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Por decisão de Moro, Banco Central
bloqueia mais de R$ 600 mil de Lula
Especialistas alertam que indústria
do futuro vai gerar desemprego
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Lava Jato é “imparável”, diz
ministro da Justiça nos EUA

Página 4

O governo britânico anunciou na quarta-feira (19) sua
decisão de antecipar para
2037, sete anos antes do previsto, a data em que elevará de
67 para 68 anos a idade de
aposentadoria no Reino Unido, a fim de economizar custos. As informações são da
Agência EFE.
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Edifício-sede da Petrobras, no
A Petrobras recebeu de volta
mais R$ 56 milhões que haviam sido desviados por esquemas de corrupção e que foram

centro do Rio
recuperados pelo Ministério
Público Federal, por meio da
Operação Lava Jato. Segundo a
empresa, o valor, recebido na

Noite

Os pilotos da Mitsubishi
Cup já estão se preparando
para a próxima novidade da
temporada 2017. Depois de
enfrentar a primeira prova de
rallycross realizada no Brasil,
em Mogi Guaçu (SP), e as altas velocidades da etapa maratona, em Jaguariúna (SP), os
pilotos e navegadores se reunirão dia 29 de julho na cidade de Cordeirópolis (SP) para
uma competição inédita: uma
corrida em um “autódromo de
terra”. Os pilotos largarão
para duas provas de 50 minutos mais uma volta. Página 6

Temporada está repleta de novidades

Brasil conta com o apoio
da torcida para garantir
vaga na Fase Final

EURO
Compra: 3,62
Venda:
3,62

OURO
Compra: 115,14
Venda: 145,24

Foto/ André Romeu

Turismo
Compra: 3,02
Venda:
3,27
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Geraldo Alckmin destaca
programas para contribuinte
parcelar dívidas
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Presidente sanciona projeto
que libera R$ 102 milhões
para emissão de passaportes
O presidente Michel Temer
sancionou na quarta-feira(19)
projeto que libera recursos
para emissão de passaportes. A
autorização de crédito extra de
R$ 102 milhões para o Ministério da Justiça foi aprovada

Corrida em autódromo de
terra é a novidade da próxima
etapa da Mitsubishi Cup

21º C
10º C

Transportadoras ameaçam
parar se roubos de carga no
Rio não acabarem

semana passada pelo Congresso Nacional.
Segundo a Casa Civil da Presidência da República, a sanção
será publicada hoje (20) no Diário Oficial da União.
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Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,14
Venda:
3,14

última sexta-feira (14), foi encaminhado para a Transpetro,
subsidiária responsável pela
frota de petroleiros da estatal.
Com o valor recebido na semana passada, já retornaram à
empresa R$ 716 milhões, que
são parte de valores provenientes de colaboração premiada e acordos de leniência da
Justiça com os investigados
na Lava Jato.
Por meio de nota, a Petrobras
informou que continuará adotando
as medidas jurídicas contra empresas e pessoas que causaram danos
financeiros e à imagem da companhia. A empresa atua como coautora com o Ministério Público e a
União em 13 ações de improbidade administrativa e como assistente de acusação em 33 ações penais.
(Agencia Brasil)

e veículos do ex-presidente.
“Em síntese, reconhecido
que contrato celebrado entre o
Consórcio Conest/Rnest gerou
cerca de R$ 16 milhões em
vantagem indevida a agentes
do Partido dos Trabalhadores
(PT), deles sendo destinados
especificamente cerca de R$
2.252.472,00 ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na
forma da atribuição a ele de
apartamento no Guarujá, sem
o pagamento do preço correspondente, e da realização de reformas no apartamento às
expensas da OAS”, escreveu
Moro na decisão. Página 4

A seleção brasileira feminina de
vôlei conta com o apoio da torcida
brasileira para conseguir uma vaga
na Fase Final do Grand Prix. O time
do treinador José Roberto Guimarães estreará na terceira semana da
competição às 14h05 (horário local)/15h05 (horário de Brasília)
desta quinta-feira (20) contra a Bélgica, no ginásio Aecim Tocantins,
em Cuiabá (MT). Brasileiras e belgas formam, ao lado da Holanda e
dos Estados Unidos, o grupo I da
competição.
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Seletiva de Kart Petrobras
define os três primeiros
finalistas de 2017 neste
sábado em Penha
Teve início no kartódromo
Beto Carrero, em Penha (SC),
a segunda fase da 52ª edição
do Campeonato Brasileiro de
Kart. E a disputa será ainda
mais especial para os pilotos
da categoria Graduados. Além
da briga pelo título nacional,
três kartistas serão selecionados para a final da Seletiva
de Kart Petrobras 2017. As

vagas para concorrer a maior premiação da modalidade no país serão distribuídas para os três melhores
colocados na decisão do
Brasileiro, que estejam dentro do regulamento da Seletiva (pilotos entre 15 e 18
anos e que não tenham sido
campões do evento em edições passadas).
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Move for Cancer
2017 São Paulo segue
com inscrições abertas
Foto/ Midia Sport

Reino Unido
antecipa data
para elevar
para 68 anos
idade de
aposentadoria

Foto/Fernando Frazão/ABr

O Exército de Israel anunciou na quarta-feira (19) que
há um ano e meio envia ajuda
humanitária à população civil
síria localizada próximo à borda do planalto ocupado de
Golã. “A operação Boa Vizinha
acontece à noite e as atividades principais são o envio de
comida, combustível e qualquer item que ajude as pessoas
do outro lado”, explicou o comandante israelense Amijai, da
Brigada Golani, em um comunicado divulgado hoje. A informação é da EFE. Segundo a
nota, a primeira atividade humanitária aconteceu em agosto de 2016 e até hoje foram
realizadas 110 operações deste tipo.
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Petrobras recebe mais
R$ 56 milhões recuperados
pela Lava Jato

Foto/ Ricardo Leizer

Exército de
Israel envia
toneladas de
comida e
combustível
à Síria

O Banco Central bloqueou
na quarta-feira (19) R$ 606,7
mil das contas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem foi expedida pelo
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara
Federal de Curitiba, no dia 14
de julho, mas estava sob sigilo até que o bloqueio fosse realizado.
A decisão foi tomada para
fins de reparação de danos à
Petrobras no processo em que
o petista foi condenado a 9
anos e meio em primeira instância, no âmbito da Operação
Lava Jato. O juiz também determinou o confisco de imóveis

Corrida e Caminhada Contra o Câncer - Move for Cancer 2017
A etapa paulista da Corrida e tranqüilo de 5k, saindo às 7h.
Caminhada Contra o Câncer – Além de proporcionar um
Move for Cancer 2017 será no evento agradável, que poderá
dia 13 de agosto, com largada e ser feito com toda a família, os
chegada na Assembleia Legisla- organizadores ainda querem
tiva, situada à Avenida Pedro Ál- alertar para os principais tipos
vares Cabral, 201. Corredores e de câncer e detecção precoce
caminhantes farão o percurso da doença.
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Alckmin destaca programas para
contribuinte parcelar dívidas
“Olhares sobre a
Cachoeirinha” é a
nova exposição
do Metrô
Passageiros do Metrô de
São Paulo que passarem pela
estação Largo Treze, da Linha
5-Lilás podem conferir a exposição “Olhares sobre a Cachoeirinha”, que ficara no local até
dia 31 de julho.
A mostra apresenta 22 fotografias feitas pelos próprios moradores do bairro. As
imagens revelam a vida e o
dia-a-dia do local, no extremo da Zona Norte de São
Paulo, e representam as várias faces da Vila Nova Cachoeirinha.
O idealizador da mostra é
o fotógrafo Lucas Cruz, que dá
aulas de fotografia direciona-

das a moradores do bairro, com
idades entre 16 e 60 anos.
Cursos e exposições iniciam celebração do Dia da Fotografia
A exposição acontece desde 2010 e já passou por espaços culturais como o Estúdio
Madalena e pelas estações Grajaú, Santa Cecília, Primavera
Interlagos, Suzano, CEASA,
Tatuapé, Barra Funda e Autódromo, da CPTM.
Para conhecer a programação completa da Linha da Cultura
em: http://
www.metro.sp.gov.br/cultura/
l i n h a - c u l t u r a /
programacao.aspx

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S T Ó R I AS
Prosseguindo nas publicações de quem é quem entre os candidatos que se elegeram vereadores pela 1ª vez no maior e mais
importante parlamento municipal do Brasil, seguimos com um
pouco das histórias ...
DA
... dos vereadores. O advogado Fábio Rivas (PSDB) não só
atua na Associação dos Trabalhadores Sem Terra, em São Paulo,
como participou das campanhas e mandatos do ex-vereador e hoje
deputado (ALESP) Zerbini ...
PO L Í T I CA
... (PSDB). O mais jovem dos eleitos vereadores em 2016
tem 20 anos, é estudante de Direito (Instituto de Direito Público) e se chama Fernando Silva (DEM). Vai tirar o Bispo do sobrenome, passando a usar ’Holyday’ ...
NA
... Fernando se tornou uma das maiores lideranças nacionais
do Movimento Brasil Livre (MBL). Agora, a entidade vai tentar
eleger - na esteira do vereador paulistano - um deputado pra Assembleia paulista e outro ...
C Â MA RA
... deputado pra Câmara Federal. Em tempo: Fernando chegou
causando, ao assumir que seria o 1º vereador assumidamente homossexual
da
Casa. Gilberto
Nascimento
JR.,
presidente paulistano do PSC, teve sua ...
DE
... formação em consultoria e projetos pela Universidade de
Laverne (Califórnia - EUA). É filho do deputado federal e presidente - no Estado de São Paulo - do PSC Gilberto
Nascimento. Líder do partido, será decisivo ...
S Ã O PA U L O
... na eleição de 2018 com relação a um possível aumento na
votação do dirigente nacional e pai pra Câmara
Federal. Em tempo: Gilberto Jr. se tornou líder paulistano, paulista e nacional da juventude do PSC.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil).

cesar.neto@mais.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 2,30
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 115 Lapa
Telefone: 3832-4488

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

A partir desta quinta-feira
(20), até o dia 15 de agosto, pessoas e empresas que estão com
dificuldades para quitar dívidas
de IPVA, ICMS e demais tributos estaduais podem aderir a dois
programas de pagamento incentivado do Governo do Estado de
São Paulo. A novidade foi des-

taque no programa de rádio
“Conversa com o Governador”.
“Estamos oferecendo vários
benefícios para ajudar o contribuinte a acertar sua situação:
quem paga à vista tem abatimento de 75% da multa e de 60%
nos juros. O pagamento parcelado abate metade da multa e

40% dos juros. O ICMS poderá
ser pago em 60 vezes; o IPVA e
outros tributos da pessoa física,
em até 18 vezes”, explicou o governador Geraldo Alckmin.
A adesão aos programas é totalmente on-line. No caso do ICMS,
acesse o PEP (Programa Especial
de Parcelamento do ICMS).

