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Ministro diz que Brasil prepara plano
para receber refugiados da Venezuela

Tesouro cobriu R$ 265 mi em dívidas
não pagas pelo Rio de Janeiro em abril
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Mercado financeiro reduz projeção
de inflação este ano para 3,93%

Governo avalia possibilidade
de ampliar faixa de isenção

do Imposto de Renda

Esporte

São Paulo, terça-feira, 16 de maio de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,10
Venda:       3,10

Turismo
Compra:   2,95
Venda:       3,26

Compra:   3,40
Venda:       3,40

Compra: 116,85
Venda:     130,20

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

13º C

Terça: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Previsão do Tempo

A brasileira Nair da Rosa foi
uma das atrações da Copa Pan-
Americana de Marcha Atlética,
encerrada no domingo (dia 14),
em Lima, no Peru. No segundo
e último dia de competições,
Nair venceu os 50 km feminino

Brasileira Nair da Rosa
vence os 50 km da Copa

Pan-Americana de
Marcha Atlética

com 4:39:28, pulverizando seu
antigo recorde de 5:13:48, al-
cançado a 5 de março últi-
mo na Copa Brasil Caixa
da modalidade, realizada
em Bragança  Pau l i s ta
(SP).                         Página 6

Hamilton vence disputa
espetacular contra Vettel

na Espanha
Se historicamente a Fór-

mula 1 proporciona corridas
pouco interessantes no cir-
cuito de Barcelona, na Espa-
nha, onde praticamente não há
pontos de ultrapassagem,
pelo menos desta vez as coi-
sas foram bem diferentes. O
GP da Espanha foi bastante
atrativo desde a largada, que
teve Sebastian Vettel pulando
à frente do pole position
Lewis Hamilton.

Mais atrás, voou pena. Valt-
teri Bottas acertou a roda tra-
seira de Kimi Raikkonen, que
perdeu o controle e atingiu em
cheio a lateral de Max Versta-
ppen.                           Página 6
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Lewis Hamilton vence GP da Espanha

Ralis da Mitsubishi
desbravam trilhas em meio
à natureza em Ribeirão Preto

Nação 4x4 se reuniu na
cidade paulista para mais um
dia de aventura

Um sábado de diversão em fa-
mília e aventura off-road. A Nação
4x4 se reuniu em Ribeirão Preto
(SP) para a segunda etapa do rali de
regularidade Mitsubishi Motors-
pots e do rali de estratégia e tarefas
Mitsubishi Outdoor e pôde aprovei-
tar as belas trilhas e paisagens da
região, em uma das provas mais tra-
dicionais da temporada.   Página 6
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O 20º pódio da temporada
2017 do jovem Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Pilotech/Al-
pie Escola de Pilotagem/Ca-
zarré mktcom) no kartismo
veio de forma eletrizante. Na
quarta etapa do Campeonato
Asseka de Kart, disputada no

Alberto Cesar Otazú
conquista 20º pódio
em final eletrizante

Alberto Cesar Otazú deixou de vencer por 37 milésimos de
segundo

último final de semana (13/
5) no Kartódromo Granja Vi-
ana, a vitória foi decidida na
linha de chegada, com a van-
tagem de apenas 37 milési-
mos de segundo de Márcio
Simão sobre Otazú, o segun-
do colocado.             Página 6
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O mercado financeiro redu-
ziu a projeção para a inflação
este ano pela décima  vez se-
guida. A estimativa para o Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
passou de 4,01% para 3,93%,
de acordo com o boletim
Focus, uma publicação elabo-
rada todas as semanas, pelo
Banco Central (BC), e
divulgada às segundas-feiras.

A projeção para a inflação
este ano está abaixo do centro

da meta, que é de 4,5%. A
meta tem ainda limite inferior
de 3% e superior de 6%. Para
2018, a estimativa caiu 4,39%
para 4,36%.

A projeção de instituições
financeiras para o crescimento
da economia (Produto Interno
Bruto – PIB – a soma de to-
das as riquezas produzidas pelo
país) este ano foi ajustada de
0,47% para 0,50%. Para o pró-
ximo ano, a estimativa perma-
nece em 2,50%.      Página 3

Oposição faz
protestos nas

ruas da
Venezuela

contra
Maduro e

Constituinte
Centenas de venezuelanos

foram mais uma vez às ruas do
país  na segunda-feira (15), em
uma manifestação convocada
pela oposição para protestar
contra o governo do presiden-
te Nicolás Maduro e contra a
convocação de uma nova Cons-
tituinte no país. As informa-
ções são da agência EFE.

Os críticos do governo co-
meçaram a se reunir desde a
madrugada em pontos estipu-
lados pela Mesa de Unidade
Democrática (MUD), principal
aliança de oposição. A previsão
é que a atividade de prolongue
por 12 horas como forma de
mostrar uma “resistência pací-
fica”.                          Página 3

EUA acusam
regime sírio de

matar e queimar
milhares

 de prisioneiros
Os Estados Unidos acusa-

ram na segunda-feira (15) o
regime sírio de Bashar al-As-
sad de assassinar e depois quei-
mar os corpos de milhares de
prisioneiros, em um ritual de
50 mortes diariamente, com
base em provas que o Executi-
vo em Washington garante ter
obtido. As informações são da
agência EFE.             Página 3
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O presidente Michel Temer, concede entrevista, no Palácio do
Planalto, a rádios regionais

O presidente Michel Temer
disse na segunda-feira (15) que
a ampliação da faixa isenta de
cobrança do Imposto de Renda

(IR) é uma medida positiva, cuja
possibilidade foi levantada em
“uma breve fala”, mas ressaltou
que ainda não há nada de concre-

to sobre o tema. 
“Houve apenas uma primeira

conversa para verificar se seria
possível ampliar a faixa limite
para o Imposto de Renda. Se for
possível, é claro. Se você au-
menta a faixa de isenção do Im-
posto de Renda, está permitin-
do que muita gente possa eco-
nomizar no pagamento de tribu-
to para investir, para aplicar no
varejo, onde seja”, afirmou o
presidente em entrevista a emis-
soras de rádio.

Na entrevista, ele falou tam-
bém sobre a reforma trabalhista,
indicando que pode vir a vetar o
trecho que permitiria que  mu-
lheres grávidas ou lactantes tra-
balhassem em ambientes insalu-
bre, e sobre informações “im-
procedentes” que circulam nas
redes sociais.                Página 4
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Força Nacional inicia
patrulhamento em rodovias

e favelas do Rio

Terceira semana do
 Maio Amarelo oferece ações

para motociclistas
Página 2

Em uma semana, Enem
recebe quase 3,5 milhões

 de inscrições
Página 3

Lula vai recorrer de
decisão que negou

arrolar novas testemunhas
no caso triplex

Página 4



Terceira semana do Maio Amarelo
oferece ações para motociclistas
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C Â M A R A 

Vice-presidente Tuma (PSDB), no exercício da presidência,
teve importante reunião ontem - com os colegas Gilberto Jr. (PSC)
e Digilio (PRB). Na pauta, assuntos eminentemente do mundo ... 
 

P A U L I S T A N A 

... evangélico. Não é de hoje que rola a ideia de que a prefei-
tura paulistana e o governo paulista tenham uma Secretaria Espe-
cial, ou diretoria que faça política diretamente com igrejas cris-
tãs. 

P R E F E I T U R A 

Em campanha aberta pra Presidência (2018), o prefeito Do-
ria (PSDB) não podia - em especial ‘vendendo’ a cidade enquanto
investimento nos EUA - deixar de citar que Lula (PT) tem mais é
que ser ... 

P A U L I S T A N A 

... ‘absolvido’ das tantas acusações e delações de corrupção
pra enfrentá-lo ano que vem e perder (pela 4ª vez). Enquanto isso,
Milton Leite (DEM) vai se dando bem em seu 1º exercício como
prefeito.   

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

Vem aí o maior e mais importante parlamento estadual brasi-
leiro nas principais ferramentas de comunicação das Redes So-
ciais. O trabalho passa pela dedicação da dupla Manuela Sá e Luan
Freires.  

G O V E R N O  ( S P )

Caso sofra derrota na executiva nacional do PSDB, ainda do-
minada pelo senador Aécio (MG), Alckmin não descarta as pos-
sibilidades de ser vice - como foi o senador Aloysio - ou candi-
dato ao Senado.  

C O N G R E S S O

Começou a contagem regressiva pra que os parlamentares
consigam uma reforma que dê a chance, pelo menos em 2018,
dos pequenos partidos conseguirem o milagre de não sumir até
2022.   

J U S T I Ç A S 

Após o tiro, no coração de Lula e Dilma, que o casal de pu-
blicitários (João e Monica) deu na delação premiada pra Sergio
Moro, só falta o tiro na cabeça que o ex-ministro Palocci prome-
te dar em ambos.    

P A R T I D O S 

PSDB - o vereador Covas Neto (PSDB), presidente do dire-
tório paulistano do PSDB e no Estado de São Paulo da Associa-
ção Brasileira de Câmara Municipais, recebeu a visita do Secre-
tário (Governo) ... 

P O L Í T I C O S 

... prefeito Doria (PSDB), Julio Semeghini (ex-presidente do
municipal), pra tratar de como a militância será acomodada num
governo onde de vez em quando tem até tucanos sendo nomea-
dos.  

H I S T Ó R I A S 

Não bastou Duda Mendonça - ainda no 1º governo Lula - ter
rebaixado os publicitários à pessoas que operam via caixa 2 na
política ? Como a categoria tá tratando o caso João / Mônica com
Lula-Dilma ?  

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de polí-
tica desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente nas Associações (Cro-
nistas de Política - SP - e API). 

CESAR
 NETO

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

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
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Exemplar do dia: R$  2,30
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A Prefeitura inicia nesta se-
gunda-feira (15) a terceira sema-
na do Maio Amarelo, que pro-
moverá atividades voltadas para
a segurança dos motociclistas
que circulam pelas ruas de São
Paulo. As ações de conscienti-
zação integram um movimen-
to que acontece em várias par-
tes do mundo, com o objetivo
de incentivar a convivência en-
tre os modais e conscientizar
sobre a importância de reduzir
os índices de mortos e feridos
no trânsito. 

Em parceria com a Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego
(CET), a Associação Brasileira
de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo) vai oferecer gra-
tuitamente check-up nas motos
que trafegam pelas marginais
Tietê e Pinheiros. A ação acon-
tece desta segunda (15) até sex-
ta-feira (19), das 10h às 16h, na
Marginal Tietê, sentido Ayrton
Senna, na ponte Governador
Orestes Quércia (conhecida
como “Estaiadinha”). 

De acordo com a Abraciclo,
a ideia é que até o final
da semana 5 mil motos sejam
avaliadas. Serão verificadas as
condições mecânicas de 21
itens dos veículos. Todos os
motociclistas também recebe-
rão orientações de segurança,
com demonstrações de pilota-
gem defensiva e sobre o uso cor-
reto do sistema de frenagem.
Para completar, serão distribuí-
dos brindes e vales para a troca
completa de óleo.

Segundo levantamento reali-
zado ao longo de 19 edições do
MotoCheck-Up, promovido pela
entidade, o freio traseiro é o
item que lidera as estatísticas de
necessidade de reparo ou subs-
tituição nas motocicletas, com
33,4%. Também foram identifi-
cados 27,4% de veículos com
defeitos na relação (transmis-
são) e 27,3% com problemas no
freio dianteiro. Vale ressaltar
que a ação não tem caráter de
fiscalização, sendo destinada à
conscientização dos motociclis-
tas sobre a importância da con-

dução segura.

