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Preço banca: R$ 2,30

Balança tem superávit de US$ 1,4 bi
nas duas primeiras semanas do ano
PF indicia ex-prefeito de SP Fernando
Haddad por irregularidades em campanha
Página 4

Petrobras e Total avançam em aliança
estratégica em negócios de US$ 1,95 bi

A balança comercial registrou, na segunda semana de
janeiro, superávit de US$ 983
milhões, com crescimento nas
exportações e importações na
comparação com a primeira
semana e com o mesmo perí-

Temer recebe diretor-geral da
Polícia Federal para tratar de
segurança
Página 4

SP sedia 45ª Couromoda,
maior feira de calçados e
acessórios do setor
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Terça: Sol. Pancadas de chuva a
qualquer hora do
dia e da noite. Muitas nuvens de manhã.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

28º C
31º C

Noite

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen
Lúcia, reúne-se com o presidente do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), desembargador Federal Carlos Eduardo
Thompson Flores, no STF.
O presidente do Tribunal Re- son Flores, foi na segunda-feira
gional Federal da 4ª Região (15) ao gabinete da ministra Cár(TRF4), desembargador Thomp- men Lúcia, presidente do Supre-

EURO
Compra: 3,94
Venda:
3,94

OURO
Compra: 126,35
Venda: 145,22

Após três anos de queda,
venda de ônibus e caminhões
tem alta de 5%
O setor de ônibus e caminhões do país comercializou
67.168 unidades novas durante o
ano passado, com alta de 5,05%
em relação a 2016, segundo dados da Federação Nacional da
Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave). Apenas os
ônibus apresentaram alta de
10,66% e os caminhões, de
3,53%.
Ônibus e caminhões tiveram

Problema técnico tira de
Lucas a pole e a chance de
lutar pela vitória
Atual campeão mundial da
Fórmula E, Lucas Di Grassi
teve novamente uma atuação
impecável durante a terceira
etapa do torneio, disputada no
sábado (13) no Circuito Internacional Moulay El Hassan, na
cidade marroquina de Marrakesh. Mas um problema técnico no motor do Audi e-tron
FE04 acabou tirando do brasileiro tanto a pole position
quanto a chance de sua sétima
vitória na categoria. Página 6
Pilotagem de Lucas foi
impecável sempre que o
brasileiro esteve na pista

alta de 12,03% no mês de dezembro, na comparação com novembro. Houve alta de 44,74%
quando comparado a dezembro
de 2016.
Considerando somente o
segmento de ônibus, o crescimento foi de 10,86% em dezembro, na comparação com novembro. Em relação a dezembro de
2016, houve aumento expressivo de 72,92%.
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Pietro Fittipaldi é
destaque em teste e
fica em segundo
entre 20 pilotos
Revelação no automobilismo internacional e atual
campeão da World Series, o
piloto Pietro Fittipaldi foi um
dos principais destaques do
teste realizado ontem no circuito de rua de Marrakesh, no
Marrocos, com o carro da
Formula E da equipe Panaso-

Sada Cruzeiro e
Corinthians-Guarulhos
jogam nesta terça-feira
Foto/ Renato Araújo

Turismo
Compra: 3,19
Venda:
3,39

Feira Internacional de Calçados,
Artefatos de Couro e Acessórios – Couromoda.
O evento é considerado a
maior feira de lançamentos de
outono-inverno do setor e está
acontecendo no Expo Center
Norte, com a apresentação de
mais de duas mil coleções de
calçados e acessórios. Página 2

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,20
Venda:
3,21

mo Tribunal Federal (STF), para
discutir providências sobre ameaças recebidas pelos desembargadores que julgarão, no próximo dia 24, em Porto Alegre, o
recurso contra a condenação do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.
Thompson Flores deixou o
STF sem falar com a imprensa,
após reunião de pouco mais de
uma hora com Cármen Lúcia, que
preside também o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão
que tem um departamento para
cuidar da segurança de magistrados. O desembargador tem encontros marcados também com
o ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional, Sergio
Etchegoyen, e com a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge.

Governador Geraldo Alckmin
participou da abertura do evento
no Expo Center Norte, na capital; Indústria faturou US$ 1,09
bilhão em 2017
O setor da indústria de calçados, que em 2017 faturou US$
1.09 bilhão em vendas, promove
entre os dias 15 e 18 de janeiro,
em São Paulo, a 45ª Edição da

A Superliga masculina de vôlei 2017/2018 já está na terceira rodada do segundo turno, mas
Sada Cruzeiro (MG) e Corinthians-Guarulhos (SP) se enfrentam
nesta terça-feira (16) em jogo
válido ainda pela primeira rodada, devido a participação do time
mineiro no Campeonato Mundial de Clubes, onde terminou em
terceiro lugar. A partida será às
20h, no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG).
Página 6
Sada Cruzeiro joga em casa
nesta terça

nic Jaguar Racing. Acelerando pela primeira vez um carro da categoria, o brasileiro foi o segundo mais rápido entre os 20 pilotos que
testaram na pista que recebeu neste final de semana o
terceiro ePrix desta temporada.
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Dupla do Brasil empolga
público, mas título fica
com os poloneses
Foto/ Rodrigo Dod

Previsão do Tempo

Foto/Marcelo Camargo/ Ag. Brasil

Um tremor de terra foi sentido em várias regiões de Portugal na manhã de segunda-feira (15). De acordo com o Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), um abalo
de 4,9 pontos na escala Richter
foi sentido às 11h51 (horário
local) e teve epicentro a 6 quilômetros da vila de Arraiolos,
no distrito de Évora.
Ainda de acordo com o
IPMA, até o momento não foram registrados danos materiais ou pessoais e o tremor foi
sentido com maior intensidade na região de Elvas.
Segundo o jornal português Diário de Notícias, algumas
escolas em Elvas foram evacuadas devido ao terremoto e, em
Arraiolos, o comandante dos
bombeiros afirmou que “sentiu-se tudo tremer”.
Nas redes sociais, há relatos de que o sismo foi sentido
em Lisboa, Viseu, Faro, Coimbra e Porto, entre outras cidades.
Agitação marítima
Ainda segundo o IPMA,
sete distritos de Portugal estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação
marítima forte.
Os distritos de Viana do
Castelo, Braga, Porto, Aveiro,
Coimbra, Leiria e Lisboa estarão sob aviso amarelo entre as
16h de segunda-feira e as 6h
desta terça-feira (16), com
previsão de ondas de 4 a 5 metros de altura.
O aviso amarelo é emitido
sempre que há situação de risco para atividades que dependem da situação meteorológica. (Agencia Brasil)

Presidentes do TRF4 e do
STF discutem ameaças a
desembargadores

Foto/ Audi Communications Motorsport

Portugal
registra
tremor de 4,9
pontos na
escala Richter

odo do ano passado. Nas duas
primeiras semanas do ano, as
exportações somaram US$
7,076 bilhões e as importações,
US$ 5,581 bilhões, gerando
saldo positivo de US$ 1,494
bilhão.
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Dupla brasileira em ação
Quem compareceu à Praça
da Matriz, na região central de
Cotia (SP), município da região metropolitana de São Paulo, na manhã de domingo (14),
foi brindado com um verdadeiro show esportivo. No Força
Bruta, competição de strong-

