativas,
gerando uma nova vocação econômica para a região”, acrescenta o texto.
Reflorestamento
Os trabalhos de reflorestamento da área afetada pela tragédia são acompanhados pelo
Comitê Interfederativo, que é
composto por diversos órgão
públicos e tem como objetivo
fiscalizar os trabalhos de reparação dos danos causados pela
tragédia. Sua criação foi definida em acordo celebrado entre a
Samarco, suas acionistas Vale e
BHP Billiton, o governo federal
e os governos de Minas Gerais
e do Espírito Santo.
De acordo com o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), um dos órgãos à
frente do Comitê Interfederativo, o principal trabalho até o
momento envolveu uma revegetação inicial com gramíneas e
leguminosas para combater a
erosão e estabilizar o solo. O
cronograma e os detalhes do
plantio definitivo ainda serão tratados em reuniões. A expectativa do órgão é que esse trabalho

seja iniciado durante o período
chuvoso deste ano, nos meses de
setembro e outubro, época considerada mais adequada.
Segundo a Fundação Renova,
está previsto para setembro o
início do plantio de árvores em
uma área de 2 mil hectares entre a barragem de Fundão e a
Usina de Candonga, em Santa
Cruz do Escalvado (MG). Este é
um projeto que corre em paralelo ao reflorestamento da área
total de 40 mil hectares e envolve trechos abrangidos pela deposição de rejeitos nas calhas e
margens dos rios Gualaxo do
Norte, Carmo e Doce.
Para tanto, foram realizados
testes piloto em três fazendas,
com o objetivo de entender o
comportamento das espécies
florestais em diversos aspectos
técnicos. Os resultados balizarão a tomada de decisão sobre
as espécies, condições de solo
e metodologia de plantio. Além
disso, até dezembro de 2017, a
Fundação Renova promete realizar um plantio compensatório
em uma área de 785 hectares
onde há 500 nascentes. (Agencia Brasil)

Doze ônibus do transporte urbano
são incendiados em Fortaleza
Doze ônibus do transporte
urbano de Fortaleza foram incendiados na tarde de quartafeira (19) em diferentes pontos da cidade. A Secretaria da
Segurança e Defesa Social do
Ceará está apurando os fatos,
mas ainda não deu mais informações sobre os casos.
De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros do Ceará (Sin-

diônibus), um motorista sofreu
queimaduras.
“Estamos envidando esforços junto às autoridades do Estado para que possamos ter segurança para restabelecermos
o serviço de transporte de passageiros com a total preservação da vida de trabalhadores,
usuários e do patrimônio das
empresas”, informou o sindicato em nota.

Por causa dos incidentes, as
empresas de ônibus decidiram
recolher os veículos das ruas e
manter motoristas e cobradores
nas garagens até as 18h. As atividades estão paralisadas em
pelo menos três dos sete terminais de integração de ônibus da
capital cearense.
Nas paradas de ônibus e nos
terminais, os usuários do transporte público tiveram que ape-

lar para outras formas de deslocamento ou desistir do percurso. O estudante Jocilone
Júnior conseguiu pegar um
ônibus, mas foi por pouco. “O
ônibus que eu peguei estava
apenas terminando a rota para
poder ir para a garagem e agora estou indo buscar minha namorada no curso porque não
tem ônibus circulando.”
(Agência Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0039223- 97.2013.8.26.0100 -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

658/13.] O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA
FRAGA BENITEZ,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) +Efraim Naftali Kopel,+Laszlo Krausz e Lilian Krausz,+Leon Chodik e
Fanny Chodik,Zygryd Thalenberg,Condomínio Edifício Itapeva,rep.pelo síndico,+Sergio Galvão Elias de Godoy e Anna Maria
Bettale Elias de Godoy,Anna Maria Bettale Elias de Godoy, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores,que Odilea Lina Martins Appezzato,José Luiz Appezzato ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Itapeva,164, Apto. 74, Condomínio Edifício itapeva, São Paulo - SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,no prazo de 15(quinze)dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [19,20]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 0118250-66.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Adriana Cardoso dos Reis,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRCIA
YANOFF-CPF 025.564.987-81, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Instituto de Educação
Ensino e Cultura Avançar Ltda., para a cobrança de R$ 3.640,03 (fev/2012), referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais, devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2017.
[19,20]