Circuito de motos
Além da atividade de check-

up na Marginal Tietê, o Maio
Amarelo promove nesta semana
o evento “Pilotando a vida com
segurança”, que montará um cir-
cuito no estacionamento exter-
no do Shopping Eldorado. A ati-
vidade acontece de terça (16) até
sexta-feira (19), das 10h às 16h.

No local, serão apresentadas
dicas de segurança com orienta-
ções de frenagem e ultrapassa-
gem, entre outras informações. 
Os interessados poderão treinar
gratuitamente no circuito.

Programação
O Maio Amarelo conta com

a parceria da Fundação Bloom-
berg, do aplicativo 99 e das em-
presas Shimano e Caloi. Nas
duas primeiras semanas, promo-
veu atividades voltadas à cons-
cientização de pedestres 
e ciclistas. Nas próximas sema-
nas, a programação será voltada
para veículos de passeio e para

veículos coletivos e de carga.
Além da programação definida
pela Prefeitura, entidades de
classe e a sociedade civil tam-
bém podem participar e sugerir
programações próprias por
meio do site do evento.

Confira alguns dos eventos
programados:

Veículos de passeio – 21 a
27 de maio

Uma das ações feitas durante
essa semana será sobre o uso
consciente das vagas especiais,
que são voltadas para pessoas com
deficiências, idosos e gestantes.
Também estão programadas vári-
as apresentações de teatro e dis-
tribuição de materiais educativos
para os condutores.

 
Veículos coletivos e de car-

ga – 28 a 31 de maio
Um ônibus antigo e um novo

vão ficar expostos em frente ao
Pátio do Colégio, e receberão o
público, que conhecerá a evolu-
ção dos coletivos no decorrer
dos anos.

Prefeito faz palestra em NY e
apresenta principais programas de SP

O prefeito de São Paulo,
João Doria, fez palestra nesta
segunda-feira (15) em Nova York
no VI Seminário Brasil e a Eco-
nomia Mundial, organizado pela
Fundação Getúlio Vargas e Câ-
mara Brasileira e Americana de
Comércio, no Harvard Club, em
Nova York. Ele foi aplaudido de
pé no fim da apresentação. 

No evento, com a presença
de cerca de cem empresários
brasileiros e americanos, o pre-
feito apresentou os resultados
de alguns dos programas que
vem desenvolvendo na adminis-
tração municipal, como o Coru-
jão da Saúde, Escolas Digitais e
o SP Cidade Linda.

Doria também falou sobre o
Plano Municipal de Desestatiza-
ção, indicando aos presentes as
oportunidades existentes para que
investidores nacionais e estran-
geiros participem dos processos
de privatização, parcerias públi-
co-privadas e concessões de ati-
vos e serviços públicos.

O prefeito ressaltou que o
objetivo do plano é ampliar e
melhorar os serviços públicos,
desonerando a Prefeitura de
obrigações que hoje consomem
recursos públicos. Doria reafir-
mou que os recursos obtidos ou
economizados nesse processo
serão investidos integralmente
em áreas prioritárias como saú-
de, educação, habitação popular
e mobilidade.

Ao falar sobre as Escolas
Digitais, o prefeito mencionou
a doação de R$ 300 milhões em
equipamentos que será feita

pela Cisco e que vai ampliar e
melhorar a conectividade de
mais de mil escolas. Doria tam-
bém disse que a educação deve
se focar no que interessa as cri-
anças e jovens, em tecnologia, e
não em ideologia.

Doria iria se reunir nesta se-
gunda-feira (15) com o atual pre-
feito de Nova York, Bill de Bla-
sio, mas o encontro foi cance-
lado porque Blasio precisou vi-
ajar para Washington. O prefei-
to de São Paulo terá uma reunião
nesta terça-feira (16) com o ex-
prefeito Michael Bloomberg,
fundador da empresa de comu-
nicação Bloomberg e da
Bloomberg Philanthropies.

Programação
Entre os eventos para pro-

mover o programa de desestati-
zação de São Paulo, Doria se
encontrará com líderes empre-
sariais e do setor bancário para
apresentar oportunidades de in-
vestimento em imóveis, leasing,
gestão e operação de serviços.

A programação inclui con-
versas com Bank of America,
Goldman Sachs, Citybank e em-
presas do Council of the Ameri-
cas. “Vamos falar com fundos e
bancos que têm investimentos
no Brasil, ou que podem poten-
cialmente ter investimentos, para
apresentar o programa de deses-
tatização. Vamos também ao
BID, em Washington, para pros-
seguir entendimentos iniciados
em São Paulo, com o objetivo
de captar recursos para a área de
saúde”, diz Doria.

Os principais ativos do pro-
grama de desestatização são o
Centro de Convenções Anhembi,
o Autódromo Interlagos, o Está-
dio do Pacaembu, centenas de
imóveis, 29 terminais de ônibus
e o sistema de compra de passa-
gens dos ônibus municipais.

“Nós acreditamos que o
Complexo do Anhembi e o Au-
tódromo de Interlagos desperta-
rão grande interesse. Os empre-
sários americanos também de-
monstraram especial interesse
pela concessão da bilhetagem,
dos terminais de ônibus e do ser-
viço funerário, além do fundo
imobiliário”, explica o secretá-
rio Wilson Poit (Desestatização
e Parcerias), que acompanha o
prefeito na viagem.

O ponto alto da agenda de
apresentações do programa é o
evento Brazilian Investment Fo-
rum, que será realizado no Harvard
Club, no centro de Manhattan. Na
quarta-feira (17), João Doria, ao
lado do governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin, par-
ticipará do encontro, que vai pro-
mover as relações bilaterais entre
empresários e investidores norte-
americanos e brasileiros.

Governador e prefeito parti-
cipam, no mesmo dia, à tarde, de
reunião com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID), em Washington, capital
dos Estados Unidos. Além da
captação de recursos para saú-
de, a Prefeitura quer buscar o
suporte da instituição para o
programa de desestatização. “O
BID tem um tipo de financia-

mento que auxilia o pagamento
de consultorias para os projetos
de privatização, concessão e par-
cerias público-privadas. O selo
do BID e o apoio internacional
ajudam a dar mais transparência
ao projeto”, diz Wilson Poit.

“Person Of the Year”
Na noite de 16 de maio, Do-

ria receberá o prêmio “Person Of
The Year”, concedido pela Brazi-
lian American Chamber of Com-
merce. “O prêmio reproduz o
sentimento de uma boa gestão à
frente da Prefeitura de São Pau-
lo, ainda que em prazo curto. É
uma mudança de valores, em que
gestão passa a ser mais importan-
te. Onde eficiência e modernida-
de façam a diferença”, afirma o
prefeito João Doria.

A premiação “Person Of The
Year” é organizada anualmente
desde 1970 pela Brazilian Ame-
rican Chammber of Commerce.
São esperadas cerca de mil pes-
soas, entre empresários, autori-
dades públicas, investidores,
banqueiros e analistas de rating
no evento, que acontece em jan-
tar na próxima terça-feira (16),
no American Museum of Natu-
ral History.

Com o objetivo de estreitar
os laços entre as duas nações, a
cada ano o prêmio homenageia
duas importantes autoridades,
sempre um brasileiro e um nor-
te-americano. Além do prefeito
João Doria, a edição de 2017 irá
premiar, pelo lado americano, o
embaixador americano Thomas
A. Shannon Jr. 

Prefeitura inicia recapeamento
de vias em Pirituba

O Programa Asfalto Novo,
coordenado pela Secretaria
Municipal das Prefeituras Re-
gionais, tem início nesta segun-
da-feira (15) na Rua Joana Pe-
droso dos Santos, em Pirituba.
Aproximadamente 286 mil me-
tros quadrados de ruas e aveni-
das da capital paulista serão re-
capeadas ainda no primeiro
semestre. Serão 23 vias em
nove Prefeituras Regionais.
No 2º semestre, o programa
será expandido, com R$ 210
milhões vindos do fundo de
multas. Os recursos do fundo
serão usados para esta finalida-
de pela primeira vez.

A primeira etapa do progra-
ma deve durar 12 dias, terá a
participação de 15 funcionári-
os e o apoio mecânico de uma
fresadora, uma minicarregadei-
ra bobcat, um vibro acabadora,
cinco caminhões e um rolo
compactador, equipamentos
que vão ajudar na distribuição
de 265,30 metros cúbicos de
massa asfáltica. A Rua Joana
Pedroso dos Santos tem cerca
de 1.114 metros de extensão,
com total de 7.580 metros qua-

drados de área.
A segunda via a ser recapea-

da será a Philomena Gonçalves
dos Santos, seguida pela Anto-
nio da Silva Leite, ambas em Pi-
rituba. Os serviços de recapea-
mento, que serão doados à Pre-
feitura pela iniciativa privada,
acontecerão sempre durante a
noite, para não atrapalhar o trân-
sito na região.

Após as vias de Pirituba, as
próximas ruas a serem recape-
adas são a Javaés e Italianos, lo-
calizadas na região da Sé, no
Centro. A previsão é que os tra-
balhos comecem por volta do
dia 7 de julho. “Fico muito fe-
liz em iniciar o maior progra-
ma de recape que a cidade já
teve nos últimos anos. Lem-
brando que será material de qua-
lidade. A população sentirá a
diferença”, disse o vice-prefei-
to e secretário de Prefeituras
Regionais, Bruno Covas. 

O projeto conta com o
apoio de 27 empresas, que vão
investir aproximadamente R$
20 milhões na execução das
obras, fornecendo caminhões
para o transporte dos materiais

e da massa asfáltica, mão de
obra técnica, logística, acompa-
nhamento físico, além da doa-
ção de asfalto, pedra, transpor-
te e maquinário, entre outros.

Vias
Durante o programa, estão

na programação serviços de re-
cape em vias como a Rua Dou-
tor José Gravonski (Jardim Ro-
bru), Rua Guaraitá (Vila Curu-
çá) e Rua Manuel Alvares Pi-
mentel (Itaim Paulista), todos
na Zona Leste da cidade, além
da Avenida Nove de Julho. Os
serviços vão até setembro. As
ruas foram escolhidas por com-
portar um grande fluxo de pes-
soas e veículos nos bairros e
avaliadas pelas Prefeituras Re-
gionais. As nove Prefeituras
Regionais que receberão os re-
capeamentos são: Guaianases,
Itaim Paulista, Jaçanã/Tremem-
bé, Pinheiros, Pirituba/Jaraguá,
Santana, Santo Amaro, Sé e Vila
Maria/Vila Guilherme.

A partir do segundo semes-
tre, o programa  Asfalto 
Novo será expandido com mais
de R$ 210 milhões vindos do

fundo de multas. Os recursos do
fundo serão usados para esta fi-
nalidade pela primeira vez. Em
novembro de 2016, uma reso-
lução do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) passou a pre-
ver , entre as possibilidade de
destinação dos recursos arreca-
dados com multas, “pavimenta-
ção, recapeamento, tapa-bura-
cos e recomposição de pista e
acostamentos”. Com esses re-
cursos será possível recapear
mais 400 mil metros quadrados
 de vias.