man (atletismo de força) realizada pelo sexto ano consecutivo no País, estiveram
frente à frente quatro atletas
entre os mais fortes do mundo, em um duelo emocionante entre Brasil e Polônia.
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w w w. c e s a r n e t o . c o m
CÂMARA ( S P)
Em relação a eleição paulistana de 2016, o PR passa a
ser pro PSB [do dono paulista e virtual governador França] o
que os vereadores do PSB foram [a mando do ainda vice-governador] pro PSDB de Alckmin-Doria: 1º dos partidos a assumir apoio oficial em 2018.
P R E F E I T U RA ( S P)
Indiciamento via Polícia Federal do eleito em 2016 e agora ex-prefeito Haddad (PT), por falsidade ideológica [via empreiteira UTC]. Haddad diz que não cometeu nenhum ilícito.
Em tempo: Haddad já atua numa das ‘coordenações’ da ‘campanha’ de Lula.
ASSEMBLEIA (SP )
Caso o irmão, ex-presidente do 9 de Julho e atual deputado federal Ricardo Trípoli, seja candidato ao Senado, o irmão e deputado Roberto Tripoli (PV) pode ser candidato à
Câmara Federal e a sobrinha [filha de Ricardo] ser candidata
ao Parlamento paulista.
GOVERNO (SP)
Ainda governador e agora presidente nacional do PSDB,
Alckmin vai conversando sobre possibilidades de acabar criando um ‘centrão’ eleitoral com DEM (ex-PFL), com o PSD
de Kassab e com o PMDB [resgatado como MDB] de Temer,
além do PSB da família Campos.
B R A S I LI A
Tirando os congressistas que vão disputar pra governos
ou pra Assembleias, ou do Senado pra Câmara Federal e viceversa, ou não disputarão nada em 2018, os demais já estão
em plena campanha eleitoral [última com coligação partidária pra propaganda na tv].
JUSTIÇAS
Praticamente todas as leituras de advogados nas OABs,
promotores e procuradores nos Ministérios Públicos, magistrados nos Tribunais de Justiça e Regionais Eleitorais, mais
magistrados na Justiça Federal são de que Lula (PT) será condenado [TRF 4 confirmando Moro].
PART I D O S
Conforme antecipado na coluna, ainda em 2017, o PSB
do já virtual governador (SP) Marcio França teria o PR (exPL) ao seu lado na eleição 2018. Não deu outra. Ontem o
ex-PL anunciou em alto e bom som. Ainda este mês, vãi se
somar ao PR o SD, do deputado federal ...

Governador Geraldo Alckmin participou da abertura do
evento no Expo Center Norte, na
capital; Indústria faturou US$
1,09 bilhão em 2017
O setor da indústria de calçados, que em 2017 faturou US$
1.09 bilhão em vendas, promove entre os dias 15 e 18 de janeiro, em São Paulo, a 45ª Edição da Feira Internacional de
Calçados, Artefatos de Couro e
Acessórios – Couromoda.
O evento é considerado a
maior feira de lançamentos de
outono-inverno do setor e está
acontecendo no Expo Center
Norte, com a apresentação de
mais de duas mil coleções de
calçados e acessórios.
A indústria de calçados bra-

Os 464 anos da cidade de
São Paulo serão celebrados no
dia 25 de janeiro com uma grande festa no Vale do Anhangabaú
e em diversos pontos da cidade. Chamada de A Festa da Cidade, a programação terá início
às 11h do dia 25 e se estenderá
até às 12h dia seguinte. Serão
25 horas de programação e a expectativa do prefeito João Doria é que mais de 2 milhões de
pessoas aproveitem o evento.
“Serão 25 horas de atividades,
de festa e de entretenimento para
a população da cidade. E quero
ressaltar que toda a programação
está sendo feita com apoio do
setor privado. Não haverá desembolso por parte da prefeitura da
cidade de São Paulo”, disse o prefeito. Os patrocinadores da festa, informou Doria, são o Centro
Cultural Banco do Brasil e a AES
Eletropaulo.
Segundo o secretário municipal de Cultura, André Sturm,
a estimativa é que a Festa da Ci-

dade custe em torno de R$ 1,8
milhão. Só o show da cantora
Anitta ficará em torno de R$
245 mil.
A abertura do evento ficará
a cargo da cantora sertaneja
Paula Fernandes. Às 15h, Letrux, Tulipa Ruiz, Raquel Vírgina e Thiago França fazem um
tributo para a cantora Rita Lee.
O artista David Bowie também
será homenageado com um tributo a partir das 18h. O grupo
BaianaSystem com a cantora
Karol Conka se apresentam em
seguida. O show da cantora
Anitta está marcado para as
23h15. Na sequência, sobem ao
palco a Banda Uó, Jaloo e Glória Groove. A cantora Gilmelândia fecha os shows no Vale do
Anhangabaú às 4h da manhã.
“Como o aniversário é dia
25, serão 25 horas de programação. Buscamos organizar
uma programação que pudesse
agradar A todos os públicos e
que pudesse também ser espa-

PA U LO ]

H I S TÓ R I AS
Agradeço a mensagem pelos 25 anos de publicação diária
desta coluna de política da deputada federal Renata Abreu
[no exercício da presidência do PODEMOS]. Renata já levou vários deputados federais, mais os senadores Romário
(ex-PSB) e Alvaro Dias (ex-PV).
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma
via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Na Internet,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil [desde 1996]. Eia
também no Facebook Cesar Neto.

cesar.neto@mais.com
Jornal
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lhada pela cidade”, disse o secretário.
Além dos shows, haverá
também no Anhangabaú espetáculos de mágica, objetos infláveis lúdicos, palco de karaokê,
entre outros.
Outras atrações
Já no Theatro Municipal haverá apresentação da Orquestra
Sinfônica, regida por Roberto
Minczuk, às 14h do dia 25. Às
19h, apresenta-se o Balé da Cidade a na sexta-feira, às 12h, a
Orquestra Experimental de Repertório apresenta diversas óperas.
Na Biblioteca Mário de Andrade haverá apresentações musicais e atividades literárias. Às
11h, haverá show de Cida Moreira e Roberto Camargo e, às
16h, é a vez da atriz Rosi Campos conduzir uma leitura encenada. Na Praça da República,
haverá uma programação voltada ao hip hop.
Também haverá eventos em

diversos outros pontos da cidade como no Centro Cultural
Cidade Tiradentes, no Centro
Cultural da Juventude, no Centro Cultural do Grajaú, no Centro Cultural Tendal da Lapa e
nos teatros Décio de Almeida
Prado, Paulo Eiró e Cacilda
Becker. Nestes locais vão se
apresentar o rapper Gog e o
cantor Rael, entre outros. Também haverá espetáculo circenses e peças de teatro. A programação nos centros culturais e
teatros acontecem a partir das
10h do dia 25. A programação
completa está disponível no site
da prefeitura.
Transporte
Segundo o prefeito, ônibus
vão funcionar durante a madrugada para o transporte das pessoas que forem conferir os shows. A prefeitura tenta também
negociar com o Metrô para que
ele funcione de forma ininterrupta na madrugada do dia 25
para o dia 26 de janeiro.

Metrô expõe imagens digitalizadas de
paisagens símbolos de São Paulo

... e presidente nacional Paulinho da ‘Força Sindical’ e o
PROS, do vereador paulistano, presidente paulista e candidato à Câmara dos Deputados Ricardo Teixeira [nada a ver
com o ex-dirigente - CBF - implicado em crimes pela via
daquela entidade do futebol brasileiro] ...

... Agora, o PSB de França já tem o maior tempo [propaganda na tv] pra campanha pela sua reeleição. Além do PR,
SD e PROS, tão avançadas as conversas com o PPS e com o
PP [agora livre do domínio - desde o PDS - do condenado
[Supremo] e preso Paulo Maluf

Brasil é um caso de sucesso na produção e exportação de
calçados, destaca Alckmin

Aniversário de SP será comemorado
com 25 horas de programação cultural

POLÍTICOS

[SÃO

sileira é responsável pela geração de grande quantidade de
empregos, como destacado pelo
governador Geraldo Alckmin
durante a abertura do evento,
nesta segunda-feira (15).
“O desafio de hoje e do futuro
é ampliar a renda. O setor emprega muito e tem uma longa cadeia
produtiva. O Brasil é um caso de
sucesso pela produção e exportação de calçados. Possuímos tecnologia, design, qualidade e inovação na área, que é extremamente importante”, disse Alckmin.
Os maiores pólos da indústria
de calçados no Estado de São Paulo estão localizados nas regiões de
Franca e Jaú (calçados femininos).
O Estado reúne cerca de 20% das
indústrias do setor no país.