De acordo com as disposições Estatutárias, artigo 12 à 17, estamos convocando esse(a) Filiado(a), na pessoa de seu Presidente, ou
Representante credenciado para tal fim, para participar da Assembleia Geral Ordinária, com clubes, associações e ligas das
modalidades Bocha Mundial, Bocha Rafa e Bolão, filiados com suas obrigações em dia, a realizar-se no dia 08 de maio de 2017, em
primeira convocação marcada para as 19h30min, na sede da Federação Paulista de Bocha e Bolão, sito a Rua Visconde de Itaboraí,
328, Tatuapé, Capital. Na falta de número legal em primeira convocação, esta Assembléia será instalada meia hora após, no mesmo
local e data, com a seguinte ORDEM DO DIA. a) Leitura do Edital; b) Leitura da ata da Assembleia anterior; c) Eleição dos Órgãos
Diretivos gestão 2017 a 2019 e inscrições de novas chapas, ou; d) Ratificação da Assembleia de Eleição realizada em 16/12/2016; e)
Ratificação da Assembleia para posse dos Órgãos Diretivos realizada em 30/01/2017. Os interessados em concorrer as eleições
deverão apresentar chapa com presidente, vices presidentes da (bocha mundial, bocha rafa e bolão), e conselho fiscal até o dia
28/04/2017. As credenciais apresentadas pelos Srs. Representantes, deverão estar assinadas pelo Presidente em exercício. Cícero
Paulino dos Santos. Presidente. Ƈ
18, 19 e 20/04
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Edital de Citação - Prazo 30 dias. Processo nº 1014124-71.2014.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 01ª Vara Cível do Foro
Regional IV Lapa, do Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da lei. Faz Saber a Guia Onde
Comprar Mídia & Publicidade Ltda. ME. CNPJ/MF nº. 10.543.804/0001-90, na pessoa de seu representante legal, que União
Química Farmacêutica Nacional S/A ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, com pedido de tutela antecipada, objetivando
seja declarada a inexigibilidade do débito relativo à fatura no valor de R$ 1.095,60, em razão da ausência de prestação de se rviço
que justificasse a cobrança da nota fiscal de mesmo valor, e a condenação da ré no pagamento de indenização moral, a ser
arbitrada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), determinando o cancelamento do protesto, bem como a exclusão da
razão social da requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito referente ao título. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de ser
considerada revel e presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344 do NCPC), sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257,IV). Será o presente, por extrato, afixado e publicado. São Paulo, 16.01.2017.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005310767.2011.8.26.0100 - 1220/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) José Fischer e /m Nair Paula Fischer, Henrique
Fischer e s/m, Daniel Lopes e s/m Vera Lúcia de Figueiredo Lopes, Laudicéia Lopes, + Carlos Messias Francisco e s/m Maria
Aparecida de Souza Lima, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Ezequiel Lopes, Lucy Figueires Lopes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do
imóvel localizado na Travessa Particular, 258, casa 8, Rua Mauro de Araujo Ribeiro, casa 07,, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[19,20]