No caso do IPVA e demais
dívidas de pessoa física, acesse
o PPD (Programa de Parcelamento de Débitos) neste link.
Para mais informações,
acesse o canal exclusivo da Secretaria da Fazenda no 0800170110, de segunda a sexta, das
8h às 19h.

Raia Olímpica da USP receberá muro de vidro
O muro que, há 21 anos, separa a Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” da
Marginal Pinheiros, na Zona
Oeste de São Paulo, será substituído por painéis de vidros que,
além de modernizar a área, permitem a visualização da raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP) e diminuem o ruído. O
projeto, apresentado pela Prefeitura de São Paulo nesta quartafeira (19), levou em consideração as principais demandas dos
frequentadores da raia. O custo
total do projeto está orçado em
R$ 15 milhões, totalmente doados pela iniciativa privada.
“A nossa intenção é integrar
ainda mais a Universidade de São
Paulo à vida da cidade. Colocá-la
como parte integrante do dia-a-dia
dos cidadãos da cidade e com
aqueles que utilizam a Marginal
Pinheiros, via de maior fluxo na
América Latina que recebe 3,5
milhões de pessoas diariamente.
A existência do muro representa um confinamento da universidade em relação à cidade”,
afirmou o prefeito João Doria.
Em maio deste ano, a Prefeitura anunciou a retirada do muro
que, inicialmente, seria substituído por grades. Após os usuários demonstrarem preocupação
em relação ao aumento do ruído
e de monóxido de carbono na
raia, a Prefeitura, a USP e os patrocinadores optaram pela instalação dos painéis de vidro como
a melhor solução, atendendo
100% desta reivindicação. “A
ideia é devolver o território da
USP para São Paulo, aumentando a visibilidade desta área de
uma forma integrada com a so-

ciedade”, disse o prefeito.
“É um dia para comemorarmos. A universidade é parte da
sociedade, parte da comunidade,
e ela deve se integrar à cidade de
todas as formas para não perder
a sua função”, ressaltou o reitor
da USP, Marco Antonio Zago.
A medida foi possível graças
ao apoio da Prefeitura, que apresentou o projeto a empresários
de diversos setores e auxiliou a
USP a acertar parcerias com a
operadora de saúde Prevent
Sênior e as empresas GCL Brasil, Estrutec Engenharia, Falcão
Bauer, Guardian Vidros e Espelhos, Tempermax, Ci&Lab, Votorantim/CBA, Magna Studio,
Farah Service e Frances Alves
(veja abaixo a lista de todas as
empresas).
O projeto é assinado pelo
escritório de arquitetura Jóia
Bergamo e conta com o apoio e
coordenação do diretor geral do
shopping D&D e ex-presidente
da Casa Cor, Angelo Derenze. O
prefeito ressalta a importância
para a capital de parcerias com as
empresas e se coloca à disposição de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.
A previsão é que a obra seja
iniciada em setembro deste ano
para ser entregue no início de
2018. O projeto prevê a demolição do muro que separa a raia
olímpica da Marginal Pinheiros
e a substituição por um painel de
2,2 quilômetros de extensão,
feito de alumínio e vidros suspensos com a ajuda de uma barreira de concreto. Serão três
metros de vidro e um metro de
concreto, totalizando quatro

metros de altura. A acústica é
considerada igual ou superior ao
muro de concreto existente e
todo o material utilizado é
100% reciclável.
Para não atrapalhar o trânsito na Marginal e garantir a segurança dos motoristas e frequentadores, o vidro será temperado,
com 10 milímetros de espessura e película de proteção. O material é cinco vezes mais resistente do que um vidro comum. A
reflexão também se mantém dentro das normas de similaridade
dos para-brisas dos carros. Em
caso de quebra, o vidro se fragmenta em pequenos pedaços,
que ficam aderidos na película.
Todo o trecho contará com
câmeras de monitoramento.
Também serão feitos o paisagismo e a iluminação por LED da
área. O projeto de iluminação,
com valor estimado em R$ 150
mil, foi desenvolvido e doado à
universidade pela light designer
Frances Alves, e contará com
mais de mil refletores LED instalados por toda extensão da raia.
O objetivo é valorizar a beleza
da natureza do local. Os equipamentos utilizados no projeto
foram doados pela GCL Brasil.
A USP fica na região da Prefeitura Regional do Butantã, que
irá acompanhar os trabalhos de
demolição do muro. Desde abril,
a USP está promovendo um chamamento público para pessoas
físicas ou jurídicas que tenham
interesse em doar bens, valores
ou serviços para o desenvolvimento do projeto de revitalização da área.
A raia olímpica, paralela à
Marginal Pinheiros, é um con-

junto esportivo destinado à prática do remo e da canoagem.
Conta com vestiários, sala de
musculação, pista rústica, barcos e garagem. A raia olímpica,
inaugurada em 1973, tem 2.200
metros de extensão por 100
metros de largura.
Sobre a Jóia Bergamo
Com quase 30 anos de carreira, a designer de interiores
Jóia Bergamo possui trabalhos
no Brasil e nos Estados Unidos.
Possui escritórios com sedes
em São Paulo e em Miami que
desenvolvem anualmente cerca
de 150 projetos. Seus trabalhos
são sinônimos de qualidade e
atendimento exclusivo, atuando
em áreas residenciais, corporativas e comerciais.
O foco principal de seu trabalho é a assessoria prestada ao
cliente, pensando sempre em
realizar seus sonhos e desejos,
com orientação para não fugir da
tendência, modernidade e funcionalidade.
Sobre a Prevent Senior
A Prevent Senior é a operadora de saúde que atua desde
1997 pensando no adulto+.
Possui uma rede própria, composta pelos Hospitais e Prontos-Atendimentos Sancta Maggiore, Núcleos de Medicina
Avançada e Diagnóstica e Núcleos especializados em Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia/Traumatologia e Reabilitação, médicos de diversas especialidades e outros profissionais da saúde que trabalham de
forma integrada.

Prefeitura anuncia venda de
nesgas e sobras de ruas
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria de Gestão, convida vizinhos de áreas
remanescentes ou resultantes de
obra pública, realizada pelo governo municipal, a manifestarem
interesse na compra desses espaços. As áreas apontadas pelo
comunicado, publicado no Diário Oficial de 18 de julho (página 51), são considerados nesgas,
ou seja, pedaços de terrenos que
sobraram de obras públicas e
desapropriações, que tenham

apenas um vizinho.
O município conta com um
grande número de pedaços de
terrenos que podem ser adquiridos, alguns em áreas valorizadas
da cidade, como as regiões das
avenidas Faria Lima, Juscelino
Kubistchek e Roberto Marinho.
A Prefeitura espera arrecadar
cerca de R$ 20 milhões com a
venda.
O chamamento público visa
a identificar e negociar estes
espaços, insuficientes para a

utilização em equipamentos públicos para a cidade, para que
sejam regularizados, otimizando o espaço na cidade e desonerando a Prefeitura de gastos
empenhados para a manutenção
dos terrenos.
O secretário de Gestão, Paulo Uebel, explica que esta é uma
oportunidade para proprietários
de imóveis próximos a terrenos,
frequentemente inutilizados, a
incorporá-los ao seu espaço e
dar a eles um uso mais adequa-

do. “Muitas vezes, há pequenos
espaços próximos a prédios comerciais ou residências sem
aproveitamento, já que é um espaço da Prefeitura. É um ganho
para a cidade e para a Prefeitura,
já que haverá a receita da venda
e um valor recorrente de IPTU
que incidirá sobre esses espaços”, explica.
O prazo para manifestação de
interesse na compra é de 45
dias. Mais informações no Diário
Oficial do Município de São Paulo.

Polícia Técnico-Científica ganha
reforço de 76 novas viaturas
O Estado de São Paulo passa a contar com uma nova frota de viaturas para reforçar o
efetivo do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto Médico Legal (IML) e da Superintendência da Polícia TécnicoCientífica (SPTC).
A entrega dos veículos aconteceu nesta quarta-feira (19) na
Superintendência e foi acompanhada pelo governador Geraldo
Alckmin. São 76 novos carros da
marca Citroen/Aircross. Do total de viaturas adquiridas, 58 se-

rão destinadas ao IC, 16 ao IML
e duas à sede da SPTC.
“A Polícia Técnico-Científico é um fator importantíssimo
para desvendar e esclarecer os
crimes. É o trabalho da polícia
científica que permite ao Poder
Judiciário fazer justiça. Também
permite inocentar quem é inocente e punir quem é culpado.
Nós temos a melhor polícia do
Brasil, inclusive a melhor Polícia Técnico-Científica”, disse Alckmin durante a cerimônia de entrega.

Alckmin recebeu os veículos da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp) e
repassou as 76 viaturas para reforçar as frotas da polícia técnico científica do Estado. Os
carros custaram R$ 6,1 milhões e atenderão unidades da
Capital, Grande São Paulo e
interior do Estado.
O Governo do Estado investe no reforço dos recursos
materiais e humanos das polícias. Desde 2011, além da
entregou nesta quarta-feira,

(19), foram destinadas 411 viaturas somente para a Polícia
Técnico-Científica. O valor investido nas compras até agora
foi de R$ 30 milhões.
Neste ano, as equipes da
SPTC receberam 114 novos
agentes, entre médicos legistas,
peritos, auxiliares de necropsia e
fotógrafos técnico-periciais. E
estão em formação na academia
mais 112 futuros policiais técnico-científicos. O efetivo será distribuído às unidades do Estado de
São Paulo após a formatura.