Foto/Divulgação

CESAR
NETO

Foto/ Diogo Moreira

SP sedia 45ª Couromoda, maior feira
de calçados e acessórios do setor

Mostra do artista plástico
Fausto Ivan em homenagem
aos 464 anos de São Paulo
fica em cartaz na Estação República até 31 de janeiro
A estação República do Metrô expõe até 31 de janeiro a
Mostra Monumentos e Movimentos de São Paulo, em homenagem à capital paulista, que
completa em 25 de janeiro, 464
anos. A exposição traz registros
de edificações conhecidas pelo
público modificadas por manipulações digitais, com novas
O Vale do Anhangabaú retratado
pelo artista Fausto Ivan

cores e formatos.
Estão retratadas edificações como o Mosteiro da Luz,
Monumento às Bandeiras, Catedral da Sé e Pátio do Colégio. Elas receberam o tratamento digital do artista Fausto Ivan, que editou as imagens
e as imprimiu em fine-art ,
uma técnica que conserva a
qualidade e mantém a fidelidade na reprodução das fotos.
Os painéis incluem informações de como foram construídos os locais que são símbolos da cidade e fatos históricos relacionados às paisagens. A exposição é gratuita.

Quer empreender? CPS e Sebrae
oferecem cursos gratuitos para MEI
São mais de 30 mil vagas e
150 opções de cursos em diversas áreas, como beleza, alimentação e construção civil, entre
outras.
Se você é microempreendedor individual e quer ampliar sua
qualificação por meio de cursos
gratuitos, aproveite a oportunida-

de oferecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) em parceria com o Centro Paula Souza, o Super MEI.
São mais de 30 mil vagas e
150 opções de cursos em diversas áreas como beleza, alimentação e construção civil. Para

participar, é necessário se inscrever pelo site do programa.
O participante passará por
quatro etapas: formalização, cursos de gestão (duração de oito
horas), capacitação profissional
(duração de 20 a 50 horas) e
acesso ao mercado de trabalho.
Ministradas nas Etecs (Es-

colas Técnicas Estaduais), preferencialmente no período noturno, as aulas reunirão de 16 a
20 pessoas por sala.
Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 (nos dias
úteis, das 8h às 20h) e presencialmente nos escritórios regionais do Sebrae-SP.

Fatecs divulgam gabarito do Vestibular
Quem participou da prova
do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo
para o primeiro semestre de
2018 que aconteceu neste domingo (14), já podem consultar o gabarito nos sites do Centro Paula Souza e do Vestibular da Fatec.
O exame para ingresso no
Ensino Superior tecnológico
teve 54 questões de múltipla
escolha, cada uma com cinco
alternativas, envolvendo o núcleo comum do Ensino Médio,
questões de raciocínio lógico
e conteúdo multidisciplinar,
além de uma redação.
Mais de 62 mil vestibulandos disputam uma das vagas
oferecidas pelas 68 Fatecs. A
graduação tecnológica mais

procurada pelos candidatos foi
Gestão de Negócios e Inovação,
na Fatec Sebrae, da Capital, com
20,69 candidatos por vaga.
Resultados
No dia 5 de fevereiro, cada
Fatec vai divulgar a lista de
classificação geral e a primeira lista dos convocados para
matrícula. A relação também
estará na internet. Se as vagas
oferecidas não forem preenchidas na primeira chamada, a
segunda lista será afixada somente na faculdade no dia 8 de
fevereiro.
A matrícula deve ser feita na
secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade
de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja
feriado municipal na cidade

onde a Fatec está localizada.
Perderá direito à vaga quem
não fizer a matrícula na data
determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.
Documentos para Matrícula
Para efetivar a matrícula, o
candidato deve entregar uma
foto 3×4 recente e cópia autenticada em cartório ou cópia
simples acompanhada do original de cada um dos seguintes
documentos: certificado de
conclusão do Ensino Médio ou
equivalente; histórico escolar
completo do Ensino Médio ou
equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira
de identidade (RG); cadastro de
pessoa física (CPF); título de
eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos, com o com-

provante de votação ou certidão de quitação eleitoral; documento de quitação com o
serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do
sexo masculino.
O candidato que ingressou
no Sistema de Pontuação
Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar
histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que
cursou integralmente o Ensino
Médio na rede pública municipal, estadual ou federal.
Caso o candidato pretenda
obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior,
deve apresentar a documentação referente à carga horária,
ementa e programa da disciplina cursada.
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Balança tem superávit de US$ 1,4 bi
nas duas primeiras semanas do ano
A balança comercial registrou, na segunda semana de janeiro, superávit de US$ 983
milhões, com crescimento nas
exportações e importações na
comparação com a primeira
semana e com o mesmo período do ano passado. Nas duas
primeiras semanas do ano, as
exportações somaram US$
7,076 bilhões e as importações, US$ 5,581 bilhões, gerando saldo positivo de US$

1,494 bilhão.
Na semana passada, o superávit foi gerado após um resultado de US$ 4,120 bilhões nas
exportações e US$ 3,138 bilhões nas importações.
De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os números
se devem ao aumento na exportação de produtos básicos e semimanufaturados. É o caso do
petróleo, milho em grão, fare-

lo de soja e dos metais em bruto. Já as importações subiram
devido ao comércio de produtos como eletroeletrônicos,
combustíveis, adubos, fertilizantes, bebidas e cereais.
“Nas exportações, se comparadas as médias até a segunda semana deste mês (US$
786,2 milhões) com a média
registrada em janeiro de 2017
(US$ 677,6 milhões), houve
crescimento de 16%, em razão

do aumento nas vendas das três
categorias de produtos: manufaturados (19,5%), básicos
(17,2%) e semimanufaturados
(6,3%)”, informou a pasta,
com relação às médias diárias.
Já a média do comércio de
produtos que o Brasil importou também subiu em relação
às mesmas semanas do ano
passado, ocasionando uma alta
de 11,8% nas importações.
(Agencia Brasil)

Mude seu conceito
sobre “fracasso”.
Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.
Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua credencial VIP para terça-feira (16/01), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Mercado projeta inflação de 3,95% e
crescimento do PIB de 2,7%, em 2018 Atividade econômica
A inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) do ano de 2018 deve
ficar em 3,95%. A projeção é de
agentes do mercado financeiro
consultados pelo Banco Central e
divulgada no Boletim Focus, na
segunda-feira (15). O IPCA projetado é levemente menor do que
o divulgado há um mês, de 4%.
Para 2019, a expectativa é que o
índice seja de 4,25%.
O Boletim Focus é lançado
no início da semana e traz a média das expectativas de bancos,
instituições financeiras, consultorias e empresas sobre os principais indicadores relacionados
à economia brasileira, como os
diversos índices de inflação, o

Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas do país) a taxa
de câmbio e a taxa de juros básica da economia, a Selic.
A expectativa registrada nessa edição do levantamento é que
o PIB tenha crescimento de
2,7% neste ano. Há um mês a
previsão era de 2,64%. Para
2019, a projeção é que o PIB
cresça 2,8%.
A aposta dos agentes do mercado financeiro para a balança
comercial também ficou levemente maior neste boletim em
relação ao ano passado, US$ 53
bilhões contra US$ 52 bilhões,
respectivamente. A produção industrial deve fechar o ano com
alta de 3,20%. Há um mês, a pre-

visão era de 3%. O investimento direto no país deve movimentar US$ 80 bilhões (cerca de R$
255 bilhões).
Para a taxa básica de juros da
economia, a Selic, a projeção
deste Boletim Focus é encerrar
2018 em 6,75%. No levantamento de um mês atrás a previsão colocava a Selic em 7%. Atualmente, a taxa é de 6,9%.
Inflação
Já o Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna (IGPDI) acumulado do ano deve alcançar 4,45%, uma oscilação na
comparação com um mês atrás,
quando ele ficou em 4,47%. O
IGP-DI é medido pela Fundação
Getúlio Vargas a partir da com-

binação dos índices de Preço no
Atacado (IPA), de Preços ao
Consumidor (IPC) e do Custo da
Construção (INCC). O indicador
é utilizado para aferir variações
em bens, serviços, alimentos e
matérias-primas, excluindo exportações.
O Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), de acordo
com o Boletim Focus, deve fechar o ano em 4,44%, projeção
levemente superior à de um mês
atrás, de 4,39%. O IGP-M também é medido pela Fundação
Getulio Vargas e serve como referência para transações do mercado financeiro, como compra
de ações e de títulos. (Agencia
Brasil)