Z

W

CARTÓRIO DO 34º OFÍCIO CÍVEL CENTRAL DE SÃO PAULO/SP 34ª VARA CÍVEL CENTRAL DE SÃO PAULO/SP
MM(a).Juiz(a) Titular I:ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ MM(a).Juiz(a) Titular II:ADRIANA SACHSIDA GARCIA
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0227634-95.2011.8.26.0100. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, Juiz de Direito da 34ª
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Cyro Longo Franco CPF 038.306.398-13, que Instituto de Educação, Ensino e Cultura
Avançar Ltda ajuizou ação de execução,para cobrança de R$6.535,13(jan/12),referente à prestação de serviços educacionais. Estando o executado em lugar ignorado,expede-se edital, para que em 3dias, a fluir do prazo supra, pague o débito
atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15dias,podendo, nesses 15 dias
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução,
nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.
[19,20]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016733-24.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível,do Foro Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr(a).Paulo de Tarsso da Silva Pinto,na forma da Lei,etc. FAZ
SABER a(o) Tania Regina Carneiro,CPF 078.144.535-34,RG 1.393.719,Não Identificada,Brasileiro,que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Jose Dorival Tesser, objetivando a cobrança da dívida no valor de R$ 1.048,96
(setembro/2014), representada pelo cheque nº SA-000060, Banco Itaú, que deverá ser atualizada na data do efetivo pagamento.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que,em 03(três) dias,
pague a dívida atualizada, acrescida de honorários advocatícios. No prazo para embargos, de 15 (quinze) dias, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, o
executado poderá requerer autorização para pagar o restante do débito em 06 (seis) parcelas mensais e atualizadas. Os prazos
fluirão após o decurso do edital, tudo sob pena de penhora para a satisfação da dívida. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2017.
[19,20]
Processo 1035728-97.2014.8.26.0001-Execução de Título Extrajudicial-Espécies de Contratos-Centro Educacional Santa Filomena Ltda-Sandra Regina Camargo Guerra

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1035728- 97.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível,do
Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Clovis Ricardo de Toledo Junior,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sandra
Regina Camargo Guerra CPF 298.030.598-74,que Centro Educacional Santa Filomena Ltda ajuizou ação de execução,para cobrança de R$14.454,12(dez/14),referente à prestação de serviços educacionais.Estando o executado em lugar ignorado,expede-se
edital,para que em 3dias,a fluir do prazo supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou
apresente embargos em 15dias,podendo,nesses 15dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6vezes,
com juros de 1% ao mês,sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos
bastem para garantia da execução,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o presente edital,por extrato,afixado e
publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 11 de janeiro de 2017.
[19,20]

Edital de citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1040717-77.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional IV - Lapa, da Comarca de São Paulo/SP, Dr.(a) Lúcia Helena Bocchi Faibicher, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Pactual Cred. Comercial Fomento Ltda., na pessoa de seu representante legal, CNPJ 17.541.452/0001-83, que
Banco BTG Pactual S/A lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum objetivando cessar definitivamente o uso da
expressão PACTUAL ou qualquer outra que se assemelhe, gráfica ou foneticamente, às marcas registradas da Autora
para identificar seu estabelecimento comercial ou a si próprio, seja como marca, nome empresarial e através da Internet,
inclusive em seu endereço eletrônico (pactualcredfinanceira@live.com), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de Março de 2017
19 e 20/04
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1026488-44.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Look Soul Sunglasses Óculos e Acessórios Esportivos Ltda. CNPJ nº.15.673.053/0001-40 e Edson Oliveira
Santos, RG nº. 15.866002-X, CPF nº. 126.387298-09,que lhe foi proposta uma ação de Dissolução e Liquidação de
Sociedade por parte de Marli Febraio, alegando em síntese: que autora faz parte do quadro societário da empresa Look
Soul Sunglasses Óculos e Acessórios Esportivos Ltda., Mediante a devida ação, vem requer a dissolução total da
sociedade empresária requerida, por culpa do Réu, determinando-se a conseqüente liquidação dos haveres e
responsabilidades, a ser realizada por perícia no processo, com o acertamento de contas entre os sócios, no qual deverá
ser apurado o valor do crédito devido pelo Réu à Autora, em razão da desproporção entre os valores pagos e arcados por
ambos durante o exercício social, mais os valores arcados pela Autora após a sua saída de fato em junho de 2013,
condenando-se o Réu no pagamento da respectiva diferença e débito. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2017
19 e 20/04
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Cinco duplas brasileiras disputam
etapa na China do Circuito Mundial

Oscar e Hevaldo formam a única dupla masculina do Brasil
em Xiamen
lhista de prata na Rio 2016 Bár- plas do Brasil também já estão
bara Seixas e a parceira Fernan- classificadas: Josi/Lili (SC/ES)
da Berti (RJ) estão na chave prin- e Juliana/Carol Solberg (CE/RJ).
cipal. Além delas outras duas du- Maria Elisa/Carol Horta (PE/