Paixão nacional: Dia do futebol
foi celebrado na quarta (19)
O futebol sabidamente é o
esporte mais popular no Brasil
e um dos mais praticados no
mundo. A qualidade dos jogadores brasileiros é reconhecida
mundialmente e frequentemente a seleção canarinho está no
centro das atenções das competições mundiais.
Atualmente, o Brasil ocupa
o segundo lugar no ranking da
FIFA, atrás da Alemanha, e já está
com vaga garantida na próxima
Copa do Mundo, em 2018 na
Rússia. Além de ser a única seleção que disputou todas as edi-

ções do mundial, desde 1930, e
a maior vencedora, com cinco
títulos conquistados.
Esta trajetória vitoriosa é
marcada por muitas histórias.
Para homenagear o esporte, o
dia 19 de julho foi eleito como
o Dia Nacional do Futebol. E
em 2008 foi inaugurado
o Museu
do
Futebol,
que guarda essas histórias, trajetórias e curios idades em quinze salas dedicadas ao tema.
Em uma área de 6 mil m², os
visitantes podem conhecer mais
sobre essa história e entender

porque no Brasil o futebol é mais
do que apenas um esporte. É um
patrimônio, parte da cultura e da
identidade brasileiras.
Alguns nomes das salas do
Museu já dizem tudo. A Sala das
Copas do Mundo apresenta todas
as conquistas e detalhes de todas as Copas.
A Sala dos Números e
Curiosidades apresenta as regras, recordes e frases engraçadas que marcaram o futebol nacional. Já a Sala Dança do
Futebol exibe filmes para
quem gosta de rever as jogadas

espetaculares. E a Sala Jogo de
Corpo apresenta um espaço
para brincadeiras com campinho virtual.
O Museu do Futebol espera
os visitantes com os portões
abertos e com todas as salas disponíveis para visitação.
O dia 19 de julho foi a data
escolhida pela Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), ainda em 1976. Uma homenagem ao
primeiro time registrado no Brasil, o Sport Clube Rio Grande,
fundado em 1900. E é o que está
mais tempo em atividade no país.
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Ministro da Fazenda diz que mercado
de trabalho está se recuperando
O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, usou na
quarta-feira (19) sua conta
Twitter para comentar alguns
dos números divulgados na segunda-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontaram a abertura, em junho, de
9.821 novos postos de trabalho
no país. Segundo o ministro, os
resultados mostram “um sinal
claro de recuperação” do mercado de trabalho.

O resultado obtido em junho
representa um aumento de
0,03% na comparação com
maio. Meirelles lembrou que,
com o resultado, “tivemos em
junho o terceiro mês seguido
de geração de empregos no
país”. De acordo com o Caged, no acumulado do ano, o
saldo alcançou 67.358 vagas
de emprego abertas.
Contratações superam demissões

“As contratações superaram
demissões em 4 dos 6 primeiros meses do ano, o que
garantiu o primeiro saldo semestral positivo desde
2014”, acrescentou o ministro ao destacar que “o salário
de admissão também registrou um ganho na primeira
metade do ano”, e que “o valor pago aos novos contratados
ficou 3,5% acima de inflação”.
O resultado do Caged é resu l t a d o d a d i f e r e n ç a d e

1.181.930 admissões e
1.172.109 demissões. No
acumulado do ano, o saldo
atingiu 67.358 vagas de emprego abertas.
No mesmo período do ano
passado, o saldo foi negativo,
com 531.765 postos de trabalho fechados a mais que
abertos. O resultado acumulado nos últimos 12 meses
aponta uma redução de
749.060 postos de trabalho.
(Agencia Brasil)

Usado no reajuste de aluguel, IGP-M
acumula queda de 1,66% em 12 meses
O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou deflação (queda de preços)
de 0,71% na segunda prévia de julho. A prévia do mês anterior já havia acusado deflação de 0,61%.

O IGP-M acumula deflações
de 2,65% em 2017 e de 1,66%
em 12 meses, segundo dados
divulgados na quarta-feira (19)
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), no Rio de Janeiro.
A deflação da segunda prévia

de julho foi puxada pelos preços
no atacado, já que o Índice de
Preços ao Produtor Amplo teve
deflação de 1,14%. O Índice de
Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, indicou inflação de
0,04%. Já o Índice Nacional do

Custo da Construção registrou
inflação de 0,13%.
A segunda prévia do IGP-M
é calculada com base em preços
coletados entre os dias 21 do
mês anterior e 10 do mês de referência. (Agencia Brasil)

Arrecadação cresce 3% em junho e
0,77% no acumulado do ano, diz Receita
Entre janeiro e junho deste
ano, o total arrecadado foi de R$
648,584 bilhões, o que significa um crescimento real de
0,77% na comparação com o
mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira(19), em Brasília,
pela Receita Federal.
Segundo técnicos da Receita, esse crescimento é
real, já descontando a inflação do período medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Se forem consideradas apenas as receitas administradas
pela Receita Federal (excluídos
outros órgãos), o valor arrecadado é de R$ 102,322 bilhões

em junho, total 3,17% maior
que o de maio de 2016, descontada a inflação.
No acumulado de ano, o valor arrecadado apenas pela Receita somou R$ 630,807 bilhões. Apesar de, em termos absolutos, esse resultado ser superior aos R$ 606 bilhões arrecadados entre janeiro e junho de
2016, se for considerada a inflação do período, o resultado fica
negativo em 0,2%.
Entre as arrecadações administradas pela Receita, o tributo
que apresentou maior percentual de crescimento foi o Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI), que ficou em 20,65% na
comparação com junho de 2016

(R$ 2,86 bilhões ante R$ 2,37
bilhões em 2016). A arrecadação via Imposto de Renda aumentou 9,45%, chegando a
R$8,4 bilhões.
“Isso se deve à participação
do setor público na fonte”, disse o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, ao
anunciar hoje o resultado.
Previdência
Em termos absolutos, a fonte que mais gerou recursos foi
obtida por meio da previdência
(R$31,82 bilhões), valor 1,24%
maior, em termos reais, do que
o registrado em junho de 2016.
O programa de repatriação de

recursos no exterior fez com
que, no acumulado do ano, a arrecadação de rendimentos via
Imposto de renda de residentes
em outros países apresentasse,
em termos percentuais, o maior
crescimento (10,06%, descontada a inflação). O total arrecadado por meio dessa fonte foi de
R$13,19 bilhões.
Também no acumulado entre
janeiro e junho de 2017, a fonte
que mais recursos apresentou foi
a da receita previdenciárias: R$
188,618 bilhões. O valor representa uma queda real de 0,49%
na comparação com o mesmo
período de 2016, quando foram
arrecadados R$ 189,547 bilhões. (Agencia Brasil)

Indicadores e medidas governamentais
influenciaram na arrecadação, diz Receita
O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse
na quarta-feira (19) que os resultados positivos da arrecadação de
impostos e contribuições federais
foram influenciados tanto por indicadores macroeconômicos
quanto por medidas como a liberação de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). No
entanto, Malaquias não precisou
o peso específico de algumas dessas medidas para o resultado da
arrecadação, divulgado na quartafeira (19) pela Receita Federal.
A arrecadação de impostos e
contribuições federais ficou em
R$ 104,1 bilhões em junho. O
resultado representa crescimento de 3% em relação ao mesmo
período do ano passado. De janeiro a junho, a arrecadação somou R$ 648,584 bilhões, o que
representa crescimento real de
0,77% na comparação com o
mesmo período em 2016. De

acordo com a Receita, o crescimento é real e, portando, desconta a inflação do período,
medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
“O resultado da arrecadação
das receitas federais no mês de
junho foi extremamente positivo. Tivemos uma variação real
considerável em quase todos os
tributos. Isso foi fortemente influenciado pelos indicadores
macroeconômicos”, disse Malaquias ao divulgar os números.
De acordo com Malaquias, a
atividade industrial demonstrou
uma recuperação “forte e significativa” em junho em relação ao
mesmo mês do ano passado. “A
demanda [o consumo] também
apresentou forte aquecimento, e
isso refletiu não somente na arrecadação dos impostos que incidem sobre a produção industrial, mas também dos impostos
sobre o consumo”, disse ele.
Entre as arrecadações administradas pela Receita, o tributo

que apresentou maior percentual
de crescimento foi o relativo ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que ficou em
20,65% na comparação com junho de 2016 (R$2,86 bilhões ante
aos R$2,37 bilhões em 2016).
Malaquias explicou que os
resultados de junho influenciaram positivamente a arrecadação
obtida ao longo do primeiro semestre. “Se olharmos a arrecadação das empresas, com base na
estimativa da arrecadação do
Imposto de Renda das pessoas
jurídicas e da contribuição social, nós tivemos um resultado
positivo da estimativa, que reflete muito o aumento do faturamento por parte das empresas.”
“Teve também a recuperação
dos postos de trabalho verificada nos últimos meses. Ela está
refletindo na arrecadação previdenciária que, pela primeira vez
neste ano, apresentou resultado
positivo de 1,24%. Apesar de ser
um percentual baixo, é um resul-

tado que deve ser comemorado,
porque demonstra a retomada dos
postos de trabalho e da atividade
econômica”, acrescentou o técnico. A arrecadação via Imposto
de Renda aumentou 9,45%, chegando a R$ 8,4 bilhões.
Segundo o técnico da Receita Federal, a liberação dos inativos do FGTS também influenciou o resultado. “Claro que contribuiu, assim como outras medidas adotadas pelo governo,
mas não dá para quantificarmos
isso, nem em termos de valor,
nem em termos de [período de]
duração”, disse ele.
“A gente analisou somente o
resultado da arrecadação e os
indicadores apurados pelos órgãos estatísticos oficiais. Os indicadores de produção industrial, consumo e das atividades de
serviço apresentaram, até junho,
sinalização positiva. Essa sinalização foi refletida na arrecadação até esse período”, completou. (Agencia Brasil)