Uma licitação será feita para
contratação de projetistas que
vão levantar as vias com mais
necessidade de recapeamento
em todas as Prefeituras Regio-
nais. Outra licitação irá seleci-
onar as empresas que farão os
serviços de renovação de 
asfalto nas ruas e avenidas.

Criado em 2007, por lei mu-
nicipal, o Fundo Municipal de
Desenvolvimento de Trânsito
(FMDT) deve financiar a expan-
são e aprimoramento contínuo
das ações destinadas a promo-
ver o desenvolvimento do trân-
sito em São Paulo.
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Oposição faz
protestos nas ruas da

Venezuela contra
Maduro e Constituinte

Centenas de venezuelanos foram mais uma vez às ruas do país
na segunda-feira (15), em uma manifestação convocada pela opo-
sição para protestar contra o governo do presidente Nicolás
Maduro e contra a convocação de uma nova Constituinte no país.
As informações são da agência EFE.

Os críticos do governo começaram a se reunir desde a ma-
drugada em pontos estipulados pela Mesa de Unidade Democrá-
tica (MUD), principal aliança de oposição. A previsão é que a
atividade de prolongue por 12 horas como forma de mostrar uma
“resistência pacífica”.

Os deputados da MUD publicaram imagens nas redes so-
ciais mostrando venezuelanos nas ruas nas principais cidades
do país. Eles também recomendam que os opositores não fe-
chem as artérias que não foram incluídas no planejamento da
atividade de hoje.

Bombas de gás
Apesar do caráter pacífico da manifestação, a polícia de Ca-

rabobo, estado na região central da Venezuela, e a Guarda Nacio-
nal Bolivariana dispersaram com bombas de gás lacrimogêneo
um protesto na principal avenida da cidade de Valência.

Os opositores ocuparam a Autoestrada do Leste, único ponto
de manifestação marcado pela MUD na cidade. Imagens de uma
emissora local mostram os agentes reprimindo o protesto com
bombas e balas de borracha quando os opositores de Maduro ten-
taram interromper a circulação na via por completo.

Em Caracas, os manifestantes se concentraram em dois lo-
cais: em um trecho da Autopista Francisco Fajardo, a mais im-
portante da cidade, e também na Avenida Victoria, no oeste da
capital.

Golpe de Estado
O protesto, chamado de “grande plantão nacional”, faz parte

da agenda de manifestações que tiveram início depois que o Tri-
bunal Supremo de Justiça, acusado de servir ao chavismo, reti-
rou as prerrogativas do Parlamento, controlado pela oposição.

A pressão nas ruas aumentou ainda mais quando Maduro anun-
ciou, no último dia 1º de maio, a convocação de uma assembleia
Constituinte para redigir um novo ordenamento jurídico como
“a única” maneira de conseguir a paz. A oposição vê a medida
como um golpe de Estado, e acusa o presidente de tentar se per-
petuar no poder.

Algumas das manifestações, iniciadas há 45 dias, têm termi-
nado em violência. Segundo o último balanço oficial, 39 pessoas
já morreram e centenas ficaram feridas desde o início dos pro-
testos. A polícia da Venezuela já prendeu no período mais de
2.000 suspeitos. (Agencia Brasil)

EUA acusam regime
sírio de matar e

queimar milhares
 de prisioneiros

Os Estados Unidos acusaram na segunda-feira (15) o regime
sírio de Bashar al-Assad de assassinar e depois queimar os cor-
pos de milhares de prisioneiros, em um ritual de 50 mortes dia-
riamente, com base em provas que o Executivo em Washington
garante ter obtido. As informações são da agência EFE.

Em coletiva realizada na segunda-feira, o secretário-adjunto
para Assuntos do Oriente do Departamento de Estado, Stuart Jo-
nes, afirmou ter provas fotográficas de que o governo da Síria
construiu um crematório perto de uma prisão nos arredores de
Damasco, onde queima corpos de detentos para esconder execu-
ções em massa.

Ele disse que as imagens mostram neve derretida em áreas
quentes, onde seria local da cremação, e pediu ao governo da
Rússia, aliado de Assad, que aumente a pressão para que os res-
ponsáveis “por estas atrocidades prestem contas”.

Crime de guerra
Segundo Jones, o regime sírio estaria enforcando e queiman-

do os corpos dos prisioneiros para esconder as provas do que
poderia ser considerado um crime de guerra, conforme a Con-
venção de Genebra. Ele disse que o regime de Assad autorizou
execuções extrajudiciais na prisão de Saydnaya, a 30 km de Da-
masco, cuja situação degradante foi denunciada este ano pela
Anistia Internacional, que a definiu como um “abatedouro huma-
no”, com a possibilidade de que até 13 mil pessoas tenham sido
executadas lá.

“Segundo várias fontes, o regime sírio é acusado de matar até
50 presos por dia em Saydnaya. Acreditamos que o regime insta-
lou um crematório que pode eliminar os corpos sem que restem
muitas provas”, explicou Jones, que repercutiu relatórios de que
muitos desses corpos eram jogados em valas comuns.

O responsável pelo Departamento de Estado americano dis-
se acreditar que estas provas levarão o Executivo em Moscou
a aumentar a pressão sobre Assad, para que se busque uma so-
lução política à guerra civil síria, incluindo a saída do líder do
país. Jones não quis falar sobre ações militares em resposta a
este crime, como aconteceu quando o presidente americano,
Donald Trump, ordenou o bombardeio de uma base aérea síria
em abril, depois de um ataque com armas químicas  atribuído
a Assad. (Agencia Brasil)

O mercado financeiro redu-
ziu a projeção para a inflação
este ano pela décima  vez segui-
da. A estimativa para o Índice
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) passou de
4,01% para 3,93%, de acordo
com o boletim Focus, uma publi-
cação elaborada todas as sema-
nas, pelo Banco Central (BC), e
divulgada às segundas-feiras.

A projeção para a inflação

este ano está abaixo do cen-
tro da meta, que é de 4,5%. A
meta tem ainda limite inferi-
or de 3% e superior de 6%.
Para 2018, a estimativa caiu
4,39% para 4,36%.

A projeção de instituições
financeiras para o crescimento
da economia (Produto Interno
Bruto – PIB – a soma de todas
as riquezas produzidas pelo
país) este ano foi ajustada de

0,47% para 0,50%. Para o pró-
ximo ano, a estimativa permane-
ce em 2,50%.

Para as instituições financei-
ras, a taxa básica de juros,  a Se-
lic, encerrará 2017 e 2018 em
8,5% ao ano.

Atualmente, a Selic está em
11,25% ao ano. A Selic é um dos
instrumentos usados para influ-
enciar a atividade econômica e
a inflação. Quando o Copom au-

menta a Selic, a meta é conter a
demanda aquecida, e isso gera
reflexos nos preços porque os
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.

Já quando o Copom dimi-
nui os juros básicos, a tendên-
cia é que o crédito fique mais
barato, com incentivo à produ-
ção e ao consumo, reduzindo
o controle sobre a inflação.
(Agencia Brasil)

Tesouro cobriu R$ 265 mi em dívidas
não pagas pelo Rio de Janeiro em abril

A União cobriu, em abril, R$
265,1 milhões em dívidas não
pagas pelo estado do Rio de Ja-
neiro, segundo informações di-
vulgadas na segunda-feira (15)
pelo Tesouro Nacional. O go-
verno federal cobriu também R$
2,7 milhões relativos a dívidas
do estado de Roraima e R$ 2,2
milhões da prefeitura de Natal,
capital do Rio Grande do Norte.

No total, as dívidas pagas
pela União somaram R$ 270
milhões. Desse valor , a União
conseguiu recuperar R$ 214,45
milhões, ou seja, 79,4% do to-
tal, por meio de retenção de re-

passes aos entes públicos
inadimplentes. Entre as verbas
que podem ser retidas estão re-
ceitas dos fundos de participa-
ção estaduais e municipais, do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) e outras, da-
das como garantia pelos gover-
nos locais à União.

Ao honrar uma garantia, o
Tesouro retém o valor não pago
da dívida e inclui juros de mora,
multa e correção pela taxa Selic
– juros básicos da economia. O
Tesouro não especificou quanto

das receitas retidas dizem espe-
cificamente respeito ao Rio de
Janeiro, a Roraima e a Natal.

Segundo o Tesouro, além do
montante retido há ainda um sal-
do de R$ 435,49 milhões a re-
cuperar, em função de decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF)
que impede a União de executar
as retenções de receita previs-
tas em cinco contratos do RJ.

Pagamento
Como garantidora de opera-

ções de crédito, a União, repre-
sentada pelo Tesouro Nacional,
é comunicada pelos credores de

que o estado ou município não
realizou a quitação de determi-
nada parcela do contrato. O Te-
souro informa o devedor para
que se manifeste quanto aos atra-
sos nos pagamentos. Caso o ente
federado não cumpra suas obri-
gações no prazo estipulado, a
União paga os valores.

Após essa quitação, inicia-
se o processo de recuperação
de crédito na forma prevista
contratualmente, ou seja, pela
execução das garantias indica-
das pelos estados e municípios
na assinatura do contrato.
(Agencia Brasil)

Ministro defende limitações à
importação de etanol dos Estados Unidos

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, de-
fendeu na segunda-feira (15) li-
mitações à entrada no Brasil do
etanol de milho produzido pelos
Estados Unidos. “Não é barran-
do, mas criando algumas limita-
ções para a importação de eta-
nol, principalmente de milho. Eu
sou contra a taxação, porque isso
vai voltar para a gente muito mais
caro. Mas a gente cria alguns
mecanismos para que a gente
possa proteger o nosso etanol de
cana-de-açúcar do etanol de mi-
lho dos Estados Unidos”, disse

durante apresentação no seminá-
rio Brasil Futuro.

A edição de segunda-feira no
Diário Oficial da União traz
uma resolução do Conselho Na-
cional de Política Energética que
determina que os importadores
de biocombustíveis devem cum-
prir as mesmas exigências dos
produtores nacionais. Entre os
pontos que precisam ser atendi-
dos estão a manutenção de es-
toques mínimos e a comprova-
ção de capacidade para atendi-
mento ao mercado.

“Para isso, deverá ser exigi-

do do importador de biocom-
bustíveis manter parcela do vo-
lume importado em estoque pró-
prio, a cada importação, obser-
vadas as mesmas proporções de
volumes e períodos estabeleci-
dos para os produtores”, diz o
comunicado do conselho que
explica a resolução.

Segundo Coelho Filho, o se-
tor sofreu muito nos últimos anos
e o governo está trabalhando para
ajudar os produtores. “Todo mun-
do adora dizer que o Brasil pro-
duz etanol, fala do biodiesel. Mas
quando nós chegamos e fomos ver

a realidade das empresas, se as de
energia e de eletricidade sofre-
ram, o pessoal do etanol sofreu
muito mais”, ressaltou.

O ministro destacou que os
biocombustíveis fazem parte
dos compromissos apresentados
pelo Brasil na Conferência do
Clima de Paris, em 2015. “Esta-
mos lançando a base de um pro-
grama para o futuro. No Acordo
Paris nos comprometemos a
produzir 50 bilhões de litros de
etanol até 2030. Nossa produção
no ano passado foi 27 [bilhões
de litros].” (Agencia Brasil)

Atividade econômica cresce
1,12% no primeiro trimestre

A atividade econômica cres-
ceu 1,12% no primeiro trimes-
tre deste ano, na comparação
com o último trimestre de 2016.
É o que mostra o Índice de Ati-
vidade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), dessazonali-
zado (ajustado para o período),
divulgado na segunda-feira  (15),
em Brasília.

