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Rombo da Previdência equivale a
2,8% do Produto Interno Bruto
Advogado de Lula entrega resumo da
apelação a desembargadores do TRF4
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Aumento de bilionários em 2017 poderia
acabar com a extrema pobreza por 7 vezes
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América Latina
O relatório destaca que a recuperação econômica da América Latina deve se fortalecer, com
crescimento de 1,9% em 2018
(como já era previsto em outubro) e 2,6% em 2019 (0,2 ponto
percentual acima da previsão de
outubro).
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Coronel aviador Marcelo Moreno
Mau tempo, pressão para ope- tes Aeronáuticos (Cenipa).
rar em condições adversas, baixa
De acordo com as investigavisibilidade e desorientação espa- ções, não foi registrado nenhum
cial do piloto foram os fatores de- tipo de pane ou mau funcionamenterminantes do acidente que causou to do avião. O Cenipa apontou que
a morte do ministro do Supremo no momento do acidente, as conTribunal Federal Teori Zavascki, em dições para operações de pouso e
19 de janeiro do ano passado. As decolagem no aeroporto de Parainformações constam do resultado ty estavam abaixo dos mínimos
das investigações divulgadas na se- meteorológicos estabelecidos.
gunda-feira (22) pelo Centro de InSegundo o responsável pela investigação e Prevenção de Aciden- vestigação, coronel Marcelo More-

Os pilotos brasileiros foram os destaques na Copa
América de Downhill 4X
2018, competição realizada
na manhã de domingo, no
Ski Mountain Park, em São
Roque (SP). Gabriel Giovannini, de Indaiatuba (SP),
e Bruna Ulrich, de Ibirama
(SC), foram os grandes vencedores da competição deste ano, que mais uma vez abriu
o calendário nacional do ciclismo radical. Ambos escreveram seus nomes na história
da prova, que chegou à décima edição.
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OURO
Compra: 125,59
Venda: 156,74

Governo e SERT lançam
plataforma de intermediação
de mão de obra
Página 2

PF diz que uso de algemas em
Cabral foi necessário para
garantir “segurança”
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Ceará é líder em faturamento
entre estados exportadores de
crustáceos e peixes
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Brasil termina etapa de
Nova Viçosa com quatro
medalhas e festa da torcida
O Brasil largou bem na temporada 2018 do Circuito SulAmericano de vôlei de praia. As
finais do Grand Slam de Nova
Viçosa (BA), primeira etapa da
temporada, aconteceram no domingo (21). No naipe feminino, domínio total do país com
ouro para Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), prata para Tainá/
Victoria (SE/MS) e bronze com
Lili/Josi (ES/SC). Entre os homens, prata para Fernandão e
Ramon Gomes (ES/RJ).
As disputas no domingo

34º C
21º C

Noite

Melo e Kubot confirmam
favoritismo e estão nas quartas
de final do Australian Open

Dupla joga como principal favorita em Melbourne
Três jogos, três vitórias e da de segunda-feira (22), em
a vaga nas quartas de final do Melbourne, na Austrália, MarceAustralian Open. Na madruga- lo Melo e Lukasz Kubot tiveram

de superar uma difícil partida
para confirmar seu favoritismo e
derrotar o norte-americano Rajeev Ram e o indiano Divij Sharan de virada, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6(7-4) e 6/4, em
2h12min, pelas oitavas de final
do primeiro Grand Slam do ano.
Agora, a dupla cabeça de chave número 1 do Australia Open
vai em busca de um lugar na semifinal do torneio, enfrentando, em
dia e horário a serem definidos, os
vencedores da partida entre o japonês Ben Mclachlan e o alemão JanLennard Struff e os espanhóis Pablo Carrero Busta e Guillermo
Garcia-Lopez.
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começaram às 9h, com as semifinais. Ana Patrícia e Rebecca conquistaram a vaga
para final ao eliminarem Josi
e Lili por 2 sets a 0 (21/17,
21/17). Na decisão do ouro,
levaram a melhor sobre Tainá e Victoria por 2 sets a 1
(21/13, 15/21, 15/4). Antes,
na semi, Tainá e Victoria haviam vencido Juliana e Andressa (CE/PB) por 2 a 0 (21/
17, 21/15). A mineira Ana
Patrícia analisou o título em
Nova Viçosa.
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Kartismo: Alberto
Cesar Otazú começa
temporada vencendo