Especialistas alertam que indústria
do futuro vai gerar desemprego
A preocupação com o desemprego que será gerado com
uso de tecnologias na indústria
do Brasil foi tema de debate da
quarta-feira (19) durante o Fórum Indústria 4.0, realizado
pela Câmara Americana de
Comércio (Amcham), em São
Paulo. A quarta revolução na
indústria, alavancada pelos robôs, sensores e tecnologia da
informação, promoverá ganho
de produtividade.
Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
a taxa de desemprego no país ficou em 13,3% no trimestre en-

cerrado em maio. O contingente de desocupados no Brasil é de
13,8 milhões de pessoas.
João Alfredo Delgado, diretor de tecnologia da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
disse que o profissional do futuro precisa de qualidades como
talento e raciocínio. “Vai ter outro tipo de emprego e aí está o
problema. Teremos um estoque
de pessoas, talvez não qualificadas”, afirmou.
Problema social
Para ele, pode-se fazer uma

agricultura, onde até os tratores
passaram a dispensar um condutor humano. “Nas cidades,
sofremos com milhões de
pessoas entrando sem emprego. É um sério problema social. O Brasil vai sofrer mais
porque o país tem um contingente de trabalhadores despreparados”, acentuou.
Segundo Fernando Pimentel,
presidente do conselho de administração da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o setor pode ser
fortemente afetado pela tecnologia. Do total de 1,5 milhão de
empregos, 1,2 milhão atua na

manufatura do vestuário.
Pimentel defende que não
haja retrocessos por receio de
aumento no desemprego e que
o país invista na educação. “Não
podemos esperar o Brasil ficar
pronto. A solução é o país ter
políticas macroeconômicas
mais consistentes”, disse.
Márcio Girão, diretor de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), cita a
necessidade de atualização nos
currículos das escolas técnicas
e de engenharia. “Há um abismo
na educação, precisamos de
mais inclusão digital”, observou.
(Agencia Brasil)
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Exército de Israel
envia toneladas de
comida e combustível
à Síria
O Exército de Israel anunciou na quarta-feira (19) que há
um ano e meio envia ajuda humanitária à população civil síria
localizada próximo à borda do planalto ocupado de Golã. “A
operação Boa Vizinha acontece à noite e as atividades principais são o envio de comida, combustível e qualquer item que
ajude as pessoas do outro lado”, explicou o comandante israelense Amijai, da Brigada Golani, em um comunicado divulgado
hoje. A informação é da EFE.
Segundo a nota, a primeira atividade humanitária aconteceu
em agosto de 2016 e até hoje foram realizadas 110 operações
deste tipo. “Trabalhamos diariamente para distribuir toneladas
de comida, óleo, açúcar e farinha, entre outros itens, como geradores de eletricidade e medicamentos”, afirmou a um grupo
de jornalistas um alto oficial militar nesta quarta-feira, nas
Colinas de Golã.
Ele explicou, sem entrar em detalhes, que os alimentos e
utensílios são transportados de caminhão até a zona fronteiriça. Em seguida, os portões que separam os territórios se abrem
e as mercadorias são descarregadas, para que as ONGs que trabalham na Síria as distribuam para as famílias. “Confiamos na
responsabilidade dos beneficiados”, afirmou o militar, ao ser
questionado sobre a possibilidade de os produtos caírem nas
mãos de milícias ou organizações terroristas.
Até agora, os israelenses tinham informado apenas que já
proporcionaram tratamento médico, em centros de saúde do
norte do país, a cerca de três mil sírios, que eram imediatamente devolvidos à Síria quando recebiam alta. Segundo Israel,
20% da fronteira compartilhada com a Síria são controlados
por forças leais ao governo do presidente Bashar Al Assad e
grupos ligados à milícia xiita Hezbollah.
Outros 65% da região de fronteira estão nas mãos de grupos rebeldes, incluindo a Frente da Conquista do Levante (exFrente al Nusra, filial da Al Qaeda na Síria) e o resto, com cerca de mil milicianos, está sob o domínio do Estado Islâmico.
Nessa parte da fronteira vivem cerca de 200 mil cidadãos da
região de Huran, onde não houve uma crise humanitária, mas
sim uma falta de recursos básicos, segundo dados do exército
israelense.
O coronel israelense Shaul afirmou em um comunicado que
há um batalhão de seu país encarregado de proteger as populações das casas de campo sírias vizinhas e enviar a ajuda humanitária que precisam as organizações que trabalham do outro
lado da fronteira.(Agencia Brasil)

Reino Unido antecipa
data para elevar para
68 anos idade de
aposentadoria
O governo britânico anunciou na quarta-feira (19) sua decisão de antecipar para 2037, sete anos antes do previsto, a data em
que elevará de 67 para 68 anos a idade de aposentadoria no Reino
Unido, a fim de economizar custos. As informações são da Agência EFE.
O ministro de Trabalho e Pensões, David Gauke, disse que a
mudança de data, que afeta a cobrança da pensão estatal, responde às recomendações de um relatório independente apresentado
no início deste ano.
Segundo os novos planos, a idade de aposentadoria subirá progressivamente a 68 anos entre 2037 e 2039, e não mais entre
2044 e 2046 como previsto anteriormente.
A medida vai afetar pessoas nascidas entre 6 de abril de 1970
e 5 de abril de 1978.
A antecipação da nova idade de aposentadoria vai permitir ao
Estado britânico uma economia de £74 bilhões em 2045/46, disse o ministro.
Segundo os dados oficiais, o número de aposentados com
direito a receber a pensão estatal aumentará entre 12,4 milhões a
16,9 milhões nos próximos 25 anos.
Gauke declarou que o aumento da longevidade dos cidadãos,
ainda que seja algo para se comemorar, apresenta “desafios para
o governo”, que precisa “encontrar um equilíbrio entre o financiamento da pensão estatal e assegurar um tratamento justo às
futuras gerações de contribuintes”.
A pensão estatal geral no Reino Unido é de £159,55 libras
por semana, exceto em alguns casos não comuns no setor público, onde pode estar vinculada ao salário.
O governo britânico obriga as empresas e os trabalhadores a
contribuírem com uma porcentagem determinada do seu salário
a planos de previdência privada. (Agencia Brasil)Farc.
Em termos gerais, o relatório indica que ainda há, na América
Latina e no Caribe, “vulnerabilidades como fronteiras porosas,
capacidades limitadas para aplicar a lei e rotas estabelecidas de
tráfico de pessoas e drogas, o que oferece oportunidades para
grupos terroristas locais e internacionais”.
“A corrupção, as instituições de governo frágeis, a cooperação insuficiente entre agências, uma legislação débil ou inexistente e a falta de recursos seguem sendo as principais causas da
falta de vontade política significativa para combater o terrorismo em alguns países do continente”, indicou o relatório.
O Departamento de Estado, no entanto, destacou avanços significativos do Brasil e Trinidad e Tobago nos esforços contra o
terrorismo na região. (Agencia Brasil)
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Por decisão de Moro, Banco Central
bloqueia mais de R$ 600 mil de Lula
Lava Jato é
“imparável”, diz
ministro da Justiça
nos EUA
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, disse na quarta-feira(19)
em Washington, durante uma
palestra no Woodrow Wilson
Center, que a Operação Lava
Jato é “imparável”. Numa palestra sobre Independência e
Harmonia entre os Poderes,
Jardim classificou a operação
da Polícia Federal como “um
ganho para a sociedade brasileira”.
O ministro falou sobre as
divisões de competências e de
recursos nos âmbitos federal
e estadual no Brasil e afirmou
que, com a atual restrição fiscal em todos os níveis do governo, muitas vezes é preciso
priorizar uma ou outra política pública. Questionado sobre
a regularização da emissão de
passaportes pela Polícia Federal, o ministro disse que isso
deve acontecer em breve.
Na terça-feira(18), Jardim
se reuniu com o diretor da
Agência de Álcool, Tabaco,
Armas de Fogo e Explosivos
dos EUA e assinou um acordo
de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que
entram no Brasil. “Com a pacificação da Colômbia, armas
pesadíssimas roubadas nos
Estados Unidos começam a
entrar no Brasil, e, pela lei
americana, eles têm a obrigação de tentar encontrar essa
arma onde ela estiver no mundo. Faz parte do objetivo maior da nossa viagem buscar tecnologia no âmbito de seguran-

ça pública”, afirmou.
O ministro da Justiça e Segurança Pública deve ainda ter
reuniões na Agência Internacional para Narcóticos e Aplicação da Lei, do Departamento de Estado dos EUA, e com
o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
com quem conversará sobre a
integração com os países que
fazem fronteira com o Brasil.
“Vamos fazer um convite
para que os países membros
[da OEA] mandem seus agentes de segurança e policiais especializados no combate a
drogas e armas para estudar no
Brasil e fazer um treinamento
na Polícia Federal, que tem
uma academia bem instalada e
competente, para que haja uma
comunhão de treinamento”,
disse Jardim.
Ele deve se encontrar também com o secretário de Justiça norte-americano, Jeff
Sessions, com quem conversará sobre o tema da integração
dos órgãos do Ministério da Justiça: Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Secretaria
Nacional de Segurança Pública
[responsável pela gestão da Força Nacional], Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
e Departamento Penitenciário
Nacional. “Antes de pensar em
concurso público e em contratar mais funcionários, vamos
pensar em integrar a todos”,
disse o ministro da Justiça.
(Agencia Brasil)

Vice-líder do DEM
tem encontro com
Temer e nega crise
com o governo
O vice-líder do DEM na
Câmara, deputado Pauderney
Avelino (AM), disse na quarta-feira, (19) que não há crise
entre o partido e o presidente
Michel Temer. O deputado se
encontrou pela manhã com Temer para tratar da relação do
DEM com o governo.
A reunião no Palácio do
Planalto ocorre um dia depois
do jantar realizado na residência oficial do presidente da câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), que contou com a presença de Michel Temer e ministros do governo. Segundo Pauderney Avelino, o jantar foi um
“encontro entre amigos, uma
conversa amena”.
Pauderney negou que o
presidente tenha feito qualquer convite a parlamentares
de partidos da oposição para
integrar o PMDB, em reação
a um movimento do DEM na
busca por ampliação de sua
bancada. Os dois partidos estariam tentando convencer
parlamentares dissidentes do
PSB a integrarem seus quadros na Câmara.
“Eu acho que, primeiro, foi
uma falsa crise e, depois, nós
entendemos que já é uma página virada esse episódio, uma
vez que consta que o presidente não convidou parlamentares

para ingressarem no partido
dele e nem tentou dissuadir
deputados a virem para o Democratas”, afirmou.
O vice-líder ressaltou, no
entanto, que o DEM está aberto a receber qualquer parlamentar que esteja insatisfeito
em outro partido. “Aqueles
parlamentares que tiverem dificuldades nas suas siglas, nas
suas legendas para exercerem
livremente o seu desejo de reformar o país encontrarão
abrigo no nosso partido, porque o nosso ideário contempla isso. E a convergência é
muito importante de parlamentares que queiram vir para
o partido, se quiserem vir, a
porta está aberta”, declarou.
Questionado se a adesão
do partido é em favor do presidente em relação ao processo da denúncia que tramita na
Câmara dos Deputados, o deputado disse que o DEM tem
interesse na agenda de reformas. “O partido está convencido de que neste momento o
melhor para o país é buscar o
entendimento e fazer com que
estas reformas venham o mais
rapidamente possível, porque
não haverá espaço no Orçamento se não houver uma reforma da Previdência”, afirmou. (Agencia Brasil)