O indicador mostra que o
país saiu da sua maior recessão
econômica, com registro de re-
tração nos dois últimos anos. Em
2015, o Produto Interno Bruto
(PIB – a soma de todas as rique-

zas produzidas pelo país), indi-
cador oficial calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), teve queda de
3,8%. No ano passado, o PIB
encolheu 3,6%.

Em relação ao primeiro tri-
mestre de 2016, houve cresci-
mento do IBC-Br de 0,29%, de
acordo com os dados sem ajus-
tes já que a comparação é entre
períodos iguais.

Queda seguida de cresci-
mento

Em março, o índice dessazo-

nalizado apresentou queda de
0,44% em relação a fevereiro.
Essa foi a primeira queda men-
sal neste ano. Em fevereiro,
houve crescimento de 1,37%
e em janeiro, expansão de
0,37%, em relação aos meses
anteriores.

Na comparação entre mar-
ço deste ano e o mesmo perí-
odo de 2016, houve cresci-
mento de 1,05%. Em 12 me-
ses encerrados em março, o
indicador ainda acumula retra-
ção de 2,78%.

O IBC-Br é um mecanismo

que avalia a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e
ajuda o BC a tomar suas deci-
sões sobre a taxa básica de ju-
ros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços e
agropecuária, além do volume de
impostos. O indicador foi cria-
do pelo BC para tentar antecipar,
por aproximação, a evolução da
atividade econômica. Mas o in-
dicador oficial é o PIB. (Agen-
cia Brasil)

Vendas no
Dia das Mães

voltam a
crescer após

três anos
As vendas na semana do Dia

das Mães cresceram 2% neste ano,
segundo o indicador de Atividade
do Comércio, da empresa de con-
sultoria Serasa Experian. A avalia-
ção foi feita no período de 8 a 15
de maio, em relação a período
equivalente de 2016, quando hou-
ve queda de 8,4% nas vendas. O
resultado deste ano é o primeiro
com variação positiva desde 2014.

Para economistas da Serasa
Experian, o crescimento é explica-
do pela redução da inflação, a queda
dos juros e a entrada dos recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) na economia.

Também houve melhora de
1% nas vendas relativas ao fim
de semana do Dia das Mães (12
a 14 de maio), na comparação
com as datas relativas ao ano
passado. O indicador apurou ain-
da os resultados da cidade de São
Paulo, onde as vendas cresceram
3,3% na semana da data come-
morativa. (Agencia Brasil)

Em uma semana, Enem
recebe quase 3,5 milhões

 de inscrições
Em uma semana, o Exame

Nacional do Ensino Médio
(Enem) recebeu 3.417.104 ins-
crições, segundo balanço divul-
gado na manhã de  segunda-feira
(15) pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). A
expectativa é que mais 3,5 mi-
lhões se inscrevam até o fim do
prazo, às 23h59, no horário de
Brasília, de sexta-feira (19).

As inscrições foram abertas
na última segunda-feira (8). Os
interessados em participar do
exame podem se inscrever pela
internet, no site do Enem.

As provas serão aplicadas em

dois domingos consecutivos,
nos dias 5 e 12 de novembro.
Para concluir a inscrição, o can-
didato deve pagar a taxa de R$
82. O prazo vai até o dia 24 des-
te mês.

Pelas regras do edital, estão
isentos da taxa os estudantes de
escolas públicas que concluirão
o ensino médio este ano, os par-
ticipantes de baixa renda que in-
tegram o Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico)
e os que se enquadram na Lei
12.799/2013 que, entre outros
critérios, isenta de pagamento
aqueles com renda igual ou in-
ferior a um salário mínimo e

meio, ou seja, R$ 1.405,50.
O resultado das provas pode-

rá ser usado em processos sele-
tivos para vagas no ensino públi-
co superior, pelo Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), para
bolsas de estudo em instituições
privadas, pelo Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni), e
para obter financiamento pelo
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies).

Caso haja problema na hora
da inscrição, os candidatos po-
dem ligar para o Inep pelo tele-
fone 0800 616161. O atendi-
mento é das 8h às 20h, no horá-
rio de Brasília. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail:
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Ministro diz que Samarco pode
voltar a operar no segundo semestre
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O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho, disse que
está atuando para garantir que a
mineradora Samarco volte a ope-
rar em Minas Gerais no segun-
do semestre deste ano. “Com a
Samarco em particular, eu estou
cuidando pessoalmente do rela-
cionamento com a presidente
do Ibama, com o pessoal do
estado de Minas Gerais, com
as prefeituras. Nós consegui-
mos agora solucionar, faz uns
15 dias, o problema que tinha
com a última prefeitura que
precisava dar a licença para
que no segundo semestre a
gente possa estar com a Samar-
co de novo operando. Eu estou

muito animado”, disse ao parti-
cipar do seminário Brasil Futu-
ro, na capital paulista.

As atividades da mineradora
estão paralisadas desde que to-
das as suas licenças ambientais
foram suspensas em decorrên-
cia da tragédia de novembro de
2015, quando houve o rompi-
mento da Barragem de Fundão,
em Mariana (MG). Foram libe-
rados no ambiente mais de 60
milhões de metros cúbicos de
rejeitos, que devastou vegetação
nativa, poluiu a bacia do Rio
Doce e provocou 19 mortes. O
episódio é considerado a maior
tragédia ambiental do país.

No último dia 13, o Tribunal

de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) determinou que prefei-
tura de Santa Bárbara deverá
emitir em 10 dias um documen-
to dizendo se as estruturas da
Samarco na cidade estão ou não
em conformidade com a legis-
lação municipal de uso e ocupa-
ção do solo. Já entregaram o
documento as prefeituras de
Catas Altas, Matipó, Ouro Preto
e Mariana.

A prefeitura de Santa Bárba-
ra alegou que a retomada das ati-
vidades da Samarco provocaria
impactos no meio ambiente, o
que exigiria ações de mitigação
por parte da mineradora. Com
base no Decreto Municipal

2.488/2013, o município chegou
a solicitar à mineradora a entre-
ga de estudos ambientais. No
entanto, o desembargador Rai-
mundo Messias Dias acolheu
argumentação da Samarco e
apontou que avaliação dos im-
pactos ambientais é de respon-
sabilidade do governo estadual,
cabendo ao município tão so-
mente avaliar a conformidade em
relação à sua legislação de uso
e ocupação do solo. A decisão é
de quinta-feira (11). “Não pode
o município fazer exigências tí-
picas do licenciamento, mos-
trando-se ilegal o Decreto Mu-
nicipal 2.438/2013”, diz o des-
pacho. (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
disse na segunda-feira (15) que
a ampliação da faixa isenta de
cobrança do Imposto de Renda
(IR) é uma medida positiva,
cuja possibilidade foi levanta-
da em “uma breve fala”, mas
ressaltou que ainda não há nada
de concreto sobre o tema. 

“Houve apenas uma primei-
ra conversa para verificar se
seria possível ampliar a faixa
limite para o Imposto de Ren-
da. Se for possível, é claro. Se
você aumenta a faixa de isen-
ção do Imposto de Renda, está
permitindo que muita gente
possa economizar no pagamen-
to de tributo para investir, para
aplicar no varejo, onde seja”,
afirmou o presidente em entre-
vista a emissoras de rádio.

Na entrevista, ele falou tam-
bém sobre a reforma trabalhis-
ta, indicando que pode vir a ve-
tar o trecho que permitiria que 
mulheres grávidas ou lactantes
trabalhassem em ambientes in-
salubre, e sobre informações
“improcedentes” que circulam
nas redes sociais.

Sobre o aumento da faixa de
isenção do IR, Temer disse ain-
da  que não há absolutamente
nada de concreto sobre o as-
sunto. “Houve uma fala sobre a
possibilidade de aumentar a fai-
xa de isenção. Não há concre-
tamente nada [a respeito dis-
so]. Claro que seria bom para
alcançar uma maior margem de
trabalhadores e para a econo-
mia, porque, em vez de pagar
tributo, ele [o contribuinte]
consumiria. É bom, mas é com-
plicado [porque diminuiria a
receita do Estado]”, disse o
presidente no programa Agora
Brasil, da Rede Nacional de
Rádio em parceria com a NBR
– canal de TV da Empresa
Brasil de Comunicação
(EBC).

Temer adiantou haver a pos-
sibilidade de vetar, no âmbito
da reforma trabalhista, o arti-
go que permite que mulheres
grávidas ou lactantes trabalhem
em ambientes insalubres. “Há
essa possibilidade, mas, no que
se refere aos demais pontos,
não pretendo vetar. Se neces-
sário, há a possibilidade de uma
medida provisória, mas preci-
samos ver em quais pontos.
Precisamos aguardar as discus-
sões [no Congresso Nacional]”,
disse o presidente ao negar,
novamente, que a reforma vá
resultar na retirada de direitos
dos trabalhadores.

A legislação trabalhista atu-
al determina o afastamento da
empregada gestante ou lactan-
te de quaisquer atividades insa-
lubres ou exercidas em locais
insalubres. De acordo com o
texto da relatoria da reforma,
trabalhadoras  gestantes só se-
rão afastadas de atividades con-
sideradas insalubres “em grau
máximo”. No caso de ativida-
des ou locais com nível médio
ou mínimo de insalubridade, a
trabalhadora só será afastada se
um “médico de sua confiança”
fizer a recomendação. No pe-
ríodo da lactação, o afastamen-
to também poderá ocorrer ape-
nas se um atestado médico as-
sim indicar.

Previdência
Para o presidente, a Previ-

dência é um sistema que depen-
de de modernização constante.
“Depois de 2003, fez-se uma
nova atualização, e agora mais
uma. Tenha certeza de que, da-
qui a dez anos, será necessária
uma nova reavaliação”, disse
Temer, ao reiterar que nenhum
direito adquirido será retirado
com a reforma. Ele acrescen-
tou que algumas categorias de-
verão ter as alterações previ-
denciárias estabelecidas por
meio de lei complementar ou
mesmo lei comum. “O que se
precisa é tentar equacionar as
contas públicas.”

Temer espera que a votação
da reforma da Previdência no
Congresso ocorra “o mais rá-
pido possível”. Ele ressaltou
que os líderes partidários têm
feito constantemente levanta-
mentos para verificar qual será

Governo avalia possibilidade
de ampliar faixa de isenção

do Imposto de Renda
o melhor momento para a vo-
tação. “Só se leva a plenário
tendo 320 ou 330 votos garan-
tidos, de forma a obtermos os
308 votos necessários”. “Tal-
vez votemos no final de maio”,
disse.

Durante a entrevista, Temer
desmentiu informações que
circulam em redes sociais se-
gundo as quais ele e o presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
estariam atuando no sentido de
adiar as eleições de 2018 para
2020, o que daria mais dois
anos de mandato ao presiden-
te. “Nunca ninguém falou co-
migo sobre prorrogação de
mandato. Eu duvido que o Maia
tenha falado isso porque a
Constituição não permite. O
que se permite é a reeleição,
não a prorrogação. A possibi-
lidade de esticar meu mandato
é zero. A prorrogação não irá
adiante. Tenho absoluta convic-
ção desse fato”, disse, ao
emendar: “e a possibilidade de
reeleição em 2018 é também
zero”.