Copa América de Downhill 4X 2018

EURO
Compra: 3,93
Venda:
3,93
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Brasileiros ficam com os
títulos na décima edição
da Copa América

Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,08
Venda:
3,34

Governo busca alternativa
para posse de Cristiane Brasil

Esporte

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

no, apesar de experiente, o piloto do
avião, Osmar Rodrigues, “muito provavelmente teve uma desorientação
espacial que acarretou a perda de
controle da aeronave”.
Marcelo Moreno citou o
processo decisório do piloto
como contribuinte para os eventos que culminaram no acidente.
O aeroporto de Paraty não opera
por instrumentos. Para as operações de pouso e decolagem é
preciso haver visibilidade horizontal de 5 mil metros e de teto
de voo de 450 metros.
“Entre as decisões tomadas e que
não estão em conformidade com o
que determina as regras, estavam a
tentativa de pousar. O adequado seria o piloto, ao tomar conhecimento de que os mínimos meteorológicos estarem abaixo dos estabelecidos, ter arremetido e pousado em
outro aeroporto em segurança”, disse Moreno.
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de 1995, quando começou a
série histórica, superando o
déficit de 2016, de R$ 149,73
bilhões. O aumento de um ano
para o outro foi de 21,8% no
regime geral.
O maior aumento proporcional do déficit se deu no setor urbano, com um aumento
de 54,7% em relação a 2016,
passando de R$ 46,344 bilhões
para os atuais R$ 71,709 bilhões. Já o setor rural, apresentou um aumento no déficit de
7,1%, passando de R$ 103,390
bilhões para R$ 110,740 bilhões.
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Foto/ Wellington Silva

Terça: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Foto/Divulgação/ABr

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção de crescimento do Brasil
para 2018 e 2019. O Produto
Interno Bruto (PIB) do país
deve crescer 1,9% este ano,
0,4 ponto percentual acima que
foi estimado em outubro. Para
2019, a previsão foi revisada
para 2,1%, um aumento de 0,1
ponto percentual.
Divulgado na segunda-feira (22), o relatório World Economic Outlook destaca que a
atividade econômica global registrou crescimento previsto
de 3,7% em 2017, 0,1 ponto
percentual acima do projetado
em outubro, quando a última
versão do documento foi divulgada. O FMI também prevê
crescimento global de 3,9%
para 2018 e 2019, o que representa aumento de 0,2 ponto
percentual sobre a projeção do
relatório anterior.
Segundo o relatório, a melhora reflete, entre outros fatores “o esperado impacto das
mudanças recentemente aprovadas na política de impostos
dos Estados Unidos”. No entanto, o documento diz que “devido à natureza temporária de
algumas das medidas, o pacote
de políticas de impostos deve
[contribuir para] reduzir o
crescimento por alguns anos
de 2022 em diante”.

Cenipa: mau tempo e
desorientação espacial provocaram
acidente que matou Teori

Foto/ Léo Shibuya

FMI eleva
projeção de
crescimento
global e para o
Brasil em
2018 e 2019

O déficit previdenciário foi
de R$ 182,45 bilhões em 2017.
O rombo equivale a 2,8% do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas produzidas
pelo país), o recorde registrado até o momento. Os cálculos divulgados na segunda-feira
(22) pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda referem-se ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), que é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O déficit previdenciário
atingiu seu pior patamar des-