O Banco Central bloqueou
na quarta-feira (19) R$ 606,7
mil das contas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A
ordem foi expedida pelo juiz
Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no dia 14 de julho, mas estava sob sigilo até
que o bloqueio fosse realizado.
A decisão foi tomada para
fins de reparação de danos à
Petrobras no processo em
que o petista foi condenado a
9 anos e meio em primeira
instância, no âmbito da Operação Lava Jato. O juiz também determinou o confisco
de imóveis e veículos do expresidente.
“Em síntese, reconhecido
que contrato celebrado entre o
Consórcio Conest/Rnest gerou
cerca de R$ 16 milhões em
vantagem indevida a agentes do

Partido dos Trabalhadores
(PT), deles sendo destinados
especificamente cerca de R$
2.252.472,00 ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na
forma da atribuição a ele de
apartamento no Guarujá, sem o
pagamento do preço correspondente, e da realização de reformas no apartamento às expensas da OAS”, escreveu
Moro na decisão.
Com o sequestro do tríplex
no Guarujá tendo sido decretado já na sentença publicada
na semana passada, Moro decidiu que as contas e bens de
Lula devem ser confiscados até
que se atinja o valor de R$ 16
milhões que, segundo a denúncia, foram depositados na forma de propina na conta-corrente compartilhada entre o PT e
a OAS Empreendimentos.

“Afinal, não foi possível
rastrear o restante da propina
paga em decorrência do acerto de corrupção na Petrobras,
sendo possível que tenha sido
utilizada para financiar ilicitamente campanhas eleitorais e
em decorrência sido consumida”, justificou o juiz.
Dentre os bens que tiveram
sequestro decretado estão
50% da posse sobre três apartamentos em São Bernardo do
Campo e 35,92% de um quarto apartamento na mesma cidade, referentes às partes sobre a qual Lula tem posse.
Além dos imóveis, Moro determinou o confisco de dois
veículos: um GM Omega CD
ano 2010 e um Ford Ranger
LTD ano 2012/2013.
Sérgio Moro decretou que
o Banco Central bloqueasse as

contas e ativos de Lula até o limite de R$ 10 milhões. Segundo ele, a medida se faz necessária porque apenas o sequestro de bens não cobre o valor
dos danos causados pela atividade criminosa.
“No mesmo ofício ao Banco
Central deverá constar ainda que
as instituições financeiras deverão apenas efetuar o bloqueio,
sem a transferência do valor para
a conta judicial até ulterior determinação do juízo, a fim de se
evitar eventuais perdas em razão
do resgate antecipado”, diz o
despacho.
O juiz também determinou
que a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) fosse oficiada para tornar indisponíveis
quaisquer ações e bens titularizados pelo ex-presidente.
(Agencia Brasil)

Presidente sanciona projeto que libera
R$ 102 milhões para emissão de passaportes
O presidente Michel Temer
sancionou na quarta-feira(19)
projeto que libera recursos para
emissão de passaportes. A autorização de crédito extra de R$
102 milhões para o Ministério da
Justiça foi aprovada semana passada pelo Congresso Nacional.
Segundo a Casa Civil da Pre-

sidência da República, a sanção
será publicada hoje (20) no Diário Oficial da União. Depois da
publicação, a verba será liberada assim que Ministério do Planejamento abrir o empenho de
recursos e autorizar o repasse ao
Ministério da Justiça, que o destinará à Polícia Federal (PF).

Paralisação
De acordo com a Polícia Federal, são realizados 11 mil atendimentos por dia útil para a requisição do documento em todo o país.
Como a paralisação já dura três
semanas, a demanda não atendida
pode superar 150 mil pedidos.
Com orçamento insuficien-

te para as atividades de controle
migratório e emissão de documentos de viagem, a Polícia Federal suspendeu a emissão de
novos passaportes na noite do
dia 27 de junho. Segundo a PF, o
setor atingiu o limite de gastos
previstos na Lei Orçamentária
da União. (Agencia Brasil)

Justiça Federal adia mais uma vez
retorno de Funaro ao presídio da Papuda
A 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, decidiu adiar
novamente a transferência do
analista financeiro Lúcio Funaro da superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília para
o presídio da Papuda. Funaro foi
transferido para a sede da PF na
capital federal no início deste
mês e permanecerá no local até
pelo menos o dia 28 de julho, a
pedido do Ministério Público
Federal (MPF).
É a segunda vez que o doleiro, preso há mais de um ano, tem
seu retorno ao presídio da Papuda, no Distrito Federal, adia-

do por decisão do juiz Vallisney
de Souza Oliveira.
Os dois adiamentos atenderam a pedido dos procuradores
responsáveis pela Operação
Greenfield, que investiga fraudes e irregularidades na administração de quatro dos maiores fundos de pensão de empresas públicas do país: Funcef (Caixa), Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil)
e Postalis (Correios).
No pedido, os procuradores
alegaram a “necessidade de se
colher novos esclarecimentos”
a respeito de fatos revelados nas

investigações de outras duas operações, a Sépsis e a Cui Bono?,
dentro das quais Funaro também
é suspeito de participação em
crimes.
A Operação Sépsis apura irregularidades no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FI-FGTS),
administrado pela Caixa. A Cui
Bono? investiga a fraude em
operações financeiras autorizadas pela vice-presidência de Fundos de Governo e Loterias e pela
vice-presidência de Pessoa Jurídica da Caixa.
Funaro é testemunha-chave

em processos que envolvem o
deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e ex-ministros
do governo do presidente Michel Temer, como Henrique
Eduardo Alves (Turismo) e Geddel Vieira Lima (Secretaria de
Governo).
Segundo divulgado pela imprensa, ele estaria negociando
um acordo de delação premiada
com o MPF, embora sua defesa
ainda negue as tratativas. A permanência de Funaro na PF teria
o efeito de facilitar o contato
direto com os procuradores.
(Agencia Brasil)

Justiça extingue ação contra Joesley
Batista e determina desbloqueio de bens
A Justiça Federal de São Paulo extinguiu a ação popular proposta por dois cidadãos contra
Joesley Batista, um dos donos da
empresa JBS, referente ao suposto lucro obtido com a venda de
dólares às vésperas da divulgação
da gravação com o presidente
Michel Temer. O juiz federal Tiago Bitencourt De David, da 5ª Vara
Federal Cível em São Paulo, também determinou o desbloqueio
dos bens de Joesley que estavam
indisponíveis desde a decisão liminar proferida em 30 de maio.
A ação popular alegava que o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) tinha sofrido prejuízos em decorrência de contratações viciadas e abordava ainda
a manipulação ilícita do merca-

do na negociação da JBS de
ações e dólares com uso de informação privilegiada.
Mas circunstâncias que permitiram que os cidadãos entrassem com o processo mudaram
um dia após a concessão da liminar, de acordo com a Justiça
Federal, quando veio a público a
concretização do acordo de leniência que fará a reparação dos
danos sofridos pelo BNDES.
“O acordo de leniência acabou sendo confirmado nos autos,
ainda, pela manifestação do Ministério Público Federal que
noticiou fases adiantadas de tratativas. Desse modo, a questão
relativa aos danos ao erário sofridos pelo BNDES e outros entes públicos resta resolvida, esvaziando a presente ação em sua

maior parte”, afirma o juiz na
decisão.
Com relação à negociação de
ações da empresa, obtendo lucro
indevidamente mediante utilização de informações privilegiadas,
o juiz entendeu que não houve ato
lesivo de caráter público praticado, pois o “eventual malfeito”
teria ocorrido na condição simplesmente de agente privado.
O juiz ressaltou que a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) está analisando as condutas noticiadas pelos autores.
“O Poder Público não está inerte e setor especializado está envolvido na apuração no quanto
noticiado. Isso não inviabiliza
por si só a atuação judiciária,
mas, ao menos agora, não se faz
necessária a incursão do Poder

Judiciário no assunto, pois inocorre omissão estatal a ser sanada. Pelo contrário, revela-se
prudente aguardar o desenrolar
da investigação da CVM para
que se tenha mais dados sobre o
ocorrido”, diz o magistrado.
Tiago ressaltou que a questão dos dólares vendidos ainda
mereceria investigação, já que a
permanência de Joesley Batista
na empresa na posse de informações e intenções que abalariam
o valor da moeda nacional e valorizariam o dinheiro norteamericano coloca em xeque a
idoneidade da negociação. No
entanto, não seria adequado
fazê-lo a partir de ação popular.
Segundo a Justiça Federal,
cabe recurso à decisão. (Agencia Brasil)

Defesa de Temer quer ter acesso
a gravações periciadas pela PF
A defesa do presidente Michel Temer pediu na quarta-feira(19) ao Supremo Tribunal Federal (STF) acesso a sete gravações recuperadas pela Polícia
Federal (PF) na perícia feita no
áudio da conversa gravada pelo
empresário Joesley Batista com
o presidente, em março, no Palácio do Jaburu.