Ao ser questionado sobre
denúncias divulgadas em redes
sociais de que estaria pagando
com dinheiro público o salário
da babá de seu filho, Michelzi-
nho, Temer foi enfático: “Con-
sidero isso ofensivo a meu fi-
lho porque ele tem 8 anos e não
precisa de babá. Tem uma se-
nhora que cuida da casa. Ela foi
contratada pelo Palácio porque
a estruturas dos dois palácios
[Planalto e Jaburu] é formata-
da pelo Planalto. O que está
havendo são adequações para
saber se pode prestar serviço,
ou não. Como é algo ofensivo
a meu filho, não vou deixar ele
saber disso.”

O presidente comentou
também a denúncia de que os
publicitários João Santana e
Mônica Moura teriam  pago R$
4 mil para cabeleireiros da ex-
presidenta Dilma Rousseff.
“Compreendo a angústia e a
revolta popular, mas precisa-
mos deixar que o Judiciário
examine isso”, afirmou Temer.

Ele voltou a defender os
ministros de seu governo acu-
sados de envolvimento em cri-
mes investigados pela Opera-
ção Lava Jato. Segundo o pre-
sidente, as denúncias não atra-
palharão o trâmite das refor-
mas: “Tudo está sendo apurado
pelos meios competentes.”

O presidente disse ainda
que espera que o julgamento do
processo de cassação da chapa
Dilma-Temer, que corre no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ocorra “o quanto antes”.
Segundo Temer, “quanto mais
rápido, melhor para e a estabi-
lidade política do nosso país”.

Reforma política
No âmbito da reforma po-

lítica, Temer disse não acredi-
tar que seja concluída até o pra-
zo final, em setembro. Ele res-
saltou que também não acredi-
ta na aprovação da proposta de
lista fechada e defendeu a ver-
ticalização das eleições, de
forma que as alianças regionais
sigam o determinado pela ali-
ança nacional.

Sobre a contribuição de
campanha, o presidente afir-
mou que tanto as doações de
pessoas físicas como de pes-
soas jurídicas são “exercício
de cidadania”. Mas, segundo
ele, empresas que colaboram
para todos os partidos levantam
suspeitas de que estariam atu-
ando para ser beneficiadas in-
dependentemente de quem ga-
nhe as eleições.

“Não posso colaborar com
todos porque aí não seria exer-
cício de cidadania, mas uma
busca por prestigiar, seja quem
for para, quando no poder me
prestigiar. Pessoas jurídicas
muitas vezes são holdings com
20 ou 30 sócios que poderiam
colaborar. Mas aí, só para um
candidato”, argumentou. Nas
considerações finais, Temer
procurou passar uma mensa-
gem de otimismo e pediu uma
“corrente de energia favorável”
à população. (Agencia Brasil)

Ministério Público volta a pedir
cassação da chapa Dilma-Temer ao TSE

O Ministério Público Elei-
toral (MPE) enviou ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) novo
parecer a favor da cassação da
chapa Dilma-Temer, vencedora
das eleições presidenciais de
2014. A nova manifestação foi
entregue na sexta-feira (12)  e se
refere ao processo em que o
PSDB pediu a cassação do resul-
tado das eleições.

O novo parecer repete o po-
sicionamento feito pelo vice-
procurador eleitoral, Nicolau
Dino, enviado ao TSE em mar-
ço, antes da interrupção do
julgamento. De acordo com o
procurador, além da cassação
da chapa, o tribunal também
deve considerar a ex-presi-
denta Dilma Rousseff inelegí-
vel por oito anos.

A novidade na manifestação
é a inclusão dos depoimentos de

delação premiada dos publicitá-
rios João Santana e Mônica
Moura, responsáveis pelas cam-
panhas eleitorais do PT. Nos de-
poimentos, o casal citou supos-
to recebimento de propina na
campanha por Dilma.

Na sexta-feira (12), o rela-
tor da ação no TSE, Herman Ben-
jamin, encaminhou aos demais
ministros da Corte o comple-
mento do relatório final do pro-
cesso. A próxima etapa será a
retomada do julgamento, que foi
suspenso no mês passado para
novo prazo de alegações para as
defesas. Caberá ao presidente do
tribunal, ministro Gilmar Men-
des, marcar a data do julgamen-
to, que deve ocorrer a partir da
última semana de junho.

Processo
Após o resultado das elei-

ções de 2014, o PSDB entrou
com a ação e o TSE começou a
julgar suspeitas de irregulari-
dades nos repasses a gráficas
que prestaram serviços para
a campanha eleitoral. Recen-
temente, Herman Benjamin
decidiu incluir no processo
os depoimentos dos delato-
res  l igados  à  empre i te i ra
Odebrecht, investigados na
Operação Lava Jato. Os delato-
res relataram que fizeram repas-
ses ilegais para a campanha pre-
sidencial.

Em dezembro de 2014, as
contas da campanha da então pre-
sidenta Dilma Rousseff e de seu
vice, Michel Temer, foram apro-
vadas com ressalvas e por una-
nimidade no TSE. No entanto, o
processo foi reaberto porque o
PSDB questionou a aprovação,
por entender que há irregulari-

dades nas prestações de contas
apresentadas por Dilma, que te-
ria recebido recursos do esque-
ma de corrupção investigado na
Operação Lava Jato. Segundo
entendimento do TSE, a presta-
ção contábil da presidenta e do
vice-presidente é julgada em
conjunto.

A campanha de Dilma Rous-
seff nega qualquer irregularida-
de e sustenta que todo o proces-
so de contratação das empresas
e de distribuição dos produtos
foi documentado e monitorado.
A defesa do presidente  Michel
Temer sustenta que a campanha
eleitoral do PMDB não tem re-
lação com os pagamentos sus-
peitos. De acordo com os advo-
gados, não se tem conhecimen-
to de qualquer irregularidade no
pagamento dos serviços. (Agen-
cia Brasil)

Lula vai recorrer de decisão que negou
arrolar novas testemunhas no caso triplex

Os advogados do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
anunciaram na segunda-feira
(15) que vão recorrer da deci-
são do juiz federal Sergio Moro,
que indeferiu o pedido da defe-
sa de arrolar novas testemunhas
e realizar provas periciais no
processo que investiga suposta
ligação de Lula com um aparta-
mento triplex da OAS Empreen-
dimentos.

Segundo nota assinada pelo
advogado Cristiano Zanin Mar-

tins, a decisão de Moro contém
erros factuais, “pois todos os
endereços das testemunhas com-
plementares [...] estão em um rol
que pode ser encontrado nas
duas últimas folhas da petição”.
Moro havia citado a falta dos
endereços das testemunhas
como uma das razões para a ne-
gativa.

A defesa também criticou o
indeferimento da realização de
perícia para apurar de quem se-
ria o imóvel 164-A, do Condo-

mínio Solaris, e se a OAS usou
o apartamento como garantia em
operações financeiras da em-
preiteira. “Se o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) imputa —
ainda que sem qualquer razão —
crime que deixa vestígio mate-
rial, a realização da prova peri-
cial é obrigatória”, diz a nota,
que faz referência ao Artigo 158
do Código de Processo Penal.

Martins também afirmou
que os depoimentos das 73 tes-
temunhas ouvidas no caso do tri-

plex comprovam a inocência do
ex-presidente: “Ao arrolar novas
testemunhas, o MPF reconheceu
que não dispõe de prova da acu-
sação formulada contra Lula”. O
pedido dos procuradores para
ouvir novas testemunhas também
foi negado por Moro.

A nota dos advogados encer-
ra afirmando que “serão tomadas
todas as medidas necessárias
para afastar as ilegalidades pre-
sentes” na decisão do juiz fede-
ral. (Agencia Brasil)

Operação contra célula do PCC em
São Paulo tem 9 presos e 22 foragidos

Nove pessoas foram  presas
na segunda-feira (15) em decor-
rência da Operação Inconfidên-
cia Mineira, que foi deflagrada
e desarticulou uma célula do
Primeiro Comando da Capital
(PCC) que atuava em Cidade Ti-
radentes, na zona leste de São
Paulo. Segundo Adilson Aquino,
delegado titular da Seccional de
Guarulhos, apenas duas dessas
pessoas foram presas hoje – as
demais já cumpriam penas. O
nome da operação se refere ao
bairro onde ela ocorreu, que leva
o nome do líder da Inconfidên-
cia Mineira.

Os presos são o libanês Mo-
hamad Hassan Atris, conhecido
como “Hesbolah”, que ocupava
uma posição de alta patente den-
tro da facção criminosa; e Mi-
chel Ferreira Barbosa, o Gordão.
O assistente do 4º Distrito Po-
licial de Guarulhos, Fernando
Santiago, informou que o liba-
nês ocupava uma posição de des-
taque no PCC da zona leste e era

responsável por comandar as “bi-
queiras” ou pontos de tráfico.
Ele fazia parte da “sintonia de
progresso”, que é a denomina-
ção utilizada pela facção para trá-
fico de drogas. Já Gordão tinha
envolvimento com roubo a ban-
cos, lojas e carros-fortes e fa-
zia parte também da “sintonia de
disciplina”, responsável pelos
julgamentos de integrantes do
PCC nos tribunais do crime.

A operação pretendia cum-
prir 87 mandados judiciais, sen-
do 56 de busca e apreensão e 31
de prisão temporária. Como ape-
nas nove pessoas estão presas,
22 são consideradas foragidas.
Na operação, foram apreendidos
computadores, celulares, a cha-
ve de um veículo, quatro tijolos
de maconha e muitas cartas, em
que integrantes do PCC pediam
ajuda financeira a outros mem-
bros da facção.

“Hoje conseguimos mais
provas que vão permitir, com a
análise da inteligência, poder-

mos atacar essa organização cri-
minosa”, disse Aquino. “Creio
que tivemos um resultado posi-
tivo. Talvez não com o número de
prisões que esperávamos, mas ela
[a operação] foi muito importan-
te no sentido de encaminharmos
mais provas e documentos que
vão permitir um refino de infor-
mações”, acrescentou.

As investigações tiveram iní-
cio em maio do ano passado com
a prisão de dois “sintonias”
(membros de destaque) do PCC.
Com a prisão desses dois mem-
bros do PCC, que faziam parte da
“sintonia de cadastro” (responsá-
vel pelo cadastro dos membros
da facção criminosa), a polícia
obteve nomes de diversos inte-
grantes, culminando na operação
que foi desencadeada hoje.

Hoje foi desarticulada ape-
nas uma célula, que atuava em
Cidade Tiradentes, mas policiais
dizem que pelo menos outras
cinco células do PCC estão sen-
do investigadas. Durante a ope-

ração, não houve resistência ou
incidentes.

“O inquérito policial inves-
tiga o crime de organização cri-
minosa. Mas temos também os
crimes acessórios praticados
por ela, como os crimes de trá-
fico de drogas e roubo. Uma
coisa que também foi investiga-
da nos autos foram os braços fi-
nanceiros dessa organização cri-
minosa”, falou Santiago.