Primeira etapa do RKC
O kartista Alberto Cesar Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/
Instituto Desenvolve) começou
a temporada 2017 da melhor forma possível. No sábado (20) ele

venceu no Kartódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo) a primeira etapa do RKC e
já lidera o campeonato do Rotary Kart Club.
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Governo e SERT lançam plataforma
de intermediação de mão de obra
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Ontem, na posse do conselheiro João Antonio na presidência
do TCM paulistano, um dos destaques foi a presença do
virtual presidente [posse em fevereiro] da Associação dos membros dos Tribunais de Contas [ATRICON], Fábio Nogueira, membro do TCE [Paraíba].
PR E F E I T U RA ( S P )
Doria já ataca em várias frentes [inclusive partidárias], no sentido de caso não repita a maior das coligações da história [eleição de 2016]; leia-se maior tempo de propaganda na tv], que pelo
menos não fique muito longe do virtual governador (SP) França
(dono do PSB).
A S S E M B LE IA( S P )
Há sim uma grande preocupação, entre os deputados do PT
candidatos à reeleição ou candidatos à Câmara Federal, no sentido de que com uma condenação [2ª instância do expresidente Lula] não haja um candidato à altura pra carregar bancadas pra cá e pra Brasilia.
GOVERNO (SP)
Alckmin já admite conversas conjuntas do seu pessoal de comunicação e marketing com o pessoal do prefeito paulistano
Doria, no sentido de falarem a mesma linguagem nas candidaturas Presidencial e ao governo (SP). Lá pelo Interior paulista isto
é ’ciscar pra dentro’.
B RA S I LI A
Já que a onda é se dizer ‘candidato’ à sucessão de Temer, agora até Collor (PTC), que tal a própria Dilma [‘impedida’ que pelo
voto do agora senador mas que não perdeu os direitos políticos]
se ‘candidatar’ pelas mãos de Lula [caso impedido pela Justiça
Federal] ? E o Sarney ?
J U S T I Ç AS
Se a Magistratura brasileira, em todas as instâncias, não aproveitarem o momento pra dar um basta na politização [tipo do que
tá rolando com o caso Lula - PT], um dos pilares da democracia
pode ruir e tanto a imprensa como a OAB terão sim as suas culpas.
PA R T I D O S
Tanto o PV, como o PPS, como o PP [que se pudesse
enterrava Maluf ainda vivo] aguardam pra depois do Carnaval [13
de fevereiro] a incrementação das negociações com o dono
do PSB (SP), o virtual governador França. Combinaram com o
novamente candidato ...
POLÍTICOS
... do governador [candidatíssimo à Presidência] Alckmin - o
ainda prefeito paulistano Doria - que pode ‘rasgar várias fantasias’
antes dos desfiles nas passarelas das coligações que podem ter
que se vestir com maquiagens e fantasias nada convincentes já
em 9 de fevereiro ?
GE O P O L ÍT I CA
Um ano de Trump na Presidência dos EUA não é suficiente
pra dizer que os demais 3 anos serão de um cara que de zebra
no Partido Republicano ousou tomar o lugar antes só
pra profissionais e que seguirá peitando inclusive a
ainda poderosa imprensa americana.
H I S T Ó R I AS
Quem cumprimenta pelos 25 anos de publicação diária desta
coluna de política é o ex-vereador paulistano e ex-deputado federal Nello Rodolpho (PMDB). O cara tá poderoso, chefiando a
Representação do Ministério da Cultura no Estado de São Paulo.
Muito obrigado
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. Ele está dirigente na Associação “Cronistas de
Política de São Paulo”. Na Internet, www.cesarneto.com é pioneiro no Brasil [desde 1996]. Leia também no Facebook Cesar Neto

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

Encontrar a vaga de emprego que você procura ou o funcionário que se encaixa no perfil
da sua empresa, de forma simples e rápida, agora é possível
graças à iniciativa da Secretaria
Estadual do Emprego e Relações
do Trabalho (SERT). Em novembro de 2017, a Pasta deu início
às operações da plataforma Meu
Emprego SP. Após dois meses
de testes, a ferramenta está disponível para os interessados.
Nesta primeira etapa, serão
contemplados 39 municípios da
capital paulista e Região Metropolitana. Compatível com todos
os sistemas operacionais,
a ferramenta permite consultar
as vagas disponibilizadas pelas
empresas via SERT em qualquer
horário e local por meio de dispositivos móveis e computadores de mesa, sem a necessidade
de deslocamento até um posto
de atendimento físico, poupando tempo e proporcionando comodidade e economia.
Projetado de acordo com o
conceito progressive
web
app (aplicativo progressivo para
a web), que se diferencia do nativo porque não necessita ser
baixado no celular a partir de uma
loja, ou seja, não ocupa espaço
nem deixa a conexão lenta. É responsivo, o que significa que se
encaixa em qualquer tipo de tela e
não requer atualizações. Um ícone na tela inicial facilita a entrada.
Os requisitos técnicos garantem