CE) joga o torneio de qualificação, assim como Oscar/Hevaldo
(RJ/CE), única dupla brasileira
no torneio masculino.
“Nosso intuito aqui é jogar
bem, não importa muito o resultados. Sei que a pressão por ser
um torneio de eliminatória simples existe, mas vamos encarar
cada jogo como se fosse o último e único. Estamos nos adaptando ao fuso de 12 horas e com
a alimentação, mas tudo dará certo”, contou o cearense Hevaldo.
Antes do evento em Xiamen
o Circuito Mundial teve outras
cinco paradas: Fort Lauderdale
(EUA), único até agora a contar com duplas brasileiras; Kish
Island (IRÃ); Shepparton
(AUS); Sydney (AUS); e Langkawi (MAS). O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do
voleibol brasileiro.

Stock Car

Denis Navarro busca novo top-5
com a equipe Cimed Racing
Quinto colocado com a Cimed Racing na abertura da Stock
Car em Goiânia, Denis Navarro
disputará neste final de semana a
segunda etapa do ano e tentará
repetir o bom desempenho no
Velopark (RS), autódromo mais
curto do calendário com 2.278
metros.
“Meu melhor resultado em
2016 foi no Velopark e apesar de
ser uma pista curta, ela combina
com meu estilo de pilotagem,
então eu costumo andar bem nesse circuito”, diz Denis, que foi
piloto da Cimed Racing em 2013
e 2014 na sua primeira passagem
pelo time.
Na abertura da temporada

2017, Denis completou 100
GPs ao disputar a corrida 1 em
Goiânia. Na segunda prova, foi
um dos destaques ao largar da
22ª posição e terminar no
quinto lugar.
“É bastante especial ultrapassar a marca de 100 corridas na
principal categoria do automobilismo brasileiro e estou feliz de
começar esse ano de muitas novidades com o top-5. O carro tem
bastante para melhorar nessa próxima etapa e espero continuar
lutando para estar entre os primeiros”, diz Denis.
Os treinos livres serão realizados a partir desta sexta-feira
no Velopark. O Sportv exibe ao

Foto/ Bruno Terena/ RF1

Após reestrear na Cimed Racing com a quinta posição na corrida 2 em Goiânia, Denis Navarro quer outro bom resultado no
Velopark depois de ultrapassar a marca de 100 GPs na Stock Car

Denis Navarro
vivo o treino classificatório no
sábado, a partir das 13h, e tam-

bém as duas corridas no domingo, também a partir das 13h.

IRONMAN 70.3 Palmas será o
primeiro desafio da temporada 2017

Foto/ Fábio Falconi

Prova, no 23, na Praia da Graciosa, abrirá a série de eventos no Circuito IRONMAN no país

IRONMAN 70.3 Palmas 2017
O IRONMAN 70.3 Palmas
2017 será a atração do próximo domingo, dia 23 de abril.
A competição, programada
para a Praia da Graciosa, abrirá a temporada de eventos do
Circuito IRONMAN no país,
reunindo destaques nacionais e
internacionais, na Elite e Faixa Etária, representando nove
países. O evento, organizado

pela Unlimited Sports, oferecerá uma premiação de US$
15.000,00 e pontos no ranking
para os profissionais, além de
35 vagas para os atletas amadores no Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 2017 Chattanooga, Tennessee.
O desafio para os cerca de
800 participantes é de 1.9 km
de natação, 90.1 km de ciclis-