Ao Supremo, os advogados
alegam que sete gravações não
foram juntadas ao inquérito contra o presidente após o trabalho
pericial. Para Antônio Claudio
Mariz, representante de Temer,
as gravações são necessárias
para compor a defesa durante a
votação na Câmara dos Deputados, prevista para 2 de agosto,

sobre o aval da Casa para o prosseguimento da denúncia contra
o presidente no Supremo.
Em função do período de recesso na Corte, a questão foi
encaminhada à presidente do
STF, Cármem Lúcia.
“Requer-se à Vossa Excelência seja oficiado o Instituto Nacional de Criminalista (INC) a

fim de que possa fornecer, diretamente à defesa, os sete arquivos recuperados dos gravadores,
conforme informados na Tabela
07 de seu parecer, pelo meio mais
expedito, como garantia à ampla
defesa que se pretende praticar
junto ao plenário da Câmara dos
Deputados no dia 02/08.”, diz a
defesa. (Agencia Brasil)
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Transportadoras ameaçam parar se
roubos de carga no Rio não acabarem
As empresas de transporte
de carga que trafegam pelas estradas do Rio ameaçam paralisar o serviço de entregas no estado, tendo como consequência
o desabastecimento no comércio, se os roubos a caminhão
não forem contidos. A advertência é do presidente da Federação do Transporte de Cargas do
Estado do Rio de Janeiro (Fetranscarga), Eduardo Rebuzzi.
O dirigente sindical se reuniu, na quarta-feira (19), com
outros representantes do setor
e com lideranças da área de se-

gurança que atuam no Rio, incluindo Polícia Militar, Polícia
Civil, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança, no Centro Integrado de
Comando e Controle.
“A tensão que está existindo aqui no Rio de Janeiro é
muito grande. É óbvio que ninguém quer deixar de transportar cargas. Ninguém quer deixar
de abastecer o Rio. E quando eu
falo de abastecer, não é só colocar alimentos, roupas, eletroeletrônicos. É abastecer o aeroporto, botar gasolina nos pos-

tos. Se houver uma paralisação,
chegar a um momento limite,
vai parar o Rio de Janeiro como
um todo”, avisou Rebuzzi.
Segundo ele, no ano passado, os prejuízos com os roubos
de carga, só no estado do Rio,
foram em torno de R$ 1 bilhão, podendo aumentar cerca
de 30% este ano. Rebuzzi pediu ações concretas por parte
das autoridades e disse que os
próprios motoristas já estão
evitando vir ao Rio, com medo
dos assaltos.
“As empresas de transporte

não aguentam mais. Agora, o
que a gente vai fazer é tirar o
caminhão. Os motoristas não
querem mais vir para cá, correndo risco de tomar tiro ou
de sofrer alguma violência.
Nós chegamos ao limite”, desabafou Rebuzzi.
Nesta quinta-feira (20),
está prevista uma reunião, em
Brasília, entre o governador
Luiz Fernando Pezão e o presidente Michel Temer, para
tratar da liberação de recursos
para a segurança do estado.
(Agencia Brasil)

Publicitário Marcos Valério fecha
acordo de delação premiada com a PF
A Polícia Federal (PF) confirmou na quarta-feira (19) que
o publicitário Marcos Valério
assinou um acordo de delação
premiada. Para ter validade, o
acordo ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Os termos negociados estão sob sigilo, por envolver agentes políticos com
foro privilegiado.
As negociações em torno de
um acordo de delação premiada
do publicitário vinham se arrastando desde o ano passado. Em
junho de 2016, seus advogados
apresentaram ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
uma proposta de colaboração
para revelar informações relacionadas com a Ação Penal 536,
na qual é um dos réus.
Nesta ação, é investigado o
esquema que ficou conhecido
como mensalão mineiro, que
envolve benefícios ilegais obtidos com a participação de Valério para a campanha de Eduardo
Azeredo ao governo de Minas

Gerais em 1998. Um dos fundadores do PSDB e ex-presidente
da legenda, Azeredo já foi condenado em primeira instância à
pena de 20 anos e 10 meses de
prisão. Ele entrou com recurso
no Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) e aguarda o julgamento em liberdade.
De acordo com a PF, o acordo com Marcos Valério foi assinado no dia 6 de julho com base
em uma vasta documentação.
Devido ao sigilo, não foi informado se o acordo costurado está
ligado somente aos delitos investigados na Ação Penal 536 ou
se também envolve outros esquemas criminosos.
Atualmente, Marcos Valério
cumpre pena de 37 anos pelos
crimes julgados na Ação Penal
470, o processo do mensalão, no
qual foram condenados políticos
do PT, PMDB, PP, PTB e do extinto PL. Ele teria atuado como
um operador dos esquemas e foi
preso pelos crimes de corrupção
ativa, peculato, evasão de divisas,

lavagem de dinheiro e formação
de quadrilha.
Transferência prisional
Há dois dias, Marcos Valério foi transferido para a Associação de Proteção e Assistências ao Condenado (Apac), de
Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esta
transferência era uma das reivindicações do publicitário
para assinar o acordo de delação. Desde 2013, ele estava
preso na Penitenciária Nelson
Hungria, de Contagem, também
na região metropolitana. Antes, ele também ficou um período no Presídio da Papuda,
no Distrito Federal.
A transferência para a Apac
foi determinada em decisão judicial assinada pelo juiz Wagner
de Oliveira Cavalieri, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG). Em seu despacho, ele
explicou que atendeu um pedido da PF e mencionou que o
acordo de colaboração premia-

da estava sendo concluído. O
magistrado destacou ainda que
Valério teve prioridade para a
transferência de presídio por ter
informações de interesse da Justiça e da sociedade brasileira.
“Em que pese a existência de
formalidades e fila para a transferência de presos para o sistema Apac, no caso em contento,
o interesse público se sobrepõe
aos interesses individuais”.
Com uma realidade distinta
do sistema carcerário comum, a
Apac possui uma metodologia
de trabalho específica para permitir a recuperação e ressocialização do preso. Em um ambiente mais humanizado, eles têm
assistência espiritual, social,
médica, psicológica e jurídica
prestada por voluntários da comunidade. Também são ofertados cursos educacionais e profissionalizantes.
Além da transferência de
unidade prisional, Marcos Valério pleiteia a redução de suas
penas. (Agencia Brasil)

CFM critica condições de
trabalho no SUS; ministro cobra
assiduidade de médicos
O Conselho Federal de Medicina (CFM) e os 27 conselhos
regionais da categoria entregaram na quarta-feira (19) ao ministro da Saúde, Ricardo Barros,
um dossiê de 15 mil páginas sobre as condições de 2.936 unidades de saúde do país. Eles
apresentaram também um manifesto para ampliar a visibilidade
do que consideram a “falência”
e o “abandono dos cidadãos e dos
profissionais” do Sistema Único de Saúde (SUS).
A ação da entidade ocorre
após um comentário feito pelo
ministro, na última quinta-feira
(13), quando disse: “Vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico fingir que trabalha”, conforme reproduzido
em uma carta aberta do CFM. O
presidente da entidade, Carlos
Vital Tavares Corrêa Lima, afirmou que o grupo reivindica condições mínimas para o bom funcionamento dos serviços. A estimativa do CFM é de que 150
milhões de brasileiros dependem unicamente do SUS.
“É um momento crítico pelo
qual o país atravessa, em todos
os segmentos das relações sociais. Recessão econômica,
dificuldades políticas, de caráter jurídico. Mas a saúde
pública chamou a atenção em
particular porque vêm ocorrendo no país, esses tempos,
muitas mortes evitáveis. A população não tem acesso nem
encontra condições mínimas
de atendimento. É preciso
que se façam os esforços necessários para preservar esse
bem inestimável da saúde, que
é indissociável da vida”, diss e Lima.
Após o encontro, o ministro
voltou a mencionar a questão do
cumprimento da jornada dos
profissionais de saúde e afirmou

que Ministério Público já emitiu 877 notificações contra gestores, alertando sobre a inassiduidade dos médicos das unidades de atenção básica.
“Repito o que já disse: o Estado tem que pagar os salários
compatíveis para exigir a presença do médico na unidade de saúde. São 40 mil unidades, nós
podemos resolver 80% dos problemas da saúde na atenção básica. Mas, sem a presença do
médico, isso não é possível. Vamos implantar a biometria, vamos exigir a presença. Evidentemente, para que os médicos
compareçam aos concursos públicos, terá que ser oferecido
um salário que seja compatível
com a permanência dele no seu
horário de trabalho. O médico
sabe que precisa cumprir horário”, defendeu.
O sistema de biometria deverá ser implementado ao custo de R$ 1,5 bilhão. Por meio
dele será possível controlar,
segundo Barros, a frequência
dos médicos às unidades de saúde públicas.
Produtividade
A pasta também apresentou
hoje um levantamento do Banco
Mundial que aponta que apenas
43,8% das consultas de atenção
básica esperadas são efetuadas.
Segundo o estudo, o Brasil tem
estrutura para aumentar em 37%
a produtividade nesta área.
Os dados foram rebatidos
pelo presidente do CFM, que
disse que o estudo foi preparado a partir de um cenário laboral ideal, muito distante da
realidade enfrentada pelos
médicos e equipes de saúde.
Lima retrucou os comentários do ministro, dizendo que a
noção de que os médicos se recusam a cumprir suas obriga-

ções é deturpada.
“Apesar de a própria opinião
pública colocar a profissão médica como a de maior crédito
dentre as profissões, às vezes,
autoridades se equivocam ou,
naturalmente, não compreendem qual é a necessária pertinência, a realidade dos fatos e
expressam que os médicos não
querem trabalhar. Isso, se não é
um equívoco, é uma inominável
injustiça. Não expressam, de
modo algum, a realidade. Não
faz justiça a esses métodos que
estão presentes nos postos de
trabalho. Não podem trabalhar
por quê? Porque não tem condições”, declarou.
Os conselhos informaram
que recorrerão à Justiça, caso o
governo não reaja com providências consistentes aos dados
apresentados hoje no relatório.
Dossiê
Os dados do relatório apresentado pelo CFM ao ministro
da Saúde foram coletados entre
janeiro de 2015 e junho de 2017
e abrangeram 2.007 unidades
básicas de saúde, 569 ambulatórios, 254 centros de saúde e 106
centros de atenção psicossocial. Com base em normas e padrões estabelecidos por órgãos
como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a avaliação se ateve à higiene e conservação dos espaços e à privacidade e confidencialidade dos
pacientes. Segundo os conselhos, foram constatados problemas com o tratamento do lixo
hospitalar, desabastecimento de
medicamentos e insumos, falta
de acessibilidade e de equipamentos essenciais, inclusive para
socorrer usuários em casos de
emergência.
O documento aponta ainda
problemas em banheiros adapta-

dos para deficientes e falhas elétricas e hidráulicas, detectadas,
respectivamente, em 10% e 36%
dos locais. De acordo com o relatório, 8% das unidades estavam
sem pia ou lavabo e 15% não dispunham de sala de esterilização.
Também foi constatada a inexistência de seringas, agulhas e
itens de aplicação endovenosa
em 25% das unidades.
Outra preocupação expressa
pelos médicos foi a redução de
leitos do SUS. De 2010 para
2015, segundo o CFM, houve
uma queda de quase 24 mil no
número de leitos. As especialidades mais afetadas foram pediatria (cirúrgica), psiquiatria, obstetrícia e cirurgia geral. O CFM
responsabiliza ainda o governo
por ter deixado de aplicar no
SUS, entre 2003 e 2016, R$ 155
bilhões dos cerca de R$ 1,5 trilhões autorizados
Assim como Lima, Barros
também considera que o problema requer ajustes de gestão. “É
da competência de cada gestor [
de saúde] resolver essas questões. Nós queremos efetivamente fazer um trabalho unido, entre médicos, profissionais de
saúde. São 4 milhões de colaboradores do SUS. E essas pessoas precisam ter condições de trabalho e dedicação para a saúde
melhorar. Posso assegurar que o
nosso problema na saúde é a gestão”, disse.
O ministro, contudo, elogiou
a performance dos municípios,
que, segundo ele, investem 24%
do orçamento na saúde, quando
a lei determina apenas que sejam
15%. Ele disse ainda que 7 mil
obras estão em andamento e que
os R$ 3 bilhões poupados pelo
governo federal foram aplicados
na área, embora não tenha especificado a origem dessa economia. (Agencia Brasil)