a segurança e a confidencialidade
dos dados dos usuários.
Ele também notifica os trabalhadores sobre oportunidades
de acordo com o perfil e localidade de moradia, facilitando o
aproveitamento de candidatos
por parte das empresas, aumentando a qualidade de vida e a
mobilidade urbana. O sistema
conta com respostas automáticas e questões eventualmente
pendentes serão sanadas por uma
equipe de atendimento telefônico e online.
Empregadores e candidatos
poderão se comunicar de modo
reservado na própria plataforma.
A empresa pode inclusive utilizar a troca de mensagens interna ou enviar SMS (gratuitamente) para os trabalhadores que se
candidatarem às oportunidades
de emprego.
Na página inicial, em “Profissão”, é possível consultar as
oportunidades disponibilizadas
pelas empresas, informando também a cidade em que se encontra. Para concorrer, basta se cadastrar e registrar uma senha, de
uso pessoal e intransferível, em
“Criar minha conta”. Outra opção
é “Cadastrar currículo(s)”, que
contarão com espaço para o
candidato expor sua experiência,
quanto mais completo o currículo, mais chances de conseguir
uma oportunidade. Empregadores devem optar por “Cadastrar
vagas”.

O sistema é integrado com
diversas bases de dados oficiais,
o que significa dizer que permite
a formulação de políticas públicas condizentes com a realidade
atual. Os recursos para sua contratação são de origem federal,
por meio de um convênio com o
Ministério do Trabalho (MTb).
“Identificando que uma determinada região tem grande demanda por um tipo de profissional, por exemplo, é possível pensar em conjunto dentro do Estado para que haja formação de
mão de obra específica para essa
localidade, atendendo a contento o empregador e criando mais
oportunidades para os trabalhadores. É um casamento das necessidades de ambos os públicos”, diz o secretário José Luiz
Ribeiro.
Os Postos de Atendimento
ao Trabalhador (PATs) espalhados pelo Estado e o sistema
Emprega São Paulo/Mais Emprego, também acessado via Internet, continuarão em operação
para os cidadãos que já estão
adaptados a esses meios.
“O que está sendo oferecida
é mais uma alternativa para aproximar o cidadão do mercado de
trabalho. Além da quantidade de
vagas, o sistema vai permitir também que possamos oferecer
oportunidades mais ‘qualificadas’, ou seja, mais profissionais
com curso superior, pós-graduação e vivência no exterior. Já

temos a expertise em intermediação de mão de obra e outros
serviços ao trabalhador e ao setor produtivo. Neste momento,
damos um importante passo
além”, conclui Zé Luiz.
O MEU EMPREGO SP pode
ser acessado pelo endereço
eletrônico: www.meuemprego.sp.gov.br
Municípios com DDD 11
que serão contemplados:
Alumínio, Araçariguama,
Arujá, Atibaia, Barueri, BiritibaMirim, Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista, Cabreúva,
Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia,
Diadema, Embu das Artes,
Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itapecerica da
Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Itatiba, Itu, Itupeva, Jandira, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Juquitiba, Mairique, Mairiporã, Mauá,
Mogi das Cruzes, Morumgaba,
Nazaré Paulista, Osasco, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Pirapora do Bom Jesus,
Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Salto, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da
Serra, São Paulo, São Roque,
Suzano, Taboão da Serra, Tuiuti, Vargem, Vargem Grande Paulista e Várzea Paulista.

Pinacoteca do Estado recebe
grupo afro formado por mulheres
Composto apenas por mulheres, o grupo ritmista afro Ilú
Obá De Min se apresenta no próximo dia 25 de janeiro, aniversário de 464 anos de São Paulo,
às 15h, no estacionamento da
Pinacoteca do Estado. A entrada
é gratuita.
Composto por uma associa-

ção sem fins lucrativos, o grupo
se apresenta desde 2005 pelas
ruas da cidade, para reverenciar
e enaltecer a cultura afro-brasileira, além de destacar a participação das mulheres no mundo.
A premiada postura do bloco é
considerada inovadora e única em
São Paulo, além de ser uma refe-

rência étnico-cultural e educativa.
No estacionamento da Pinacoteca de São Paulo, além do
show, foodtrucks vão oferecer
comidas e bebidas para o público, que também vai poder visitar de graça as exposições em
cartaz nos dois prédios do museu, Luz e Estação.