Empresas que aderiram ao novo
Refis devem R$ 1,18 bilhão
As empresas que aderiram ao
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), também conhecido como Novo Refis, devem R$ 1,18 bilhão em tributos
correntes (que não entraram na
renegociação), informou a Receita Federal. O Fisco já enviou o
aviso aos devedores e fará a cobrança este mês. De acordo com
a lei que criou o programa, todos
os tributos vencidos a partir de
maio do ano passado, inscritos ou
não na Dívida Ativa da União, precisam ser pagos para que o contribuinte não seja excluído do parcelamento especial.
O Pert abrange dívidas venci-

das até 30 de abril de 2017. Os
contribuintes aderiram à renegociação com perdão parcial nas
multas e nos juros. No entanto, a
Lei 13.496, que instituiu o programa, estabeleceu a exigência de
que todas as obrigações de contribuintes com a União após essa
data estejam em dia. A inadimplência por três meses consecutivos ou seis meses alternados
leva à exclusão do programa.
Cobrança
Cada contribuinte que aderiu
ao Pert recebeu um endereço
eletrônico administrado pela
Receita Federal que servirá para
o envio de avisos com prova de

recebimento. Em dezembro, o
Fisco mandou o primeiro lote de
cobrança na caixa eletrônica de
405 empresas.
De acordo com a Receita,
havia um montante de R$ 1,6 bilhão em aberto. Segundo o levantamento mais recente do órgão, do fim de dezembro, as
empresas quitaram R$ 424 milhões, reduzindo para R$ 1,18
bilhão o valor dos tributos correntes devidos.
Neste mês, a Receita realizará a cobrança dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017
dos demais optantes pelo Pert e
dará prosseguimento à cobran-

ça e à eventual exclusão dos contribuintes já cobrados. Como o
prazo de adesão ao parcelamento acabou em 14 de novembro
do ano passado, quem não cumpriu as obrigações tributárias por
três meses seguidos pode perder direito à renegociação.
A Receita recomenda aos contribuintes que aderiram ao Pert
acessar a página do órgão na internet para verificar o marco legal que introduziu o programa. A
Lei 13.496, a portaria e a instrução normativa que regulamentaram o parcelamento estão disponíveis no campo Legislação, no
site da Receita. (Agencia Brasil)

Confiança do consumidor fecha 2017
estável, mostra indicador do SPC Brasil
A confiança do consumidor
encerrou o ano de 2017 de maneira estável, considerando o
Indicador de Confiança do Consumidor (ICC), que concluiu o
último mês de dezembro com
40,9 pontos, mantendo-se praticamente estável na comparação
com o início do ano passado,
quando o índice se encontrava
em 41,9 pontos.
A escala do indicador varia
de zero a 100, sendo que abaixo
de 50,0 pontos significa um predomínio da percepção negativa
tanto com relação à economia
como das finanças pessoais. Os
dados são do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgados na segunda-feira (15) em
São Paulo.
“Para os próximos meses,
espera-se que o processo de recuperação da economia, já em
curso, produza efeitos mais perceptíveis para o consumidor,
melhorando a avaliação tanto do
momento atual como as perspectivas para o futuro. O reestabelecimento da confiança, a geração de empregos e crescimento da renda são fatores fundamentais para esse processo de
saída da recessão, pois favorecem a retomada do consumo,
alimentando o ciclo virtuoso da
economia”, explicou o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.
Desemprego
Um dos componentes que
formam o ICC é o Indicador de
Percepção do Cenário Atual,
que mede a avaliação que os consumidores fazem do momento
presente da economia e da própria vida financeira. Nesse caso,
também houve estabilidade na
conclusão do ano. O índice fe-

chou dezembro de 2017 em 29,9
pontos, pouco acima dos 29,6
observado em janeiro, mas levemente abaixo dos 30,7 pontos
que vigorava em novembro.
Em termos percentuais, 84%
dos consumidores avaliam de forma negativa o atual momento da
economia contra apenas 2% que
a consideram boa. Outros 13%
têm uma visão neutra a respeito.
Quando o assunto se detém ao
estado atual de sua própria vida
financeira, a avaliação positiva é
um pouco melhor e atinge 12%
dos entrevistados, contra 43% de
pessimistas e 45% dos que têm
uma visão neutra.
Segundo o indicador, o desemprego ainda é o principal vilão daqueles que consideram
suas finanças em momento crítico: 33% atribuem à desocupação a principal causa do pessimismo. A dificuldade em pagar
as contas também pesa, igualmente citada por 33% dos entrevistados. A queda da renda familiar ficou com 14%, ao passo
que 13% tiveram algum imprevisto que acabou afetando as finanças de casa.
Considerando os consumidores que têm uma visão particularmente positiva a respeito de
suas finanças, metade (50%)
deles atribui o bom momento ao
controle que exercem sobre
suas contas. Outros 10% disseram não sofrer problemas no
orçamento porque contam com
uma reserva.
Para os que avaliam mal o
estado da economia, novamente
o desemprego (39%) é citado
como a principal causa. Além
disso, 30% reclamam dos altos
preços e 20% se queixam das
altas taxas de juros. “Ao longo
dos últimos meses as taxas de
juros recuaram, mas ainda per-

manecem elevadas, sobretudo
as direcionadas as pessoas físicas. Já a inflação, embora sob
controle, acumulou sucessivas
altas em um período recente, o
que faz com que o consumidor
ainda tenha a percepção de que
está pagando mais caro pelos
produtos que consomem”, disse a economista-chefe do SPC
Brasil, Marcela Kawauti.
Expectativas
O Indicador de Expectativa,
que é um outro componente que
ajuda a formar o Indicador de
Confiança, fechou o ano de
2017 com 51,8 pontos, pouco
menor dos 54,2 pontos registrados em janeiro do ano passado e
dos 53,0 pontos observados em
novembro último. Segundo as
entidades, o que contribuiu com
o dado levemente acima do nível neutro foram as perspectivas
sobre a própria vida financeira,
que marcaram 60,6 pontos.
Quando se trata da economia em
geral, o indicador marcou 43,1
pontos.
Entre os que estão pessimistas, o principal motivo apontado
é a corrupção e a impunidade dos
políticos (45%), seguido daqueles que discordam das medidas
econômicas adotadas pelo atual
governo (15%) e a percepção de
que o desemprego continuará
aumentando (14%). Já considerando os otimistas, a maior parte (41%) não sabe explicar as
razões de acreditarem na melhora, 11% confiam que as pessoas
vão voltar a consumir e 10% que
o desemprego recuará.
Finanças pessoais
Com relação às expectativas
para a própria vida financeira, a
maioria (53%) está otimista,
contra 17% de pessimistas. Outros 25% possuem uma visão
neutra a respeito. Entre os oti-

mistas, o principal motivo é a
esperança em arrumar novo emprego ou receber uma promoção
(32%), seguido daqueles que
não sabem explicar o motivo do
otimismo (29%). Já entre os
pessimistas, os principais motivos apontados são: descrença na
melhora da economia (41%),
percepção de preços altos
(21%) e poucas perspectivas de
uma recolocação profissional
(9%).
Custo de vida
Mesmo com inflação sob
controle, o indicador mostrou
que o que mais pesa na vida da
maioria dos consumidores é o
custo de vida, mencionado por
53% dos entrevistados. Também
pesa sobre o orçamento das famílias o desemprego (18%) e o
endividamento (11%). De modo
geral, 77% dos entrevistados
notaram aumento dos preços ao
fazer as compras de supermercado. Para 74,6%, houve aumento do custo da conta de luz e para
74,6%, houve aumento do preço dos combustíveis.
Ainda de acordo com o indicador, 6% dos consumidores que
exercem atividade remunerada
têm um alto receio de serem
demitidos pelos próximos meses. Para 22%, o receio de demissão é médio, ao passo que
44% não enxergam esse risco.
“O desemprego é um dos
efeitos sociais mais sensíveis da
crise econômica, pois impacta
diretamente na confiança dos
consumidores e, portanto, no
consumo. A boa notícia é que,
ainda que lentamente, o mercado começa a dar sinais de recuperação e, seguindo essa toada,
pode dar um sentimento de maior segurança aos consumidores”, avaliou Marcela Kawauti.
(Agencia Brasil)