Oferta de hospedagem cresce
mais de 70% no Brasil nos
últimos 5 anos
Nos últimos cinco anos, a
oferta de hospedagem nas capitais brasileiras cresceu mais
de 70%, passando de 373.673
vagas em 2011 para de
639.352 no ano passado. De
acordo com levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
pedido do Ministério do Turismo, atualmente o país tem capacidade para acomodar, simultaneamente, 2,4 milhões de
pessoas.
O crescimento expressivo,
segundo o Ministério do Turismo, foi impulsionado pela preparação do país para receber
turistas no chamado ciclo de
megaeventos, como a Copa das
Confederações, em 2013, a
Copa do Mundo, em 2014, e os
Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro, no ano passado.
“Com toda certeza os grandes eventos contribuíram para
o aumento da rede hoteleira do
país. Mas não só para o aumento da rede, como também para
a melhoria da qualidade da
oferta. Nós tivemos um incremento em algumas capitais não
só no número de estabelecimentos, como no de leitos
também”, disse à Agência
Brasil Roberto Saldanha, gerente da pesquisa.
Ele cita como exemplo Brasília: “A gente vê claramente
que a expansão [em Brasília] se
deu não pelo surgimento de
novos estabelecimentos, mas
pela expansão dos leitos existentes. E para tanto contribuíram muito os eventos realizados no país, principalmente a
Copa do Mundo e também o
fato de Brasília ser a capital do
país e ter, por isso mesmo, uma
procura muito grande”.
“Todos esses investimentos representaram um grande
salto quantitativo e qualitativo
em termos de oferta de serviços de um modo geral e contribuíram para a melhoria da
infraestrutura do setor de turismo como um todo. O saldo disso tudo é que o Brasil tem condições de sediar novos e grandes eventos”, disse Saldanha.”
“Além da abertura de novos
hotéis, registramos a reforma
e ampliação de estabelecimentos que já estavam em funcionamento”, disse o ministro do

Turismo, Marx Beltrão, em
nota divulgada pelo ministério.
São Paulo lidera ranking
Segundo o censo, o estado
de São Paulo lidera o ranking
de número de meios de hospedagem com 507.412 leitos disponíveis. O estado é responsável por 21% de toda a oferta
nacional. Os quatro estados da
região Sudeste respondem por
43,1% do total de leitos do
Brasil.
Entre os destaques do levantamento está a capital paraense. Belém acusou no período crescimento de 51% na
oferta de hospedagem, passando de 93 para 141 o total de
estabelecimentos preparados
para receber turistas.
Segundo o Ministério do
Turismo, no último levantamento do setor, feito em 2011,
foram listados 5.036 meios de
hospedagem nas capitais do
país. Hoje, a quantidade de estabelecimentos de hospedagem subiu para 5.791, crescimento de 15%. O censo analisou a quantidade de vagas em
hotéis, motéis, flats e pousadas. Não foram considerados
itens como aluguel de imóveis
por temporada ou casas de parentes e amigos.
Número de turistas cresce
Com base em dados fornecidos pelo Ministério do Turismo e também pelo Banco Central, o IBGE ressalta que, entre 2011 e 2016, o número de
ingresso de turistas no país passou de 5,4 milhões para 6,6 milhões, dos quais 50% da América do Sul.
A receita cambial com o turismo passou de US$ 6,1 bilhões em 2011 para US$ 6,8
bilhões em 2014. Em 2015,
foram US$ 5,8 bilhões e, em
2016, US$ 6 bilhões.
Roberto Saldanha ressaltou, porém, a necessidade de
que o país dê continuidade às
conquistas obtidas com a realização de grandes eventos.
“Porque este potencial criado
tem que ter uma continuidade
e ela se dará com a realização
de novos e grandes eventos que
venham a dar suporte ao que já
foi feito”, finaliza. (Agencia
Brasil)

Ministério da
Agricultura vai contratar
temporariamente
300 veterinários
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) vai contratar 300 médicos veterinários para atender a
necessidade temporária em atividades de inspeção na produção
de carnes. A autorização para a
contratação está em portaria
conjunta do Mapa e Ministério
do Planejamento publicada na
quarta-feira(19) no Diário Oficial da União.
A contratação será por meio
de processo seletivo simplificado e a duração dos contratos deverá ser de até um ano,
com possibilidade de prorrogação. O prazo para publicação
do edital de abertura de inscrições para o processo sele-

tivo é de até seis meses, contado a partir da data de publicação da portaria.
A solicitação havia sido feita pelo ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, ao ministro do
Planejamento, Dyogo de Oliveira, no fim do último mês, com o
objetivo de superar problema
criado pela necessidade de contratar auditores fiscais até que
seja realizado concurso público
para aumentar o quadro desses
profissionais.
Maggi ressaltou na ocasião
que falta de pessoal impede, por
exemplo, a abertura de plantas
frigoríficas, atrasando o aumento da produção nacional. (Agencia Brasil)
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de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 1.104.191,53, atualizado até 30/06/2011, referente
ao Contrato Particular para abertura de Limite de Crédito Rotativo nº CWB/JUR/325/09, firmado em 01/07/
2009. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias,
paguem o débito atualizado, quando então a verba honorária que foi fixada em 10% do débito, será reduzida
para metade, ou seja, 5% do valor do débito, ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito o
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão
a fluir após os 20 dias supra. Uma vez decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial.
NADA MAIS. Será o edital por extrato publicado e afixado na forma da lei
19 e 20/07
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Mitsubishi Cup

São Paulo, quinta-feira, 20 de julho de 2017

Duplas enfrentarão duas corridas de 50 minutos mais uma volta
tomada de tempo classificatória
Temporada recheada de
no início do dia. Já o grid na se- novidades
gunda corrida será definido pela
Em 2017, a Mitsubishi Cup
ordem de chegada da prova anteri- chega a sua maioridade com váor. Além da pontuação separada de rias novidades, que deixam o
cada uma das corridas, as duplas campeonato ainda mais disputacom melhor colocação na soma do e imprevisível. “É impossível
das duas corridas também recebe- pensar na Mitsubishi Motors
rão pontos para o campeonato. sem pensar na Mitsubishi Cup. As
Um tempero a mais para deixar competições fazem parte do
a disputa na classificação da tem- DNA da marca e são importanporada ainda mais imprevisível.
tes para o desenvolvimento e
A etapa guarda ainda outra no- aprimoramento de toda a nossa
vidade. Para o público poder linha de veículos. Sempre vamos
acompanhar de perto as disputas buscar novidades para aperfeiçoentre suas duplas preferidas, serão ar o nosso campeonato e contimontadas arquibancadas ao lado do nuar a proporcionar uma expericircuito. A entrada será gratuita.
ência única para quem ama o off-

road”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors do Brasil.
Além das provas de cross
country, rallycross e da corrida em autódromo de terra, na
18ª temporada, as duplas enfrentarão ainda etapas com
“time attack” em kartódromo,
com disputas de tempo, e uma
especial noturna.
A temporada 2017 marca
também a estreia de dois novos
modelos: a L200 Triton Sport RS
e o ASX RS 2017. A picape é o
veículo mais rápido preparado pela
Mitsubishi Motors a participar da
Mitsubishi Cup, e está apto para
correr o Rally dos Sertões nas categorias Protótipo ou Pró-Brasil.
Já o ASX RS 2017, veículo homologado junto à CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo)
para a Mitsubishi Cup, para o Campeonato Brasileiro e para o Rally
dos Sertões, na categoria Production, tem carroceria nova e 194
cavalos de potência.
Os veículos preparados para
competição estão disponíveis
para venda para os pilotos e equipes com condições especiais.
Para mais informações, contate:
mitsubishicup@hpeautos.com.br.
Para mais informações, vídeos, fotos e inscrições, acesse:
www.mitsubishimotors.com.br.