Serviço
Apresentação do grupo Ilú
Obá de Min
Dia 25 de janeiro, às 15h
No Estacionamento da Pinacoteca Luz
Rua Mauá, 51, região Central, São Paulo
Entrada gratuita

Saiba como chegar ao Aeroporto
de Guarulhos pagando R$ 6,15
Precisa chegar ao Aeroporto Internacional A n d r é
Franco Montoro (Guarulhos)? A EMTU/SP tem uma
solução rápida e barata para
você ir ao seu destino. Os
ônibus do sistema Airport
Bus Service que partem do
Metrô Tatuapé (linha 257), ao
custo de R$ 6,15.
Opção econômica e confortável, os ônibus contam
com ar condicionado, partem a
cada 15 minutos, com tempo

de percurso em média de 45
minutos dependendo do tráfego nas marginais.
Ainda há outra opção para
chegar aos aeroportos de Guarulhos ou Congonhas. A linha
executiva do Airport Bus Service que parte do Aeroporto Internacional, com destino ao
Aeroporto de Congonhas, Praça da República, Terminais Rodoviários do Tietê e da Barra
Funda e Circuito dos Hotéis
Paulista/Augusta.

As linhas executivas são:
258 – Aeroporto de Guarulhos/
Aeroporto de Congonhas; 316
– Aeroporto de Guarulhos/Circuito de hotéis; 472 – Aeroporto de Guarulhos/Terminal
Rodoviário Barra Funda; e a
259 – Guarulhos/Praça da República; e funcionam todos os
dias da semana.
Nas linhas executivas, os
ônibus são rodoviários, contam com serviços diferenciados como poltronas estofa-

das e reclináveis, sistema wifi, tomadas, mesa para laptops, ar condicionado e toalete, garantindo ao passageiro excelente nível de conforto. A tarifa sai por R$ 50,
mais a taxa de embarque de
R$ 2 nos Terminais Rodoviários Barra Funda e Tietê.
Itinerários e horários: http:/
/www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/encontreuma-linha/airport-busservice.fss

Aulas nas escolas do Estado
começam no dia 1º de fevereiro
Os alunos das cerca de 5 mil
escolas do Estado voltam às aulas no dia 1º de fevereiro. O calendário do ano letivo de 2018
foi divulgado pela Secretaria de
Estado da Educação. As aulas no
primeiro semestre se encerram

em 27 de junho.
O segundo semestre tem início em 1º de agosto e encerramento no mínimo até 20 de dezembro, para cumprir os 200
dias letivos do ano, previstos na
Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

Matrículas o ano todo
Estudantes que queiram se
inscrever ou se transferir para as
escolas estaduais podem requerer a matrícula durante todo o
ano letivo. Basta se dirigir à unidade de ensino mais próximo e

preencher o formulário de cadastro. Os documentos necessários são a certidão de nascimento e o
RG. Também é preciso levar um comprovante de endereço. O cadastro dos
menores de idade deve ser feito pelos pais ou responsáveis legais.

Etecs divulgam gabarito do
Vestibulinho; confira
Quem participou da prova do
processo seletivo das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) para
o primeiro semestre de 2018 já
podem consultar o gabarito nos
sites do Centro Paula Souza e
do vestibulinho.
O gabarito oficial da prova
teste para os cursos de especialização de nível médio será divulgado no dia 23 de janeiro, a partir das 14 horas, no quadro de avisos da secretaria escolar da Etec.
Resultados
No dia 31 de janeiro, a lista
de convocados para a prova de
aptidão para os cursos técnicos
de Canto, Dança e Regência estará na Etec onde o candidato
pretende estudar e também na