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA

Sprint
NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

mo e 21.1 km de corrida, com
largada e chegada na Praia da
Graciosa, ponto turístico da
capital do Tocantins. A largada
(em ondas) está programada
para as 6h05, com a Elite masculina, seguida pela Elite feminino, às 6h10.
Além das vagas para o Mundial da categoria, está previsto para os amadores a entrega
de troféus para os cinco mais
bem colocados de cada categoria, o desafio de um percurso
rápido e plano, o sorteio de
inscrição para uma prova do
circuito em 2017, e o primeiro carimbo do Passaporte Brazil Tour. Com três carimbos, o
amador terá direito a medalha
Brazil Tour e o convite garantido para a festa de encerramento do IRONMAN Brasil.
Alguns dos principais nomes do triatlo nacional confirmaram presença na prova,
como Bia Neres, Carolina Furriela e Pamela Oliveira, no feminino. Entre os homens, as
atrações serão Igor Amorelli e
Reinaldo Colucci.
IRONKIDS Brasil
A capital do Tocantins ain-

da reservará a primeira etapa
IRONKIDS, provas para crianças de 2 a 12 anos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e formar futuros atlas
para a modalidade. As provas infantis estão confirmadas nos
eventos de Palmas, Florianópolis, Alagoas e Fortaleza.
A competição terá quatro
distâncias, 150m, 300m, 650m
e 1000m, e acontecerá na véspera do evento principal. As
inscrições deverão ser feitas
no final de semana do evento,
na loja oficial do IRONMAN,
durante os dias da Expo. No
IRONMAN 70.3 Palmas, o
IRONKIDS acontecerá no dia
22 e abril, a partir das 8h.
O Ironman 70.3 Palmas é
organizado pela Unlimited
Sports e realizado pela Associação Brasileira Esportiva
Social e Cultural Endurance
(ABEE). Conta com o patrocínio da Mizuno, Omint e Porsche. Apoio da Prefeitura Municipal de Palmas, Federação
Tocantinense de Triathlon,
AquaSphere, Shimano, NET,
Flows e TriSport. Mais informações no site oficial:
www.ironmanbrasil.com.br

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

OLÍMPICA

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

WWW.TRIDAYSERIES.COM.BR

REALIZADORA DAS PROVAS IRONMAN NO BRASIL
®

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

08 DE OUT
2017
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Mitsubishi Motors realiza
experiências off-road
pelo Brasil
Foto/ Tom Papp

Foto/ MPIX

Quatro times femininos e um masculino entrarão em ação em Xiamen
A partir desta quinta-feira
(20) a cidade chinesa de Xiamen
recebe o sexto evento da temporada 2017 do Circuito Mundial
de vôlei de praia. O torneio, que
é da categoria Três Estrelas,
contará com cinco duplas brasileiras, quatro na disputa feminina e uma no masculino. Com
a final programada para o domingo (23), a competição distribuirá 480 mil reais em premiação e 600 pontos às duplas
campeãs no ranking.
O formato, que é novidade
nesta temporada, reunirá 32 parcerias em cada gênero e que disputarão jogos de eliminatórias
simples. Serão 24 times já classificados para o torneio principal de acordo com o ranqueamento, e outras oito duplas que
virão do classificatório.
No torneio feminino a meda-

Muita aventura nas mais diferentes provas
São 29 datas por diversas
cidades do Brasil. Um deles
tem a sua cara. Há 26 anos no
País e com a experiência de
mais de 23 anos organizando e
promovendo eventos off-road,
a Mitsubishi Motors tem um
cardápio completo quando o
assunto é experiência 4x4.
A marca promove passeios
e competições fora de estrada
para seus clientes, todas com
alto nível e com um objetivo
em comum: levar os participantes a experimentar tudo o que
seu carro pode oferecer.
Mitsubishi Motorsports
- O mais tradicional evento da
marca é também o maior rali
de regularidade do Brasil. Na
prova, as duplas, formadas por
piloto e navegador, recebem
uma planilha e percorrem o trecho off-road com o objetivo de
manter-se dentro do tempo e da
velocidade estipulados. Não é
necessária nenhuma experiência anterior, já que a organização realiza uma aula na véspera
da prova explicando todos os
detalhes. Para participar, não é
necessária nenhuma preparação
especial nos veículos. A taxa de
inscrição é a doação de uma
cesta básica e kits de higiene,
que são destinadas a associações do município onde a prova é realizada. Saiba mais:
www.mitsubishimotorsports.com.br
- Assista ao vídeo: https://
youtu.be/kKzdaaE4fNc
Mitsubishi Cup - Para
quem curte velocidade, a Mitsubishi Cup é pura adrenalina.
A competição é um rali crosscountry de velocidade que, em
2017, traz novidades como
rallycross, endurance e até
mesmo prova noturna. A Mitsubishi Motors é a única no
Brasil que fabrica e comercializa carros de competição que,
inclusive, podem participar do
Campeonato Brasileiro de Rali
Cross-Country e do Rally dos
Sertões, a maior prova off-road
do País. São cinco categorias
e sete etapas no ano. Saiba
m
a
i
s
:
www.mitsubishicup.com.br Assista ao vídeo: https://
youtu.be/i5K5rmkvqpA
Mitsubishi Outdoor - O
mais aventureiro dos eventos.
É o rali multitarefas que une o
4x4 com atividades ao ar livre,
como mountain bike, canoagem, escalada e até mesmo provas culturais e gastronômicas.
As equipes são formadas por
dois carros e até 10 participantes. Ou seja, dá pra levar toda a
família pra se divertir em meio
a esportes e natureza. Assim
como no Mitsubishi Motors-