Foto/ Fábio Oliveira

Seletiva de Kart Petrobras define os três primeiros
finalistas de 2017 neste sábado em Penha

Disputa na categoria Graduados promete ser intensa
Teve início no kartódromo
Beto Carrero, em Penha (SC), a
segunda fase da 52ª edição do
Campeonato Brasileiro de Kart.
E a disputa será ainda mais especial para os pilotos da categoria
Graduados. Além da briga pelo

título nacional, três kartistas serão selecionados para a final da
Seletiva de Kart Petrobras 2017.
As vagas para concorrer a
maior premiação da modalidade
no país serão distribuídas para os
três melhores colocados na de-

cisão do Brasileiro, que estejam
dentro do regulamento da Seletiva (pilotos entre 15 e 18 anos
e que não tenham sido campões
do evento em edições passadas).
Na terça e quarta-feira (18 e
19), os pilotos tiveram dois treinos livres por dia para acertarem
seus karts. Na quinta-feira (20),
será realizada a tomada de tempos e a primeira bateria classificatória, com 15 voltas. Na sexta
(21), serão mais duas provas
classificatórias. As corridas vão
definir o grid de largada da grande final, que acontecerá no sábado (22), a partir das 11h30 (com
transmissão ao vivo do SporTV).
Nas baterias classificatórias,
serão atribuídos pontos para os
pilotos, de acordo com suas posições nas provas. A ordem de
largada da final será definida pela
menor soma de pontos perdidos

nas três baterias. O vencedor da
final será o campeão brasileiro.
A final da Seletiva 2017 terá
mais uma vez 12 kartistas. Além
da etapa em Penha, os demais classificados (sempre três por evento) serão conhecidos em Minas
Gerais (18 de agosto), Aldeia da
Serra (23 de setembro) e Paraíba
(14 de outubro). A data e local da
final serão divulgados em breve.
O campeão da 19ª edição da
Seletiva de Kart Petrobras vai
faturar 85 mil reais, o vice-campeão 8 mil reais e mais um piloto será premiado, com os três
participando de um programa de
orientação, que inclui teste com
monoposto de base na Europa,
treino em carro de turismo no
Brasil, experiência em simulador de F-1 e muito mais. Mais
i n f o r m a ç õ e s :
www.seletivadekartpetrobras.com.br

Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei conta com o apoio da
torcida brasileira para conseguir
uma vaga na Fase Final do Grand
Prix. O time do treinador José
Roberto Guimarães estreará na
terceira semana da competição às
14h05 (horário local)/15h05
(horário de Brasília) desta quinta-feira (20) contra a Bélgica, no
ginásio Aecim Tocantins, em
Cuiabá (MT). Brasileiras e belgas formam, ao lado da Holanda
e dos Estados Unidos, o grupo I
da competição. A TV Globo e o
SporTV 2 transmitirão ao vivo.
Nesta temporada, o Brasil já
venceu a Bélgica por 3 sets a 0
na primeira semana do Grand
Prix, em Ancara, na Turquia. Nos
confrontos diretos entre as equipes pelo Grand Prix, o Brasil levou a melhor nas sete partidas
que disputou contra as belgas e
perdeu apenas um set.
O Brasil aparece na sétima

colocação na classificação geral,
com nove pontos (três vitórias e
três resultados negativos). A Sérvia lidera, com 15, seguida pela
Holanda, com 15 e um pior saldo de sets, pelos Estados Unidos, com 13, a Itália, com 10, a
China, com 10 e o Japão, com 9,
mas com um melhor saldo de
sets do que as brasileiras.
O treinador José Roberto Guimarães fez uma análise do momento atual da brasileiras na competição e falou da luta pela classificação para fase final. O Brasil
enfrentou mais de 40 horas de viagem para chegar a Cuiabá, sede
da etapa brasileira da competição.
“A preocupação que tenho
com o andamento do Grand Prix
é conseguir treinar. Por conta das
viagens e diferentes fusos não
estamos conseguindo treinar.
Temos um time novo que precisa de treinamento. Precisamos
de bons resultados nesta etapa.

Foto/ André Romeu

Brasil conta com o apoio da torcida
para garantir vaga na Fase Final

Bia, Macris e Monique
Teremos a Bélgica como primeiro adversário. Nós ganhamos
da Bélgica na primeira etapa. É
um adversário perigoso e vamos
buscar melhorar o nosso sistema defensivo. Teremos que defender mais e sacar melhor. Logo
depois teremos pela frente a

Holanda e os Estados Unidos que
já estão praticamente classificados para fase final. Não podemos
cometer erros nessa etapa. O importante nesses jogos é a superação e também contarmos com o
apoio da torcida brasileira”, disse José Roberto Guimarães.

Corrida e Caminhada Contra o Câncer

Move for Cancer 2017
São Paulo segue com
inscrições abertas
Foto/ Midia Sport

Os pilotos da Mitsubishi Cup
já estão se preparando para a próxima novidade da temporada
2017. Depois de enfrentar a
primeira prova de rallycross realizada no Brasil, em Mogi
Guaçu (SP), e as altas velocidades da etapa maratona, em
Jaguariúna (SP), os pilotos e
navegadores se reunirão dia 29
de julho na cidade de Cordeirópolis (SP) para uma competição inédita: uma corrida em um
“autódromo de terra”.
“Essa é mais uma novidade
que trouxemos para a 18ª temporada da Mitsubishi Cup. Os
competidores farão disputas diretas em uma pista de terra de
aproximadamente dois quilômetros, um desafio diferente do que
eles encontraram nas etapas anteriores”, adianta Fernando Julianelli, diretor de marketing da
Mitsubishi Motors.
Os pilotos largarão para duas
provas de 50 minutos mais uma
volta, em uma pista de terra batida com muitos desafios. Vence o
carro que estiver em primeiro no
final do tempo determinado. No
total, são cinco categorias em disputa: L200 Triton Sport RS, L200
Triton ER Master, L200 Triton
ER, ASX RS e Pajero TR4 ER.
Para definir a ordem da primeira largada, será realizada uma

Foto/ Márcio Machado

Corrida em autódromo de terra
é a novidade da próxima etapa

Corrida e Caminhada Contra o Câncer - Move for Cancer 2017
A etapa paulista da Corrida e do Instituto de Câncer Dr. ArCaminhada Contra o Câncer – naldo, primeira instituição braMove for Cancer 2017 será no dia sileira destinada ao estudo do
13 de agosto, com largada e che- câncer com atendimento realigada na Assembleia Legislativa, zado 100% via Sistema Único
situada à Avenida Pedro Álvares de Saúde (SUS).
Cabral, 201. Corredores e camiO desafio é tornar o
nhantes farão o percurso tranqüi- Move4Cancer referência nacional
lo de 5k, saindo às 7h. Além de pro- e internacional no combate conporcionar um evento agradável, tra os cânceres em geral e promoque poderá ser feito com toda a ver uma nova plataforma de arrefamília, os organizadores ainda cadação e visibilidade ao instituquerem alertar para os principais to, que depende desses esforços
tipos de câncer e detecção preco- para prestar serviços cada vez mece da doença. A primeira etapa lhores à população. O movimenaconteceu no Rio de Janeiro e ago- to aborda a prevenção e detecção
ra será a vez dos paulistas partici- precoce de sete tipos de câncer:
parem do movimento.
câncer de cabeça e pescoço; cânAs inscrições seguem abertas cer de colo do útero; câncer do
e poderão ser feitas até o dia 31 de cólon e reto; câncer de mama; cânjulho, no site oficial do evento, cer de pele; câncer de próstata; e
www.corridamove4cancer.com.br. câncer de pulmão.
O valor é R$ 80,00 e há outras
Em dezembro de 2016, o
opções no site. A entrega do kit de movimento lançou o filme Maniparticipação, juntamente com a festo de apresentação da Causa
cortesia do chip, será realizada no e foi divulgado através da interdia 11 de agosto, das 13h às 20h, e net, contado com a participação
no dia 12 de agosto, das 11h às 19h, de diversos atores, músicos, esna Loja Centauro do Shopping portistas e modelos reconheciWest Plaza - Av. Francisco Mata- dos, como: Fernanda Gentil,
razzo, s/n - Bloco A, Piso 2 - Água Murilo Rosa, Fernanda Tavares,
Branca - São Paulo. Não haverá Ricardo Tozzi, Eriberto Leão,
entrega de kits no dia da prova, nem Mumuzinho, Tande, Flávio Canmesmo depois dela, como consta to e Ana Botafogo. Essas celeno regulamento.
bridades também participaram da
O Move4Cancer é um novo campanha fotográfica do movimovimento que busca engajar a mento, e posaram para duas fotos:
sociedade através de informa- uma comum e outra de cabeça
ção e adoção de hábitos de vida para baixo, seguindo o conceito
saudáveis como forma de pre- #virandoojogo.
venção primária contra diverPremiado em 2014 em prisos tipos de câncer e, ao mes- meiro lugar na categoria Internamo tempo, arrecadar recursos ção Humanizada do Prêmio Mepara o Instituto de Câncer Dr. lhores Hospitais do Estado, o insArnaldo (ICAVC), o primeiro tituto é reconhecido por promohospital de câncer no Brasil, ver a saúde e o bem-estar do pacique se mantém atendendo os pa- ente oncológico, incentivar a pescientes 100% através do SUS.
quisa científica do combate ao
Entre as mensagens de preven- câncer e qualificar profissionais
ção
disseminadas
pelo da área oncológica.
Move4Cancer, estão os Nove MoO movimento foi criado pela
vimentos Contra o Câncer: não Pratike Social Marketing, o logo,
fumar, manter alimentação saudá- elaborado por setas vermelhas,
vel, praticar atividades físicas dia- símbolo internacional da luta conriamente e amamentar; mulheres tra o câncer, foi desenvolvido pela
entre 25 e 64 anos devem fazer um designer Cris Mônaco, responsáexame preventivo ginecológico a vel por marcas renomadas intercada três anos; evitar a ingestão de nacionalmente.
bebidas alcoólicas; evitar exposição ao sol entre 10h e 16h, e semSobre o Instituto de Câncer
pre utilizar proteção adequada; e a Dr. Arnaldo - É primeira instituivacina contra o HPV, para meni- ção brasileira destinada ao estudo
nas de 9 a 13 anos.
do câncer e uma das únicas entiA Corrida e Caminhada Con- dades filantrópicas no Brasil que
tra o Câncer – Move for Cancer estão voltadas em 100% para o
2017 é parte do Movimento em atendimento de pessoas carentes
prol do Instituto de Câncer Dr. no Brasil. O instituto mantém
Arnaldo, com realização da Pra- convênio SUS celebrado com a
tike Social Marketing e organi- Secretaria Municipal de Saúde de
zação da Yescom.
São Paulo desde 2003, quando o
município assumiu a gestão plena
Sobre o Movimento - O mo- do Sistema Municipal de Saúde, e
vimento Move4Cancer tem como vem prestando assistência na área
objetivo engajar a sociedade a re- de oncologia à população em gealizar a prevenção primária contra ral, com boa resolutividade, espediversos tipos de câncer, por meio cificamente em relação aos tumode informação e adoção de hábi- res mais prevalentes. Mais infortos saudáveis de vida. Foi lançado m
a
ç
õ
e
s
em Novembro de 2016 em prol www.corridamove4cancer.com.br.