internet.
No dia 6 de fevereiro será
divulgada a lista de classificação
geral para quem se inscreveu nos
Ensinos Médio Regular, Médio
com Habilitação Técnica Profissional, Médio com Qualificação
Profissional, Técnico Integrado
ao Médio, Técnico Integrado ao
Médio do Programa Vence, Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), e nos demais
cursos do Ensino Técnico, além
do processo de avaliação e certificação de competências para
acesso às vagas remanescentes
do segundo módulo.
A lista de classificação geral
para os inscritos nos cursos de
especialização será divulgada

exclusivamente na Etec em que
o candidato pretende estudar.
Os convocados devem fazer
a matrícula em horário definido pela unidade de ensino nos
dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec
está localizada.
Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato
comparecer na unidade em que
pretende estudar para acompanhar a convocação.
Documentos para Matrícula
Para efetivar a matrícula, o
candidato deve entregar requerimento de matrícula – será for-

necido pela Etec – preenchido e
assinado. Se o candidato tiver
menos de 16 anos no momento
da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório da cédula de
identidade (RG), ou da cédula de
identidade de estrangeiro (RNE)
ou da carteira nacional de habilitação, dentro da validade ou
com até 30 dias do vencimento
de sua validade conforme legislação em vigor, documento expedido por ordem ou conselho
profissional, como OAB, Crea,
Coren e CRC; cópia simples
com apresentação do original ou
autenticado em cartório do CPF;
duas fotos 3×4 recentes e iguais.
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Rombo da Previdência equivale a
2,8% do Produto Interno Bruto
O déficit previdenciário foi
de R$ 182,45 bilhões em 2017.
O rombo equivale a 2,8% do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas produzidas
pelo país), o recorde registrado
até o momento. Os cálculos divulgados na segunda-feira (22)
pela Secretaria de Previdência
do Ministério da Fazenda referem-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que é
gerido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
O déficit previdenciário atingiu seu pior patamar desde
1995, quando começou a série
histórica, superando o déficit de
2016, de R$ 149,73 bilhões. O
aumento de um ano para o outro
foi de 21,8% no regime geral.
O maior aumento proporcional do déficit se deu no setor
urbano, com um aumento de
54,7% em relação a 2016, passando de R$ 46,344 bilhões para
os atuais R$ 71,709 bilhões. Já
o setor rural, apresentou um aumento no déficit de 7,1%, passando de R$ 103,390 bilhões
para R$ 110,740 bilhões.
Em 2017, a arrecadação líquida urbana foi de R$ 365,484
bilhões, apresentando um au-

mento de 4,4% em relação a
2016, quando o valor arrecadado foi R$ 350,217 bilhões. Já a
despesa, teve um aumento de
10,2%, passando de R$ 396,561
bilhões para R$ 437,194 bilhões.
No meio rural, foram arrecadados R$ 9,3 bilhões, o que
representou um aumento de
17,4% em relação a 2016, quando foram arrecadados R$ 7,920
bilhões, e gastos R$ 120,040
bilhões, um aumento de 7,8%,
em relação aos R$ 111,310 bilhões de 2016.
“Os valores das despesas por
si são superiores à arrecadação.
A despesa cresce em ritmo mais
alto que arrecadação, assim, o
déficit cresce, em velocidade
bastante expressiva, não somente em termos reais mas em proporção do PIB”, explicou o secretário de Previdência, Marcelo Caetano.
A previsão do governo para
o déficit da Previdência no regime geral para 2017 era de R$
185,8 bilhões. O valor constatado ficou, portanto, inferior à
estimativa. Para 2018, a estimativa do governo para o INSS é de
um rombo de R$ 192,8 bilhões.

Segundo Caetano, o valor ficou
abaixo porque se trata de uma
estimativa “de ordem de grandeza bastante elevada”. Para 2018
é possível que ainda haja revisão
da estimativa.
O regime próprio de Previdência Social, que é o dos servidores públicos e militares, também fechou 2017 em déficit, de
R$ 86,349 bilhões, um aumento de 11,9% em relação a 2016,
que fechou com um déficit de
R$ 77,151 bilhões.
Considerando os dois regimes, o próprio e o geral, a Previdência acumulou um déficit em
2017 de R$ 268,799 bilhões.
Reforma da Previdência
Na análise do secretário de
Previdência, os números evidenciam a necessidade da reforma
da Previdência: “É essencial, a
gente observa os números crescerem na ordem de dezenas de
bilhões de reais por ano”. Em
relação a um possível adiamento da análise do texto pela Câmara dos Deputados, prevista
para o dia 19 de fevereiro, o secretário foi enfático: “O governo trabalha com a aprovação em
meados de fevereiro”.