A operação foi desencadea-
da com a união de diversos ór-
gãos, como o Ministério Públi-
co estadual, o Departamento de
Polícia Judiciária da Macro São
Paulo e capital (Demarco e De-
cap), além de policiais do De-
partamento Estadual de Investi-
gações Criminais (Deic) e do
Departamento Estadual de Pre-
venção e Repressão ao Narco-
tráfico (Denarc).

A polícia não informou quan-
to a organização movimentava
em drogas e dinheiro em Cida-
de Tiradentes. (Agencia Brasil)

Com atraso, governo do Rio
paga 40 mil pensionistas

A Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio informou que
o pagamento de pensionistas
do Estado foi feito na segun-
da-feira (15) até o final do dia.
O salário de março não entrou
na conta de 40 mil pessoas na
última sexta-feira, data fixada

pelo governo estadual.
De acordo com o secretá-

rio estadual de Fazenda, Gus-
tavo Barbosa, a causa foi um
problema que vem ocorrendo
desde a semana passada no sis-
tema que roda a folha de paga-
mento. “Hoje a dívida será li-

quidada”, disse.
O RioPrevidência, responsá-

vel pela folha dos pensionistas
do Estado, informou por meio de
nota, que a ocorrência ocasio-
nou o adiamento dos vencimen-
tos de pensões alimentícias e
pensionistas. “Dos 40 mil casos,

9 mil são relativos a atraso da
pensão previdenciária e 3 mil de
pensão alimentícia de março, e
28 mil são aposentados e pensi-
onistas da área de segurança, que
deveriam ter recebido na sexta-
feira passada”, diz comunicado.
(Agencia Brasil)
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Hacker dos EUA vê
indícios de ação da
Rússia por trás do
ciberataque global

Rod Soto, secretário da Hack Miami, uma comunidade
de “hackers éticos” do sul da Flórida, nos Estados Unidos,
afirmou na segunda-feira (15) à Agência Efe que não há dú-
vida de que a Rússia  “é parcialmente responsável” pelo ci-
berataque global que afetou mais de 200 mil computadores
desde a sexta-feira.

Soto disse que foi o grupo The Shadow Brokers (Corre-
tores das Sombras), piratas cibernéticos “vinculados ao
Kremlin”, que usou um código que figurava nos arquivos
da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em in-
glês) dos Estados Unidos e que foram divulgados no site
WikiLeaks.

Uma vez publicado este código, os criminosos ciberné-
ticos puderam baixá-lo e adaptá-lo para seus propósitos,
que é obter dinheiro para decodificar os sistemas operaci-
onais e arquivos dos computadores previamente infectados
com o ‘ransomware’ (tipo de ciberataque que infecta os
computadores e depois cobra um resgate) WannaCry e que
ficam inacessíveis para seus usuários, disse o especialista
em segurança cibernética.

“Abriram a caixa de Pandora”, disse Soto, em referên-
cia ao grupo The Shadow Brokers.

Mutações e precauções
Em resposta à afirmação do presidente russo, Vladimir

Putin, de que a origem primária da informação que levou
ao ciberataque foi a CIA, Soto disse que, apesar da agência
NSA possuir parte do código há algum tempo, nunca acon-
teceu nada até sua publicação por parte do The Shadow
Brokers, que também estariam envolvidos nos vazamentos
do WikiLeaks.

Soto disse ter certeza de que haverá diversas mutações
do vírus WannaCry e destacou que os países do Terceiro
Mundo, onde há um maior número de usuários de progra-
mas piratas, podem ser os mais afetados.

Como primeira medida preventiva, ele recomendou a
instalação da atualização MS17-010 para Windows que a
Microsoft lançou em março e, sobretudo, ter “precaução e
bom senso” na hora de abrir mensagens de e-mail, pois o
WannaCry utiliza esse caminho para infectar os computa-
dores.

Seguir o dinheiro
Rod Soto se mostrou seguro de que os responsáveis pelo

ciberataque serão descobertos e disse que os “hackers éti-
cos” podem ser de grande ajuda nesse processo, pois eles
estão na linha de frente da luta contra os criminosos ciber-
néticos. Para o especialista em cibersegurança, “é preciso
seguir a pista do dinheiro” para encontrar os autores do ci-
berataque global.

O FBI, a polícia federal investigativa dos EUA, em um
comunicado de 2015, estimou em US$ 18 milhões o custo
da extorsão cibernética para os consumidores.

Geralmente os chantagistas cibernéticos exigem de suas
vítimas o pagamento em ‘bitcoins’ (moedas digitais crip-
tografadas), que “não estão presas a regulamentos, não têm
limitações nas quantidades e são difíceis de serem rastre-
adas”, disse Soto à Efe em uma entrevista realizada em ja-
neiro durante uma uma reunião do Hack Miami, na qual fo-
ram discutidos vários crimes cibernéticos.

O Hack Miami realizará nos próximos sábado e domin-
go sua quinta conferência anual na qual devem participar
de cerca de 250 especialistas em segurança cibernética e
que, certamente, terá o assunto WannaCry em papel de des-
taque, segundo Soto.

Resgates
Apesar de mais de 300 mil computadores em 150 paí-

ses terem sido infectados desde sexta-feira pelo ciberata-
que global, mas seus responsáveis arrecadaram menos de
US$ 70 mil com sua chantagem sobre os afetados pelo ví-
rus que pagaram para recuperar seus dados, informou nesta
segunda-feira o governo dos Estados Unidos.

Nenhum dos sistemas do governo americano foi afeta-
do até agora pelo vírus global, segundo assegurou aos jor-
nalistas o assessor de segurança nacional do presidente
Donald Trump, Tom Bossert, que destacou que os EUA “não
fabricaram” o vírus, como sugeriu a Rússia.

O ciberataque “se estendeu a 150 países e afetou mais
de 300 mil máquinas, mas a boa notícia é que as taxas de
infeção diminuíram ao longo do final de semana”, decla-
rou Bossert em uma entrevista coletiva na Casa Branca.

Apesar da ganância dos responsáveis pelo vírus, “pare-
ce que foram pagos menos de US$ 70 mil em resgates”, e
que os que efetuaram esses pagamentos não conseguiram
“recuperar nenhum de seus dados”, disse Bossert. (Agen-
cia Brasil)

A defesa do ex-diretor de
Serviços da Petrobras Renato
Duque fez  na segunda-feira (15)
novo pedido de liberdade ao Su-
premo Tribunal Federal (STF).
Na manifestação, os advogados
defendem que Duque seja solto
e receba o mesmo benefício con-
cedido ao ex-ministro José Dir-
ceu, libertado pela Corte após
permanecer quase dois anos pre-
so em Curitiba pelas investiga-
ções da Operação Lava Jato.

Na manifestação, o advoga-
do Antônio Figueiredo Basto,

especialista em delações premi-
adas, sustenta que, conforme
denúncias apresentadas pelo
Ministério Público Federal
(MPF) ao juiz Sérgio Moro,
Renato Duque tinha ligação com
José Dirceu e que também pode
aguardar o desfecho das investi-
gações em liberdade.

 “A origem das vantagens ilí-
citas está diretamente correlaci-
onada com a ação de Renato Du-
que na Diretoria de Serviços da
Petrobras, portanto não há como
pretender dar ao mesmo trata-

mento diverso daquele concedi-
do a José Dirceu”, diz a defesa.

O advogado de Duque tam-
bém rebateu parecer no qual a
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) opinou, na sexta-feira
(12), pela rejeição do pedido de
extensão de liberdade por enten-
der que as acusações contra Dir-
ceu não têm relação com as im-
putações contra o ex-diretor da
Petrobras.

“Basta ler o teor das denún-
cias encartadas no parecer para
se reconhecer, sem maiores es-

forços, que ‘Renato Duque par-
tilhou com José Dirceu, das
mesmas 31 imputações do deli-
to de corrupção’.  Ainda que te-
nham papeis distintos na organi-
zação criminosa. Lembramos
ainda que o MPF mais a frente
reconhece que Duque foi indi-
cado para a Petrobras por José
Dirceu”, argumenta a defesa.

Nos processos da Lava Jato,
Figueiredo Basto trabalhou para
o doleiro Alberto Youseff e para
o ex-senador Delcídio do Ama-
ral. (Agencia Brasil)

Ministro diz que Brasil prepara plano
para receber refugiados da Venezuela

O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, disse  na segunda-
feira (15) que o Brasil está se
preparando para receber ofi-
cialmente refugiados vene-
zuelanos que fogem da vio-
lenta crise política, descon-
trole da inflação e escassez
de alimentos do país vizinho.
O conflito se agravou neste
ano com enfretamentos entre
manifestantes e forças poli-
ciais, que já deixaram mais
de 30 mortos e 700 feridos.
Ele fez a declaração em en-
trevista durante anúncio da
criação de um Plano de Revi-
talização do Parque Histórico
Nacional dos Guararapes, no
município de Jaboatão dos
Guararapes (PE).

Ao ser questionado sobre o
que o governo brasileiro pla-

neja diante da entrada cada vez
maior de venezuelanos no país,
em especial em Roraima, Jung-
mann disse que está sendo ela-
borado um “plano de contin-
gência”, para o caso de agrava-
mento do conflito entre gover-
no e oposição na Venezuela. O
estado de Roraima calcula já
ter recebido cerca de 30 mil
pessoas vindas do país vizinho
e, em dezembro do ano passa-
do, já havia decretado situação
de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional
nos municípios de Pacaraima e
Boa Vista, por causa do fluxo
migratório.

“Eu estive na Colômbia,
agora vou me encontrar com
os peruanos em Tabatinga. A
avaliação corrente é que não
está se vendo uma saída conci-

liada. Então o Brasil está se
preparando para receber refu-
giados. Inclusive vai receber
nesta semana a Acnur [Alto
Comissariado das Nações Uni-
das para Refugiados], órgão da
ONU para refugiados”, disse. O
ministro não quis entrar em
detalhes porque o planejamen-
to seria sigiloso, mas diz que
o plano “tem tanto a ver com
refugiados, quanto com os bra-
sileiros e a integridade e segu-
rança dos brasileiros que estão
na Venezuela”.

Tropas norte-americanas
O ministro da Defesa tam-

bém comentou a informação,
publicada pela BBC Brasil, de
que tropas dos Estados Unidos
teriam sido convidadas pelo
governo brasileiro para parti-

cipar de um exercício militar
na tríplice fronteira amazôni-
ca entre Brasil, Peru e Colôm-
bia, em novembro deste ano.
Jungmann negou que tropas dos
EUA venham ao Brasil, e disse
os militares norte-americanos
foram convidados apenas ob-
servadores da chamada Opera-
ção América Unida.

“Não tem nenhuma ação
militar dos EUA no Brasil. Isso
é um equívoco e uma mentira.
O que acontece é que vai se
fazer um exercício com ou-
tros países da América do Sul
e virão observadores dos Es-
tados Unidos, da Índia, da
Rússia, de tudo quanto é lu-
gar. Não tem tropa americana
aqui, não tem Exército ame-
ricano e nem vai ter”, respon-
deu. (Agencia Brasil)

Força Nacional inicia patrulhamento
em rodovias e favelas do Rio

Soldados da Força Nacio-
nal começaram  na segunda-
feira (15) a atuar no reforço
da segurança, no Rio, dando
prioridade a pontos de maior
fluxo de caminhões ao longo da
Avenida Brasil e acessos do
Complexo do Chapadão, con-
junto de favelas que concentra
o roubo de veículos e cargas.