ports, não é necessário experiência, nem carros preparados. A inscrição é a doação de
uma cesta básica e kits de higiene.
Saiba
mais:
www.mitsubishioutdoor.com.br
- Assista ao vídeo: https://
youtu.be/ssIuRgIB7JI
Mitsubishi Experience
4x4 - Para quem não quer competir, mas gosta de aproveitar
cada segundo em meio a belas
paisagens, o Mitsubishi Experience 4x4 é um passeio offroad repleto de belezas naturais e muita diversão. Não há
idade mínima para participar e,
em algumas cidades, é possível até levar o bichinho de estimação. São seis datas em várias regiões do Brasil para
aproveitar o 4x4 com toda a
família.
Saiba
mais:
www.mitsubishiexperience.com.br
- Assista ao vídeo: https://
youtu.be/tY-fmT9FLjs
Confira o calendário de
cada competição e prepare-se
para se divertir a bordo do seu
Mitsubishi. As inscrições devem ser feitas no site
www.mitsubishimotors.com.br.
Calendários 2017*
Mitsubishi Cup - 2ª etapa
- 13 de maio - Jaguariúna (SP);
3ª etapa - 10 de junho - A definir; 4ª etapa - 29 de julho - Cordeirópolis (SP); 5ª etapa - 30
de setembro - Magda / Votuporanga (SP); 6ª etapa - 21 de
outubro - Indaiatuba (SP); 7ª
etapa - 25 de novembro - Velo
Città / Mogi Guaçu (SP).
Mitsubishi Motorsports
- 2ª etapa - 13 de maio - Ribeirão Preto (SP); 3ª etapa - 27
de maio - Salvador (BA); 4ª
etapa - 10 de junho - Penha
(SC); 5ª etapa - 05 de agosto Aracaju (SE); 6ª etapa - 02 de
setembro - Curitiba (PR); 7ª
etapa - 23 de setembro - São
José do Rio Preto (SP); 8ª etapa - 07 de outubro - Fortaleza
(CE); 9ª etapa - 21 de outubro
- Campos do Jordão (SP); 10ª
etapa - 25 de novembro - Velo
Città - Mogi Guaçu (SP).
Mitsubishi Outdoor - 2ª
etapa - 13 de maio - Ribeirão
Preto (SP); 3ª etapa - 10 de junho - Penha (SC); 4ª etapa - 02
de setembro - Curitiba (PR); 5ª
etapa - 21 de outubro - Campos do Jordão (SP); 6ª etapa 25 de novembro - Velo Città Mogi Guaçu (SP).
Mitsubishi Experience
4x4 - 27/05 - Taubaté / Cunha
(SP); 01/07 - Natal (RN); 30/
09 - Paranapiacaba (SP); 28/10
- Caxias do Sul (RS); 02/12 Petrópolis (RJ).
* Datas sujeitas a modificações.
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