Sobre mudanças no texto,
Caetano diz que não há por parte
do governo “nenhum compromisso de alteração da emenda
aglutinativa” e que qualquer mudança terá que levar em consideração o impacto sobre a igualdade entre os beneficiários, o
impacto fiscal nas contas do governo e como a questão se reflete na opinião pública.
A reforma propõe a adoção
de uma idade mínima - de 65
anos para homens e 62 anos para
mulheres - e regras de transição
com intuito de equilibrar as contas públicas para os próximos
anos. Conforme a proposta, trabalhadores do setor privado e
servidores públicos deverão seguir as mesmas regras, com um
teto de R$ 5,5 mil para se aposentar, e sem a possibilidade de
acumular benefícios. Para trabalhadores rurais, idosos e pessoas com deficiência sem condições de sustento as regras não
sofrerão mudanças.
Aprovada, ainda este ano, segundo o secretário, a reforma
poderá conferir uma redução do
déficit do INSS em 2018 de R$
5 bilhões a R$ 6 bilhões. (Agencia Brasil)

FMI eleva projeção de crescimento
global e para o Brasil em 2018 e 2019
O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção
de crescimento do Brasil para
2018 e 2019. O Produto Interno Bruto (PIB) do país deve
crescer 1,9% este ano, 0,4 ponto percentual acima que foi estimado em outubro. Para 2019,
a previsão foi revisada para 2,1%,
um aumento de 0,1 ponto percentual.
Divulgado na segunda-feira
(22), o relatório World Economic Outlook destaca que a atividade econômica global registrou
crescimento previsto de 3,7%
em 2017, 0,1 ponto percentual
acima do projetado em outubro,
quando a última versão do documento foi divulgada. O FMI tam-

bém prevê crescimento global de
3,9% para 2018 e 2019, o que
representa aumento de 0,2 ponto percentual sobre a projeção
do relatório anterior.
Segundo o relatório, a melhora reflete, entre outros fatores “o esperado impacto das
mudanças recentemente aprovadas na política de impostos dos
Estados Unidos”. No entanto, o
documento diz que “devido à natureza temporária de algumas
das medidas, o pacote de políticas de impostos deve [contribuir
para] reduzir o crescimento por
alguns anos de 2022 em diante”.
América Latina
O relatório destaca que a

recuperação econômica da
América Latina deve se fortalecer, com crescimento de
1,9% em 2018 (como já era
previsto em outubro) e 2,6%
em 2019 (0,2 ponto percentual acima da previsão de outubro).
“Esta mudança reflete
principalmente uma perspectiva melhorada para o México, que beneficia-se de uma
demanda mais forte de Estados Unidos, uma recuperação mais firme do Brasil e os
efeitos favoráveis de preços
mais fortes das commodities e condições mais fáceis
de financiamento em alguns
países exportadores desses

produtos”, afirma o documento. O relatório diz também que essas projeções
“mais do que compensam novas revisões descendentes
para a Venezuela”.
No entanto, o documento
destaca que fatores não-econômicos colocam a recuperação da economia em risco,
inclusive no Brasil. “A incerteza política dá espaço a riscos para a implementação de
reformas ou à possibilidade
de reorientação das agendas,
incluindo no contexto das
eleições que devem ocorrer
em diversos países, como
Brasil, Colômbia, Itália e
México”. (Agencia Brasil)