cresce 0,49% em
novembro
O nível de atividade econômica no país continuou a registrar crescimento no mês de novembro, segundo dados divulgados na segunda-feira (15)
pelo Banco Central (BC). Os
números mostram que o Índice
de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período) apresentou alta de
0,49%. Esse foi o terceiro mês
seguido de alta do indicador.
Em outubro, a alta foi de 0,37%
(revisada de 0,29%) e, em setembro, de 0,29% (revisada de
0,27%).
Na comparação com novembro de 2016, houve crescimento de 2,82% nos dados sem
ajustes, pois a comparação é
feita entre períodos iguais. Em
12 meses, encerrados em novembro, o indicador teve expan-

são de 0,68% sem o ajuste sazonal. No ano, até novembro,
houve crescimento de 0,97%
também sem ajustes.
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
Banco Central a tomar decisões
sobre a taxa básica de juros, a
Selic. O índice inclui informações sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volume
de impostos.
O indicador foi criado pelo
BC para tentar antecipar, por
aproximação, a evolução da atividade econômica. Mas o indicador oficial é o Produto Interno Bruto (PIB), calculado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. (Agencia Brasil)

Petrobras e Total
avançam em aliança
estratégica em negócios
de US$ 1,95 bi
A Petrobras anunciou na segunda-feira (15), em nota, ter concluído a operação de cessão de
direitos dos campos de Lapa e
Iara, no pré-sal da Bacia de Santos, com a petrolífera Total. O
negócio envolve US$ 1,95 bilhão.
Uma das operações envolve
a cessão de direitos de 35% da
Petrobras para a Total, assim
como a operação do campo de
Lapa, no bloco de pré-sal da Bacia Marítima de Santos. A nova
composição do consórcio passa a ter a Total como operadora,
com os 35% de participação, a
Shell com 30%, a Repsol-Sinopec com 25% e a Petrobras
com10%.
O campo de Lapa iniciou
produção em dezembro de 2016,
por meio plataforma flutuante de
produção, armazenamento e
transferência de petróleo e gás
natural, com capacidade de 100
mil barris por dia.
Já na área de Iara, a operação
envolve a cessão de direitos de
22,5% da Petrobras para a Total, envolvendo os campos de
Sururu, Berbigão e Oeste de Atapu, também na Bacia Marítima
de Santos. A nova composição
do consórcio passa a ter a Petrobras como operadora, com
42,5% de participação; a Shell
com 25%, a Total com 22,5% e
a Petrogal com 10%.
A produção em Iara está prevista para iniciar no segundo semestre de 2018 nos campos de
Berbigão-Sururu, com capacidade de 150 mil barris por dia, e
em 2019, no campo de Atapu.
O valor pago nessas transações de US$ 1,95 bilhão, incluindo ajustes do fechamento da
operação, não contempla uma
linha de crédito que pode ser
acionada pela Petrobras no valor de US$ 400 milhões, representando parte dos investimentos da companhia nos campos da
área de Iara, além de pagamen-

tos contingentes.
Segundo a nota da Petrobras,
todas as condições precedentes
às cessões de direitos foram
cumpridas, incluindo a concessão de licenças de operação e
instalação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama),
para que a Total se torne operadora do campo de Lapa.
A avaliação da companhia
brasileira é de que “essas operações concretizam a Aliança Estratégica entre a Petrobras e a
Total, permitindo que as empresas combinem suas experiências em águas profundas, maximizando a rentabilidade no segmento”.
Para o presidente da Petrobras, Pedro Parente, essas operações representam um grande
passo na Aliança Estratégica entre as duas companhias. “A Petrobras é líder na exploração do
pré-sal e a Total é líder na exploração de campos de águas
profundas na costa oeste africana, nossa parceria tem potencial
para reduzir nossos riscos exploratórios e fazer ambas companhias mais competitivas. Trabalhar em parcerias é estratégico para a Petrobras. Nós acreditamos que isso cria valor e vai
continuar ampliando nossa cooperação em todos os segmentos
da cadeia de valor de óleo e gás”.
Atualmente, a Petrobras e a
Total são parceiras em 19 consórcios de exploração e produção. No
Brasil, são parceiras na área de
Libra, primeiro contrato pelo regime de partilha de produção, localizada no pré-sal da Bacia de
Santos. No exterior, são parceiras
no campo de Chinook, no Golfo
do México nos EUA, nos campos
de águas profundas de Akpo e Egina, na Nigéria, e nos campos de
gás de San Alberto, San Antonio e
Itaú na Bolívia, além de serem sócias no gasoduto Bolívia-Brasil.
(Agencia Brasil)
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Presidentes do TRF4 e do STF
discutem ameaças a desembargadores
Temer recebe diretorgeral da Polícia
Federal para tratar
de segurança
O presidente Michel Temer
recebeu, na manhã de segundafeira (15), no Palácio do Planalto, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia,
para tratar de questões de segurança. O subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil,
Gustavo Rocha, também participou do encontro, que foi registrado na agenda do presidente após atualização.
Nesta segunda-feira, Temer
também recebeu o ministro do
Gabinete de Segurança Institu-

cional da Presidência da República, Sergio Etchegoyen.
A semana de trabalho do
presidente começou ainda no
domingo (14), quando ele esteve com ministros no Palácio
da Alvorada para tratar do cenário econômico. Antes da reunião, Temer e os ministros fizeram uma caminhada de pouco mais de 1 quilômetro entre
os palácios do Jaburu, onde
Temer mora com sua família,
e o Palácio da Alvorada. (Agencia Brasil)

Para Marun, cenário para
aprovar reforma da
Previdência é melhor
que em dezembro
Mesmo com o Congresso
Nacional em recesso, o ministro
da Secretaria de Governo, Carlos
Marun, continua trabalhando na
busca dos votos necessários para
a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Na
segunda-feira (15), ele avaliou
que o panorama atual pela aprovação é mais favorável que em
dezembro, quando começou o
recesso parlamentar.
Marum almoçou com o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, e os dois conversaram sobre o rebaixamento da
nota do Brasil pela agência de
classificação de risco Standard
& Poor’s (S&P). Para Marun, o
fato não deve diminuir o apoio
dos deputados à reforma proposta pelo governo, mas sim deixar
mais clara a necessidade de mudanças na Previdência.
“Os parlamentares já tem, em
sua grande maioria, consciência
da necessidade da aprovação da

reforma, inclusive, os da oposição que se posicionam contra a
reforma por serem contra o governo e por aceitarem nesse
momento serem contra o país.
Não vejo uma relação imediata
entre o rebaixamento e voto. O
rebaixamento é mais um fator
que corrobora o que estamos
dizendo há um tempo e que todos os especialistas no setor
afirmam: o Brasil precisa reformar sua Previdência”.
Marun disse entender que
existe preocupação de alguns
parlamentares com o apoio à reforma da Previdência pela proximidade com o período eleitoral, mas avalia que a sociedade
começa a cobrar dos parlamentares uma atitude com o país que
é o voto favorável à reforma da
Previdência. “É uma coisa natural e normal, por isso que tenho
uma expectativa muito grande na
reação da sociedade”, disse.
(Agencia Brasil)