No acesso ao Morro da Pe-
dreira, um dos locais mais vi-
olentos da cidade, apoiados

por policiais militares do Rio,
os agentes montaram blitz  para
fiscalizar documentos pessoais
e dos veículos. Motoristas fo-
ram obrigados a descer dos ca-
minhões e mostrar a carga que
estavam transportando.

O envio da Força Nacional
ao Rio ocorreu na última ter-
ça-feira (9), após pedido do
governador do estado, Luiz
Fernando Pezão,como forma
de colaboração do governo

federal para reduzir os  índi-
ces de violência urbana. O pe-
dido foi feito depois da tenta-
tiva de invasão de uma facção
criminosa à Cidade Alta, em
Cordovil, na zona norte, no
dia 2 de maio. A ação resultou
na queima de nove ônibus e
dois caminhões, o que quase
paralisou a Avenida Brasil,
principal via de acesso ao Rio.

No total, foram enviados
ao Rio 300 homens da Força

Nacional, que se juntaram aos
125 que já estavam na cidade
desde fevereiro, ajudando a
reforçar o patrulhamento,
após protestos contra a vota-
ção de medidas impopulares
na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj). Um
efetivo da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) também deve-
rá ser enviado ao estado, ain-
da sem data definida. (Agen-
cia Brasil)

Número de mortes por febre amarela
no estado do Rio sobe para cinco

A Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro in-
fo rmou  na  s egunda - f e i r a
(15) que subiu para cinco o
número de mortes por febre
amarela no estado. Exames
l abo ra to r i a i s  f e i t o s  pe l a
Fundação Oswaldo Cruz con-
firmam 14 casos da doença
em todo  o  es tado  e  mais
duas mortes: uma em Ma-
caé ,  no r t e  f l uminense ,  e
uma em Silva Jardim, região
da Baixada Litorânea.

Dos 65 municípios do Rio

de Janeiros considerados mais
vulneráveis ao contágio da febre
amarela, 55 tiveram disponibili-
zadas doses em quantidade sufi-
ciente para imunização do públi-
co-alvo – entre elas, Macaé e
Silva Jardim. São quase 5 mi-
lhões de doses da vacina dispo-
nibilizadas para os 92 municípi-
os fluminenses.

Os municípios prioritários,
de acordo com a avaliação do
cenário epidemiológico, que
ainda não receberam novas re-
messas de vacinas são: Arraial

do Cabo, Cabo Frio, Campos
dos Goytacazes, Magé, Petró-
polis, Resende, São Pedro da
Aldeia, Saquarema, Teresópo-
lis e Três Rios.

Desde janeiro, 7,7 milhões
de doses foram distribuídas aos
92 municípios do estado, aten-
dendo à estratégia de priorizar as
cidades mais vulneráveis. O go-
verno tem como meta imunizar
toda a população elegível no es-
tado até o fim do ano, cerca de
12 milhões de pessoas.

Ainda segundo a secretaria,

a estratégia de vacinação em
cada cidade deve ser definida por
cada uma das 92 prefeituras, ob-
servando a disponibilidade de
doses pelo Ministério da Saúde,
a capacidade operacional - como
número de postos e de pessoal
capacitado para o trabalho -,
além do armazenamento corre-
to das doses, para que não haja
perda de vacinas.

O público-alvo para receber
as doses é formado por crianças
a partir de 9 meses e adultos de
até 59 anos. (Agencia Brasil)

Receita paga restituição residual
do Imposto de Renda Pessoa Física

A Receita Federal pagou na
segunda-feira (15) restituição
residual do Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF), refe-
rente aos exercícios de 2008
a 2016.

O crédito bancário para
128.232 contribuintes totaliza
R$ 213,4 milhões, dos quais
R$ 74,7 milhões se referem
aos contribuintes com direito a
prioridade no recebimento:
22.107 idosos e 1.930 com al-
guma deficiência física ou men-
tal ou moléstia grave.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte
deverá acessar a página da Re-

ceita na internet ou ligar para o
Receitafone 146.

Na consulta à página da Re-
ceita, serviço e-CAC, é possí-
vel acessar o extrato da decla-
ração e ver se há inconsistênci-
as de dados identificadas pelo
processamento. Nesta hipótese,
o contribuinte pode avaliar as
inconsistências e fazer a autor-
regularização, mediante entre-
ga de declaração retificadora,
informou a Receita.

A Receita disponibiliza, ain-
da, aplicativo para tablets e
smartphones que facilita con-
sulta às declarações do IRPF e
situação cadastral no CPF –

Cadastro de Pessoa Física. Com
ele será possível consultar di-
retamente nas bases da Receita
Federal informações sobre li-
beração das restituições do
IRPF e a situação cadastral de
uma inscrição no CPF.

Prazo de um ano
A restituição ficará disponí-

vel no banco durante um ano. Se
o contribuinte não fizer o res-
gate nesse prazo, deverá fazer
o requerimento por meio da in-
ternet, mediante o Formulário
Eletrônico - Pedido de Paga-
mento de Restituição, ou dire-
tamente no e-CAC, no serviço

Extrato do Processamento da
DIRPF.

Caso o valor não seja credi-
tado, o contribuinte poderá en-
trar em contato com qualquer
agência do BB ou ligar para a
Central de Atendimento por
meio do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclu-
sivo para deficientes auditivos)
para agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, em
seu nome, em qualquer banco.
As restituições são corrigidas
pela taxa básica de juros, a Se-
lic. (Agencia Brasil)1234567890123456789012345678901212345678901234567890

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Hamilton vence disputa espetacular
contra Vettel na Espanha

Lewis Hamilton

Por Tiago Mendonça

Se historicamente a Fórmu-
la 1 proporciona corridas pou-
co interessantes no circuito de
Barcelona, na Espanha, onde
praticamente não há pontos de
ultrapassagem, pelo menos des-
ta vez as coisas foram bem di-
ferentes. O GP da Espanha foi
bastante atrativo desde a larga-
da, que teve Sebastian Vettel
pulando à frente do pole posi-
tion Lewis Hamilton.

Mais atrás, voou pena. Valt-
teri Bottas acertou a roda trasei-
ra de Kimi Raikkonen, que per-
deu o controle e atingiu em cheio
a lateral de Max Verstappen. Bot-
tas seguiu na corrida, mas Rai-
kkonen e Verstappen levaram a
pior e tiveram de abandonar a
prova. Foi aí que veio uma das
cenas mais emocionantes do dia.

Nas arquibancadas, um pe-
queno torcedor de Raikkonen foi
filmado às lágrimas depois do
acidente. A Ferrari identificou e
mandou buscar o garoto nas ar-
quibancadas, para que ele pudes-
se ter a chance de encontrar Kimi
Raikkonen dentro da área de con-
vivência da Ferrari, devolvendo
um sorriso para o menino.

A largada teve ainda um en-

rosco envolvendo Felipe Massa
e Fernando Alonso, que acabou
aniquilando as pretensões deles
diante de uma corrida que pa-
recia promissora para os dois
pilotos. Enquanto isso, Hamil-
ton e Vettel se engalfinhavam
em uma disputa que seria resol-
vida na estratégia, mas também
no braço.

Vettel parou primeiro e op-
tou pelos pneus macios. Hamil-
ton seguiu na pista e, quando pa-
rou, escolheu os médios (mais
resistentes, mas um tanto mais
lentos). Essas escolhas se inver-

teram na segunda rodada de pit
stops, que acabou sendo a última
para os líderes. Na 37ª de um to-
tal de 66 voltas, Hamilton reco-
lheu aos boxes para colocar
pneus macios.

Vettel parou logo depois e,
por força do regulamento, teve
de usar os médios (cada piloto
precisa usar dois compostos di-
ferentes ao longo da corrida).
Isso cobrou um preço altíssimo.
Quando saiu dos boxes, Vettel e
Hamilton dividiram a primeira
curva de forma extremamente
agressiva, inclusive com um to-

que que fez Hamilton espalhar.
E apesar desse esforço para

manter a liderança, Vettel teve
vida curta. Faltando doze voltas
para a bandeirada, Hamilton co-
locou por fora na primeira curva
e ganhou a posição. Imprimindo
um ritmo bem melhor calçado
nos pneus macios, Hamilton não
pôde mais ser alcançado e ven-
ceu pela segunda vez em cinco
corridas.

Apesar da conquista, Hamil-
ton não conseguiu tomar a lide-
rança do campeonato das mãos
de Vettel. O piloto alemão ainda
aparece na frente, somando 104
pontos, seis a mais do que o in-
glês. Os outros adversários é que
estão ficando para trás. Kimi
Raikkonen teve aquele acidente
da largada e, depois, Valtteri Bot-
tas também abandonaria ao lon-
go da prova.

Desempenhos que merecem
destaque: a Force India foi mui-
to bem, colocando Sergio Perez
em quarto e Esteban Ocon em
quinto. Depois de uma excelen-
te largada, ganhando seis posi-
ções, Nico Hulkenberg conse-
guiu o melhor resultado da Re-
nault no ano, em sexto. E Pascal
Wehrlein conduziu a fraca Sau-
ber ao oitavo lugar.
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A brasileira Nair da Rosa
foi uma das atrações da Copa
Pan-Americana de Marcha
Atlética, encerrada no domin-
go (dia 14), em Lima, no Peru.
No segundo e último dia de
competições, Nair venceu os
50 km feminino com 4:39:28,
pulverizando seu antigo recor-
de de 5:13:48, alcançado a 5 de
março último na Copa Brasil
Caixa da modalidade, realizada
em Bragança Paulista (SP).

Assim, além de novo recorde,
ela alcança um lugar entre as top
10 do mundo, segundo lista da
IAAF publicada nesta data. (Aces-
so pelo link: https://www.iaaf.org/
records/toplists/race-walks/50-
kilometres-race-walk/outdoor/
women/senior/2017).

Pódio da prova: 1ª Nair da

Brasileira Nair da Rosa vence os
50 km da Copa Pan-Americana

de Marcha Atlética
Rosa (Brasil), 4:39:28 - Re-
corde Sul-Americano; 2ª Yoci
Caballero (Peru), 4:49:45; 3ª
Susan Randall (Estados Uni-
dos), 5:02:10.

Nos 50 km masculino, o
ganhador foi Claudio Paul Villa-
nueva (Equador), com 3:51:35,
mesma marca do vice-campeão,
o colombiano Luis Fernando
Lopes. A medalha de bronze foi
para o também colombiano José
Leonardo Montaña, com
3:58:28. O representante brasi-
leiro, José Alessandro Bagio,
parou à altura do km 23.

O Brasil disputou a Copa
Pan-Americana de Marcha
Atlética com recursos do Pro-
grama Caixa de Seleções Na-
cionais da CBAt, patrocinada
pela Caixa Econômica Federal.

Kartismo

Alberto Cesar Otazú conquista
20º pódio em final eletrizante

Bruno Escarim (D) e Alberto Cesar Otazú (E) são os líderes do Asseka

O 20º pódio da temporada
2017 do jovem Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Pilotech/Al-
pie Escola de Pilotagem/Cazar-
ré mktcom) no kartismo veio
de forma eletrizante. Na quarta
etapa do Campeonato Asseka de
Kart, disputada no último final
de semana (13/5) no Kartódro-
mo Granja Viana, a vitória foi
decidida na linha de chegada,
com a vantagem de apenas 37
milésimos de segundo de Már-
cio Simão sobre Otazú, o se-
gundo colocado.