Janot presta
depoimento à PF em
investigação sobre
delação da J&F
O subprocurador da República, Rodrigo Janot, prestou
na segunda-feira (15) depoimento à Polícia Federal (PF)
na investigação que trata das
gravações entregues por delatores do grupo empresarial
J&F à Procuradoria-Geral República (PGR).
Janot falou como testemunha por ter acompanhado todas
as etapas do acordo de delação
premiada envolvendo o empresário Joesley Batista e foi ouvido nas dependências da Procuradoria-Geral da República
(PGR) em função da prerrogativa de marcar dia e local para
prestar esclarecimentos.
A investigação foi aberta no
ano passado por determinação
da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen
Lúcia, após as citações de ministros da Corte nas gravações
entregues pela J&F à PGR no
contrato de delação premiada.
Janot ocupou o cargo de

procurador-geral da República
até setembro do ano passado e
decidiu rescindir o acordo de
colaboração de Joesley Batista, Ricardo Saud e Francisco e
Assis e Silva, delatores ligados
ao grupo J&F. O fato que motivou a decisão foram as suspeitas dos investigadores do Ministério Público Federal (MPF)
de que o empresário Joesley
Batista e outros delatores esconderam fatos criminosos durante o processo de delação.
Segundo a procuradoria, um
dos suspeitos é o ex-procurador Marcelo Miller. A suspeita
da PGR é que Miller atuou
como “agente duplo” durante o
processo de delação. Ele estava na procuradoria durante o
período das negociações e deixou o cargo para atuar em um
escritório de advocacia em favor da JBS. Miller nega as acusações e diz que não cometeu
ato de improbidade administrativa. (Agencia Brasil)

O presidente do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4),
desembargador
Thompson Flores, foi na segunda-feira (15) ao gabinete da
ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir providências sobre ameaças recebidas pelos desembargadores
que julgarão, no próximo dia 24,
em Porto Alegre, o recurso
contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Thompson Flores deixou o
STF sem falar com a imprensa,
após reunião de pouco mais de
uma hora com Cármen Lúcia,
que preside também o Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ),
órgão que tem um departamento para cuidar da segurança de
magistrados. O desembargador
tem encontros marcados também com o ministro-chefe do
Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, e
com a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge.
No início de janeiro,
Thompson Flores enviou ofício
à Cármen Lúcia e a outros órgãos, como a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal (PF), para que fossem investigadas as ameaças recebidas pela internet e por telefone, direcionadas ao TRF4 e
aos três desembargadores que

julgarão o recurso de Lula: João
Gebran Neto, relator; Victor
Laus e Leandro Paulsen.
Na semana passada, o presidente do TRF4 assinou uma portaria suspendendo o expediente e dispensando funcionários
de comparecem ao Tribunal no
dia do julgamento de Lula. Preocupado com a segurança, ele
também se reuniu com deputados do PT, a quem pediu cooperação para manter pacíficas
as manifestações previstas em
Porto Alegre, onde fica a sede
da corte recursal.
Lula foi condenado pelo juiz
Sérgio Moro, da primeira instância da Justiça Federal, em julho do ano passado, a nove anos

e meio de prisão, pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem
de dinheiro. O ex-presidente
foi acusado de receber propina
da empreiteira OAS na forma de
um apartamento triplex no Guarujá (SP), em troca de favorecimentos em contratos na Petrobras.
A defesa de Lula nega as acusações e afirma ter ficado provado que Lula nunca foi nem seria proprietário do apartamento. Os advogados do ex-presidente alegam que ele sofre uma
perseguição política por intermédio do Judiciário, numa tentativa de inviabilizá-lo politicamente, tática conhecida como
law fare. (Agencia Brasil)

Governo recorre ao Supremo contra
decisão sobre privatização da Eletrobras
O governo enviou na segunda-feira (15) uma reclamação ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
contra a decisão da Justiça Federal em Pernambuco que suspendeu o trecho de uma medida
provisória (MP) que autorizou a
União a seguir com o processo
de privatização da Eletrobras.
Na peça, escrita pela advogada-geral da União, Grace Mendonça, o governo alega que o juiz
federal Carlos Kitner, da 6ª Vara
Federal do Recife, usurpou a
competência do STF ao deliberar sobre a constitucionalidade
de uma MP, atribuição que seria
exclusiva do Supremo.
Segundo Grace, a MP em
questão só poderia ter sido
questionada em ação direta de
inconstitucionalidade aberta no
Supremo. Ela pediu por uma liminar (decisão provisória) urgente para suspender os efeitos
da determinação do magistrado.
O mesmo pedido foi feito

pela Câmara dos Deputados, em
reclamação assinada pelo assessor jurídico Leonardo Barbosa
e também protocolada nesta segunda-feira.
A decisão sobre o pedido de
liminar da AGU deve ser da ministra Cármen Lúcia, presidente
do STF, que despacha em regime de plantão. A ministra pode
ainda deixar que qualquer decisão seja tomada pelo relator, Alexandre de Moraes, no retorno do
recesso da Corte, em fevereiro.
Na semana passada, o juiz
Carlos Kitner, da Justiça Federal em Pernambuco, concedeu
uma liminar para suspender o
Artigo 3º da Medida Provisória
(MP) 814, editada em 29 dezembro de 2017, que retirava de
uma das leis do setor elétrico a
proibição de privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias.
A ação popular foi aberta na
terça-feira (9) pelo advogado
Antônio Accioly Campos. Ele

questionou a revogação, pela
MP, do Artigo 31 da Lei 10.848/
2014, que excluía a Eletrobras
e suas controladas (Furnas,
Companhia Hidroelétrica do São
Francisco, Eletronorte, Eletrosul e a Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica) do
Programa Nacional de Desestatização.
Na decisão, Kitner afirma
que o governo federal não justificou a urgência de editar uma
MP, “no apagar das luzes” do ano
passado, “para alterar de forma
substancial a configuração do
setor elétrico nacional”. Ele argumentou que as leis sobre o
setor elétrico não poderiam ser
modificadas sem a “imprescindível” participação do Congresso Nacional.
Em nota, o Ministério de
Minas e Energia rebateu os argumentos do juiz, afirmando que,
em sua exposição de motivos ao
Congresso Nacional, o governo

deixou claro que a MP 814 não
tinha o objetivo de antecipar “discussões de mérito relacionadas
ao tema”, que ainda serão alvo de
outro projeto de lei.
TRF5
Em outra frente, a AGU entrou com pedido de suspensão de
liminar no Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5),
que é a segunda instância da Justiça Federal em Pernambuco.
Desta vez, o órgão entra no
mérito da questão, argumentado
que a liminar suspendendo a privatização pode causar prejuízo de
R$ 18,9 bilhões ao setor elétrico, “sendo R$ 12,2 bilhões relacionados às concessões de usinas da Eletrobrás – que dependem
da privatização da empresa”, disse a AGU, por meio de nota.
Neste caso, quem deve julgar o recurso é o presidente do
TRF5, desembargador Manoel
de Oliveira Erhardt. (Agencia
Brasil)

Justiça Federal nega mais um recurso
sobre posse de Cristiane Brasil
O juiz Leonardo da Costa
Couceira, da 4ª Vara Federal de
Niterói (RJ), negou um pedido
de reconsideração da Advocacia-Geral da União (AGU) para
que ele revisse a decisão em que
suspendeu a posse da deputada
Cristiane Brasil (PTB-RJ) como
ministra do Trabalho.
Ao manter sua decisão, Couceira rebateu o argumento da
AGU de que ele não seria o juiz
competente para atuar no caso,
uma vez que uma outra ação,
com o mesmo tema, havia sido
protocolada um dia antes, na Vara
Federal de Magé. O magistrado
afirmou que a ação de Magé não
atrairia a competência para julgar o caso, pois foi feita no dia
7 de janeiro, ainda sob o regime
de plantão judicial.

“Assim, não obstante o referido processo de Magé tenha sido
registrado no plantão do dia 07/
01/2018, com decisão pelo não
conhecimento do requerimento
de medida de urgência, o mesmo
foi distribuído (Distribuição por
Dependência), no dia 08/01/2018,
às 12h58, conforme Termo de
Autuação, ora anexado, logo após
autuação do presente processo
(Niterói), que foi distribuído às
12h07”, escreveu Couceira na
decisão desta segunda-feira (15).
Trata-se do terceiro recurso
da AGU negado pela Justiça Federal. Outros dois recursos, protocolados no Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2),
foram negados pela segunda instância.
No primeiro, o vice-presi-

dente do TRF2, desembargador
Guilherme Coute de Castro, disse que não poderia revogar a liminar, pois a decisão da primeira instância não representava
“grave lesão à ordem econômica, à saúde, à segurança e à economia pública”.
Em seguida, novo recurso
encaminhado ao juiz substituto
Vladimir Vitovsky foi negado. O
magistrado alegou que o atraso na
posse não tinha o potencial de
“acarretar risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação”.
Procurada, a AGU ainda não
se manifestou sobre a recusa do
terceiro recurso.
Primeira decisão
Ao suspender a posse, o juiz
federal Leonardo da Costa Couceira atendeu a pedido feito em

ação popular pelo Movimento
dos Advogados Trabalhistas Independentes. A entidade alegou
que a nomeação de Cristiane
Brasil “ofende a moralidade administrativa”.
Segundo o movimento dos
advogados, a deputada “praticou
pessoalmente graves violações
das leis trabalhistas, flagradas e
comprovadas em, pelo menos,
duas demandas judiciais”.
Depois que seu nome foi
anunciado como ministra do Trabalho, surgiram informações de
que Cristiane tem dívidas trabalhistas com ex-funcionários. Ela
foi condenada na Justiça Trabalhista a pagar mais de R$ 60 mil
em indenização a um ex-motorista que alegou trabalhar sem carteira assinada. (Agencia Brasil)

PF indicia ex-prefeito de SP Fernando
Haddad por irregularidades em campanha
A Polícia Federal (PF) indiciou por falsidade ideológica o
ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, devido a supostas irregularidades cometidas
nas contas da campanha eleitoral para a capital paulista em
2012. As investigações do caso
foram feitas pela Operação Cifra Oculta, iniciada em 2015.
A operação, segundo a PF,
é um desdobramento da Lava
Jato e foi criada por determinação do Supremo Tribunal
Federal (STF) para desmembrar
a colaboração premiada de exe-

cutivos da empresa UTC.
A investigação teve como
base a delação premiada de exexecutivos da UTC, principalmente do ex-presidente Ricardo
Pessoa. Segundo a PF, ele teria
dito em sua colaboração premiada que efetuou pagamento em
contabilidade paralela à campanha, ou seja, caixa 2, do então
candidato à prefeitura Fernando
Haddad.
Os pagamentos, de acordo
com a PF, teriam sido operacionalizados pelo doleiro Alberto
Youssef para uma gráfica de São

Paulo. Segundo os relatos, foram
feitos depósitos bancários e pagamentos em espécie para gráfica
no valor total de R$ 2,6 milhões.
Em nota, a assessoria de Fernando Haddad disse que o indiciamento é um ato discricionário do delegado João Luiz de
Moraes Rosa, “que não implica
em contraditório”.
“João Luiz de Moraes Rosa
desconsiderou o depoimento do
dono da gráfica, o empresário
Francisco Carlos de Souza, que
negou ter recebido recursos da
UTC para quitar divida de cam-

panha do ex-prefeito Fernando
Haddad”.
Segundo a nota, o delegado
também desconsiderou provas
que teriam sido apresentadas e
que atestariam a suspensão da
única obra da UTC na cidade, o
túnel da avenida Roberto Marinho, em fevereiro de 2013, data
anterior ao suposto pagamento.
“Da mesma forma que outras
ações do delegado João Luiz de
Moraes Rosa foram bloqueadas
pela Justiça, temos a confiança
que está terá o mesmo destino”.
(Agencia Brasil)

Corpos de macacos encontrados perto da Floresta
da Tijuca serão analisados
Os corpos de quatro macacos prego encontrados na manhã de segunda-feira (15) em
uma rua próxima à Floresta da
Tijuca, no Rio de Janeiro, serão
encaminhados para a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) para
que sejam feitos exames para
identificar se estavam infectados pelo vírus da febre amare-

la.
Os animais mortos foram
recolhidos por uma equipe do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e um pela equipe da
Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle
de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a Prefeitura do
Rio, os animais foram levados
inicialmente para a Unidade de
Medicina Veterinária Jorge
Vaitsman, na Mangueira, para
necrópsia e uma primeira avaliação, e posteriormente, serão
encaminhados para a Fiocruz
para a análise final.
Os macacos não transmitem

a febre amarela e também são
vítimas da doença. O vírus é
transmitido pela picada de mosquitos silvestres.
Casos
O jovem Luiz Fernando Valente Rodrigues, de 17 anos,
teve morte cerebral nesta manhã, no Hospital São Francisco
na Providência de Deus, no Rio

de Janeiro. Ele deu entrada no
hospital na noite da última quinta-feira (11) com suspeita de
febre amarela, mas desenvolveu
um quadro de hepatite fulminante.
A Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro informou na sexta-feira (12) que foram confirmados dois casos de

febre amarela em humanos no
interior do estado.
Um morador de Teresópolis, na região serrana, a 96 quilômetros do Rio, morreu e o
outro paciente, residente em
Valença, está internado. Os casos foram confirmados após
exames laboratoriais feitos
pela Fiocruz. (Agencia Brasil)
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Problemas no carro tirou as
areia e ainda pouco emborrachada, o brasileiro cravou uma volta
impressionante apesar das condições, que permaneceu como a
melhor até ser superada pelo sueco Felix Rosenquist e terminar
a primeira fase da classificação
como o segundo melhor entre os
20 carros inscritos.
Lucas foi o penúltimo a entrar na pista na superpole – e novamente foi impecável. No primeiro dos três trechos em que
se divide a pista para fins de cronometragem, o piloto da equipe
Audi Sport ABT Schaeffler foi
nada menos que 0s8 mais veloz
que a volta do pole position Sebastien Buemi. Tudo indicava que

chances de Lucas
a pole estaria no horizonte de
Lucas, mas já no segundo trecho
o motor passou a apresentar falhas com um perfil semelhante
ao acontecido na etapa anterior,
Hong Kong. No traçado de rua
chinês, o brasileiro teve que
abandonar a corrida. A partir do
defeito em Marrakesh, o carro
passou a andar muito lentamente
– tirando de Lucas a chance de
conquistar sua quarta pole na categoria.
Na corrida, devido ao problema técnico na classificação Lucas teve que largar em quinto.
Depois de um início de prova
bastante agitado, o brasileiro passou a trabalhar sua estratégia de

fazer ultrapassagens para chegar
nas voltas finais em condições de
conquistar a vitória – uma progressão muitas vezes vista em
uma categoria cheia de alternativas, como a Fórmula E. Na sétima volta, quando já ocupava a
quarta posição, o problema técnico voltou a aparecer, obrigado
o brasileiro a abandonar a corrida.
“Novamente o carro estava
bem e nosso acerto parecia ser
o ideal para esta pista”, comentou Lucas. “De repente, o motor
perdeu potência e o carro praticamente parou. Tentei retomar a
corrida, mas o carro não respondia aos meus comandos. A equipe chegou a pedir para que eu
desligasse tudo e tentasse reiniciar o motor, mas já era tarde
demais. Fui para o box e fim de
história. Toda a equipe técnica
está intrigada com o que está
acontecendo. Agora teremos 20
dias até a próxima etapa para tentar solucionar isso. Confio na
equipe, vamos arregaçar as mangas para isso não se repetir mais”,
finalizou Lucas Di Grassi.
A vitória na corrida foi do
sueco Felix Rosenquist. A quarta etapa da temporada será disputada no dia 3 de fevereiro e
marcará a estreia do traçado de
rua de Santiago, no Chile.