“Foi uma corrida muito gos-
tosa e disputada, em que eu li-
derei o maior número de voltas
e quase surpreendi o (Márcio)
Simão, recebendo a bandeira-
da ao lado dele. Estou me es-
pecializando nos milésimos”,
brincou Alberto Cesar, que no
dia anterior havia vencido o
Super Duelo de Interlagos pela
margem de apenas 16 milési-
mos de segundo.

Na tomada de tempos Al-
berto Cesar Otazú conquistou
a sua 10ª pole position do ano
ao completar uma volta quase
perfeita, deixando Erick Ne-
mez em segundo, seguido de
Márcio Simão. Na largada a
embreagem do kart do pole
patinou e Simão assumiu a li-
derança. No entanto, na quarta
volta o jovem de 16 anos de
idade efetuou a ultrapassagem
e ficou na ponta da prova até a
19ª e penúltima volta.

“Apesar de ficar pratica-
mente o tempo todo na lideran-
ça, eu sabia que o Márcio (Si-
mão) tinha um kart ligeiramen-
te melhor e iria me ultrapassar
nas voltas finais. E foi o que
aconteceu. Só que na última
volta eu fiz a última curva me-

lhor do que ele e coloquei o
meu kart ao lado dele, quase
vencendo. Foi bem divertido”,
contou Alberto Otazú, que dei-
xou de fazer a volta mais rápi-
da por apenas 79 milésimos de
segundo.

Com a quarta colocação
Bruno Escarim mantém a pon-
ta do campeonato com 104
pontos, 10 pontos de vantagem
sobre Alberto Otazú, o vice-lí-
der. Com a vitória Márcio Si-
mão subiu para terceiro, com
85 pontos.

A quinta etapa do Asseka
será no dia 10 de junho, no
Kartódromo de Interlagos.

Os dez primeiros na quarta
etapa do Asseka foram: 1) Már-
cio Simão, 20 voltas em
18min17s191; 2) Alberto Ce-
sar Otazú, a 0s037; 3) Erick
Nemez, a 8s487; 4) Bruno Es-
carim, a 16s026; 5) Clovis Ale-
xandre, a 16s212; 6) Valdir Ra-
imundo, a 16s861; 7) Raymun-
do de Castro, a 17s416; 8) Vi-
nicius de Andrade, a 20s258; 9)
Anderson da Silva, a 21s793;
10) Daniel Pastore, a 22s227.

Os seis primeiros (extra-
oficial) no campeonato depois
de quatro etapas são: 1) Bruno
Escarim, 104 pontos; 2) Alber-
to Cesar Otazú, 94; 3) Márcio
Simão, 85; 4) Valdir Raimun-
do, 82; 5) Luan Loner, 79; 6)
Anderson da Silva e Erick Ne-
mez, 76 pontos.

Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilote-
ch e Alpie Escola de Pilotagem,
com apoio de HTPro Nutrition,
BraClean, Carnes del Sur, Click
Pix Kart, Cazarré Mktcom e
LEAG. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde e Di-
reção para a Vida.
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Ralis da Mitsubishi desbravam trilhas
em meio à natureza em Ribeirão Preto

Rapel de 80 metros foi um dos destaques da prova

Um sábado de diversão em fa-
mília e aventura off-road. A Nação
4x4 se reuniu em Ribeirão Preto
(SP) para a segunda etapa do rali
de regularidade Mitsubishi Mo-
torspots e do rali de estratégia e
tarefas Mitsubishi Outdoor e pôde
aproveitar as belas trilhas e paisa-
gens da região, em uma das provas
mais tradicionais da temporada.

“O evento é muito bom. Te-
mos uma confraternização que
não encontramos em outros lu-
gares. Todos apaixonados por
off-road e querendo se divertir.
Comecei a participar apenas
esse ano, e fico de olho no ca-
lendário para ir em todas as eta-
pas”, brinca Aidil Fernandes que
veio de Poços de Caldas (MG)
para participar da categoria Tu-
rismo Light, ideal para iniciantes.

Há espaço também para parti-
cipantes mais experientes. É o caso
de Valdir Barbosa, que já participa
há oito anos do Mitsubishi Mo-
torsports. “Todas as provas trazem
surpresas diferentes, mas a minha
etapa preferida sempre foi Ribei-
rão Preto. A região é muito bonita,
tem boas trilhas para quem gosta
de um off-road mais difícil”, co-
menta o piloto, que participa na
categoria Master, para as duplas
mais experientes.

No rali de regularidade, os
participantes têm que se manter
dentro do tempo e velocidade
estipulados pela organização. O
percurso passou pela região de
Altinópolis, em um trajeto que
misturava areia, terra batida e
um pouco de lama.

Comemoração especial - No
final de cada etapa, os melhores de
cada categoria sobem ao pódio em

uma grande festa de confraterni-
zação. Quem teve muito o que co-
memorar foi Glaucia Alvez Rosa,
que foi campeã ao lado da filha,
Ana Paula, entre as duplas femini-
nas na categoria Turismo Light.
“Ganhei um grande presente de dia
das mães. Competir em família já
é divertido, subir ao pódio ao lado
da minha filha é ainda mais espe-
cial”, comemora Glaucia. A dupla
ainda teve mais um motivo para co-
memorar. “Hoje também é aniver-
sário da minha mãe! Vamos fazer
uma festa tripla aqui em Ribeirão
Preto”, brinca Ana Paula.

Outra mãe que voltou para casa
feliz foi Selly Suzuki. A navegado-
ra comemorou a vitória na catego-
ria ASX ao lado do marido Agnal-
do Silva Segundo e da filha Aline,
que fez sua estreia como ‘zequi-
nha’ com o pé direito. “Gostamos
muito do carro e sempre nos di-
vertimos com ele nos ralis. É um
programa em família diferente, e
a Aline já está pensando na próxi-
ma etapa”, comenta Selly.

Na categoria Master, a dupla
Robson Garcia e Marcos Panstein
foi a grande vencedora. “A estreia
dessa nova categoria tornou o rali
ainda mais divertido. Cada prova
tem um desafio a mais, que faz
com que todas as duplas se empe-
nhem ainda mais para alcançar a
vitória”, explica Robson.

Já na Graduados, categoria
destinada para duplas experien-
tes, os campeões foram Charles
e Marcelo Ritter. “É o terceiro
ano que vencemos em Ribeirão
Preto, mas pela primeira vez na
categoria Graduados. A prova
aqui é bem rápida e técnica, ca-
racterísticas que gostamos mui-

to”, comemora Marcelo.
Os campeões da Turismo, ide-

al para quem tem experiência in-
termediária, foi a dupla paranaen-
se Igor Carvalho e Gilberto Mar-
cowisz Junior.

Na Turismo Light, Luis Fer-
nando Ferreira e Beneditos Lopes
chegaram no lugar mais alto do
pódio. A dupla é da pequena cida-
de de Orindiúva (SP), que tem
aproximadamente 5 mil habitan-
tes. “Acho que sou o primeiro pi-
loto orindiuvense a ganhar uma eta-
pa não é? Gosto muito dos even-
tos da marca. Você compete e se
concentra, mas volta para a casa
relaxado e com as baterias reno-
vadas após cada prova”, brinca Luis.

Na categoria destinada aos
profissionais da imprensa, com
uma L200 Triton a dupla do Jornal
O DIA SP formada pelo piloto Guto
Oliveira e o navegador Silvio
Scarlatte comemorou mais uma
vitória. A dupla Naiana Kennedy
e Paulo Andrade – Revista do
Campo (Ribeirão Preto) ficaram
com a segunda posição seguidos
pelas duplas:  Frederico Nori e
Adriano Maciel – Jornal Carro e
Companhia (Ribeirão Preto) e
Marcos Guida Ponce e Adriano
Gonçalves – Programa Hot Gara-
ge (São Paulo), respectivamente
terceiro e quarto colocados.

Mitsubishi Outdoor  - Os
apaixonados por off-road também
puderam aproveitar a segunda eta-
pa do Mitsubishi Outdoor, o rali
de estratégia e tarefas da marca
dos três diamantes. Durante o sá-
bado, as equipes exploraram a re-
gião de Cajuru, Cássia dos Co-
queiros, Santo Antônio da Ale-
gria, Monte Santo de Minas e São
Bendito das Areias.

“As provas são muito criativas.
A minha preferida foi o trajeto de
bicicleta. Cada vez convidamos
mais amigos para participar. Em
breve teremos que fazer mais uma
equipe para que todos possam se
divertir”, brinca Rafael Perez, que
participa da categoria Fun, ideal
para quem está começando.

Durante o dia, os participantes
aproveitaram atividades esportivas
e culturais. Um dos destaques foi
a visita a um engenho, onde as equi-
pes precisam achar semelhanças
entre os diferentes processos de

fabricação de rapadura. Os parti-
cipantes também puderam enfren-
tar um rapel de mais de 80 metros
em uma das cachoeiras mais boni-
tas da região.

Em Ribeirão Preto, a campeã
da categoria Fun foi a equipe Di-
vertidamente na Lama. “A prova da
rapadura foi muito legal. Também
gostamos do PC 4x4 e da passa-
gem pela caverna. Pudemos ver do
que nossos carros são capazes de
fazer”, comemora Alisson Bruno.

Já na Extreme, a vitória fico
com a equipe Absolut Lama. “O
rapel foi a minha parte preferida.
Nós já participamos de várias eta-
pas e de várias provas de rapel,
mais nunca tínhamos visto um ca-
choeira tão grande e bonita. Com
certeza foi o ponto alto do nosso
sábado”, explica Daniel Leite.

A próxima etapa do Mitsubishi
Motorsports será no dia 27 de
maio, em Salvador, na estreia da
região Nordeste na temporada. Já
o Mitsubishi Outdoor volta no dia
10 de junho, na cidade de Penha
(SC), com largada no Beto Carre-
ro World. As inscrições poderão
ser feitas no site
www.mitsubishimotors.com.br.

Mitsubishi Pró-Brasil -
Ação Social - A Mitsubishi Mo-
tors realizou a ação social Mit-
subishi Pró-Brasil. Nesta etapa
foram arrecadadas mais de 7,5
toneladas de alimentos, que fo-
ram destinadas à Casa do Vovô e
GACC de Ribeirão Preto.

O Mitsubishi Motorsports
tem patrocínio de Petrobras, Itaú,
Transzero, Clarion, Pirelli, Uni-
rios, W. Truffi, STP, Pilkington,
Sideral, Conseg, ADX, Miolo e
Made in Silk.

O Mitsubishi Outdoor tem pa-
trocínio de Petrobras, Itaú,
Transzero, Pilkington, Clarion, Pi-
relli, Unirios, W. Truffi, Pronutri,
Cisa Trading, Miolo e Made in Silk.

Acompanhe as novidades dos
ralis Mitsubishi através das redes
sociais: Twitter (www.twitter.com/
nacaomitsubishi), Instagram
(www.instagram.com/mundomit),
Facebook (www.facebook.com/
Mundomit) e Youtube
(www.youtube.com/  Mitsu-
bishiMotors). Para mais in-
formações, vídeos, fotos e
insc r ições ,  acesse :
www.mitsubishimotors.com.br.
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