Pietro Fittipaldi é destaque em teste e
fica em segundo entre 20 pilotos
Revelação no automobilismo
internacional e atual campeão da
World Series, o piloto Pietro Fittipaldi foi um dos principais destaques do teste realizado ontem
no circuito de rua de Marrakesh,
no Marrocos, com o carro da
Formula E da equipe Panasonic
Jaguar Racing. Acelerando pela
primeira vez um carro da categoria, o brasileiro foi o segundo
mais rápido entre os 20 pilotos
que testaram na pista que recebeu neste final de semana o terceiro ePrix desta temporada.
“O treino foi muito bom, terminando em segundo lugar e podendo ajudar a equipe Panasonic
Jaguar Racing a trabalhar no ajuste do carro ao longo do dia. O
Nelsinho Piquet (titular do carro) é um grande amigo e me aju-

dou a melhorar a cada saída e fiquei bastante contente com o resultado, aproveitando bem esta
ótima oportunidade. A equipe ficou feliz comigo e com o Paul
(di Resta, que também esteve testando com o time) e tivemos um
dia bem produtivo”, diz Fittipaldi, que deu 60 voltas no teste de
ontem.
“Não sabia o que esperar do
carro da Fórmula E: fiz um dia
de simulador na equipe Williams, mas obviamente o teste na
pista é uma sensação única.
Como a categoria só corre em
circuito de rua, o carro é mais
‘mole’ do que um monoposto
normal, então ele permite que
você use mais a zebra, podendo
até mesmo passar pelos buracos
na pista. E fiquei surpreso com a
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Atual campeão da World Series testou carro da equipe Panasonic Jaguar Racing e foi um dos destaques do treino de novatos
realizado ontem no circuito que recebeu a terceira etapa da atual temporada Fórmulal E

Pietro Fittipaldi
aceleração, não dá para ir de 0 a
100 de uma única vez no acelerador, tem que dosar bem a potência. Gostei bastante do For-

mula E e mais uma vez agradeço
a equipe Panasonic Jaguar Racing
pela oportunidade”, diz o neto de
Emerson Fittipaldi.

Foto/ Rafinha Oliveira

Sada Cruzeiro e CorinthiansGuarulhos jogam nesta terça-feira

Gabriel do Corinthians-Guarulhos tenta bloqueio

A Superliga masculina de vôlei 2017/2018 já está na terceira rodada do segundo turno, mas
Sada Cruzeiro (MG) e Corinthians-Guarulhos (SP) se enfrentam
nesta terça-feira (16) em jogo
válido ainda pela primeira rodada, devido a participação do time
mineiro no Campeonato Mundial de Clubes, onde terminou em
terceiro lugar. A partida será às
20h, no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG), e terá transmissão ao vivo do SporTV.
Os dois times vêm de derrotas e buscam reabilitação na Superliga. O time mineiro foi su-

perado pelo Sesc RJ na rodada
passada, depois de um 3 sets a 2
extremamente disputado, e a
equipe corintiana perdeu para o
Minas Tênis Clube (MG) – ambos fora de casa. Para este duelo, o objetivo é um só: voltar a
vencer.
Segundo o capitão do Sada
Cruzeiro, Filipe, amanhã seu
time tem a oportunidade de fazer um bom jogo e reassumir a
liderança da Superliga – o time
mineiro está na segunda posição,
com 31 pontos, dois a menos do
que o líder Sesc RJ, porém com
um jogo a menos.

Força Bruta

Dupla do Brasil
empolga público,
mas título fica com
os poloneses

Foto/ Rodrigo Dod

Atual campeão mundial da
Fórmula E, Lucas Di Grassi teve
novamente uma atuação impecável durante a terceira etapa do
torneio, disputada no sábado (13)
no Circuito Internacional Moulay El Hassan, na cidade marroquina de Marrakesh. Mas um problema técnico no motor do Audi
e-tron FE04 acabou tirando do
brasileiro tanto a pole position
quanto a chance de brigar por sua
sétima vitória na categoria. “Nosso carro estava muito bom em
termos de desempenho, tanto
que fui o mais rápido no primeiro treino e meu parceiro, Daniel
Abt, foi o mais veloz no segundo.
Contra um defeito que não se consegue solucionar, o piloto não
tem o que fazer. Mas continuo
confiante na nossa equipe e no
trabalho que estamos realizando
para 2018. Fiquei especialmente
triste por que nesta corrida o público me elegeu entre os três pilotos que receberam o fanboost.
Agradeço a todos o apoio e espero retribuir a altura na próxima
corrida”, resumiu Di Grassi.
Depois de ter sido o mais
veloz no treino de abertura e de
ter ficado em segundo no treino
seguinte, Lucas foi para as tomadas de tempo no primeiro dos
quatro grupos que a organização
divide o grid. Com a pista suja de

Foto/ Audi Communications Motorsport

Problema técnico tira de Lucas a
pole e a chance de lutar pela vitória

Krzysztof finaliza primeira
Quem compareceu à Praça
da Matriz, na região central de
Cotia (SP), município da região
metropolitana de São Paulo, na
manhã de domingo (14), foi
brindado com um verdadeiro
show esportivo. No Força Bruta, competição de strongman
(atletismo de força) realizada
pelo sexto ano consecutivo no
País, estiveram frente à frente
quatro atletas entre os mais fortes do mundo, em um duelo
emocionante entre Brasil e
Polônia. Mesmo com o vicecampeonato, os brasileiros
Marcos Ferrari e Tiago Aparecido fizeram bonito e levaram
o público local ao delírio, em
uma disputa equilibrada contra
a dupla vencedora, formada pelos poloneses Mateusz Kieliszkowski e Krzysztof Radzikowski.
A primeira de três provas foi
a do Medley, um circuito reunindo quatro fases. O início foi
com o Martelo de Thor, com
pesos de 15 kg em cada mão,
na isometria de braços abertos
e venceria quem ficasse mais
tempo na posição. O Brasil começou bem, com Ferrari
aguentando mais tempo do que
Kieliszkowski. Em seguida, foi
a vez de Tiago executar quatro
repetições do Dumbbell (haltere fechado) de 100 kg ao lado
de Krzysztof. Nova vitória do
Brasil. Na sequência, Ferrari
teve mais dificuldade para tombar duas vezes o pneu de trator
“A liderança está em nossas
mãos. Tudo depende da gente. Temos um jogo a menos e podemos
igualar a situação e retomar a liderança. Temos que voltar a fazer
o nosso jogo e jogar bem. Na última partida, demoramos a nos
encontrar no saque. Tentamos forçar muito e aconteceram muitos
erros. Precisamos fazer um bom
jogo para voltar a crescer na tabela e como time”, disse Filipe.
O ponteiro do time cruzeirense ainda alertou para a força do
adversário. “Sabemos que o Corinthians-Guarulhos é uma grande equipe, tem grandes atletas e

prova
de 400 kg e os poloneses passaram à frente, e encerrando o
Medley em vantagem, após Krzysztof elevar uma pedra de
100 kg acima da cabeça antes
de Tiago. Placar inicial, 5x4
para Polônia.
A segunda prova foi a do
Deadlift, em duplas, com o levantamento de uma caçamba de
lixo, com peso total de 1.350
kg. A altura da barra foi definida pela altura do atleta de menor estatura da dupla, com tempo máximo de duração de dois
minutos. Com 15 elevações
contra 11 dos brasileiros, os
poloneses seguiram na liderança ao somarem mais um ponto, 6x4 no placar.
Por fim, a decisão ficou para
o tradicional Atlas Stones (por
cima de uma barra), com uma
pedra de 140 kg e mais três
pontos em jogo. Ou seja, caso
vencesse, o Brasil poderia virar o placar. Nesta prova, o atleta
tinha que jogar o atlas por cima
da trave para o oponente. Quando cansasse, o parceiro dava
continuidade, mas o primeiro
não podia mais retornar para a
competição. A disputa começou
entre Tiago e Krzysztof. Quando Tiago não conseguiu mais
atravessar a bola, foi a vez do
duelo Ferrari x Kieliszkowski.
O brasileiro fez bonito, mas no
fim o polonês não apresentou
cansaço e garantiu mais três
pontos e a vitória por 9x4 para
os europeus.
temos que focar nos nossos fundamentos principais, como o saque, e também nas horas de bolas de definições. Temos que fazer nosso jogo ficar equilibrado”, complementou Filipe.
Nesta primeira do returno, o
Sesi-SP venceu o Copel Telecom Maringá Vôlei (PR); o Lebes Canoas (RS) levou a melhor
sobre o Montes Claros Vôlei
(MG); o JF Vôlei (MG) derrotou o Minas Tênis Clube (MG);
o Vôlei Renata (SP) bateu o Ponta Grossa Caramuru (PR) e o
Sesc RJ venceu o EMS Taubaté
Funvic (SP).