Aumento de bilionários em 2017
poderia acabar com a extrema
pobreza por 7 vezes
De toda a riqueza gerada no
mundo em 2017, 82% ficaram
concentrados nas mãos dos que
estão na faixa de 1% mais rica,
enquanto a metade mais pobre –
o equivalente a 3,7 bilhões de
pessoas – não ficou com nada.
Os dados fazem parte do relatório Recompensem o trabalho,
não a riqueza, da organização
não governamental (ONG) britânica Oxfam, divulgado na segunda-feira (22). A entidade participa do Fórum Econômico Mundial, que começa nesta terça-feira
(23) em Davos, na Suíça.
O documento destaca que
houve um aumento histórico no
número de bilionários no ano
passado: um a mais a cada dois
dias. Segundo a Oxfam, esse aumento seria suficiente para acabar sete vezes com a pobreza
extrema no planeta. Atualmente
há 2.043 bilionários no mundo.
A concentração de riqueza também reflete a disparidade de gênero, pois a cada dez bilionários
nove são homens.
O Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período, passando de 31 para 43. “Isso significa
que há mais pessoas concentrando riqueza. A gente não encontrou ainda um caminho para enfrentar essa desigualdade”, disse Katia Maia, diretora executi-

va da Oxfam Brasil.
O patrimônio dos bilionários brasileiros alcançou R$ 549
bilhões no ano passado, um crescimento de 13% em relação a
2016. Por outro lado, os 50%
mais pobres tiveram a sua fatia
na renda nacional reduzida de
2,7% para 2%. Um brasileiro
que ganha um salário mínimo
precisaria trabalhar 19 anos para
ganhar o mesmo que recebe em
um mês uma pessoa enquadrada
entre o 0,1% mais rico.
Cinco bilionários brasileiros
concentram o equivalente à metade da população mais pobre do
país. “O Brasil chegou a ter 75
bilionários, depois caiu, muito
por causa da inflação, e depois,
nos últimos três anos, a gente viu
uma retomada no aumento do
número de bilionários. Esse último aumento – de 12 bilionários – é o segundo maior que já
houve na história. E o patrimônio geral também está aumentando”, afirmou Rafael Georges,
coordenador de campanhas da
entidade.
Geração de emprego
A Oxfam aposta na geração
de empregos decentes como
mecanismos de diminuição das
desigualdades, sendo uma das
recomendações da entidade. “O

que o relatório aponta é que está
acontecendo um movimento
contrário, inclusive com vários
países regredindo em proteção
trabalhista”, disse Georges.
A organização recomenda
ainda limitar os lucros de acionistas e altos executivos de empresas, garantindo salário digno
a todos os trabalhadores. Indica
também a eliminação das diferenças salariais por gênero. No
ritmo atual, seriam necessários
217 anos para reduzir as disparidades entre homens e mulheres.
O relatório pede que os ricos paguem uma “cota justa” de
impostos e tributos e que sejam
aumentados os gastos públicos
com educação e saúde. “A
Oxfam estima que um imposto
global de 1,5% sobre a riqueza
dos bilionários poderia cobrir os
custos de manter todas as crianças na escola.”
“Recompensem o trabalho, não a riqueza”
Em referência ao título desta edição do relatório, a Oxfam
afirma que atualmente “os níveis
de desigualdade extrema excedem em muito o que poderia ser
justificado por talento, esforço
e disposição de assumir riscos”.
Segundo a organização, a maio-

ria das riquezas acumuladas se
deve a heranças, monopólios ou
relações clientelistas com o governo.
“É um círculo vicioso do
qual a gente precisa se livrar. A
desigualdade gera desigualdade,
quanto mais rico você é, mais
dinheiro consegue gerar para
você mesmo”, criticou o coordenador de campanhas da Oxfam
Brasil.
O documento diz que mantendo o mesmo nível de desigualdade, a economia global precisaria ser 175 vezes maior para
permitir que todos passassem a
ganhar mais de US$ 5 por dia.
“O que seria ambientalmente catastrófico”, afirma a entidade.
Kátia destaca que a entidade
participa do Fórum Econômico
Mundial, em Davos, com o objetivo de levar esse debate para
a elite econômica mundial. Ela
acredita que é possível reduzir a
desigualdade por meio de ações
de responsabilidade das grandes
corporações. “Essa concentração extrema é também acelerada por diferentes setores da sociedade, então está nas nossas
mãos fazer o enfrentamento disso e buscar construir um mundo
um pouco mais igualitário, onde
as pessoas sejam tratadas de forma mais justa”. (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 (23/01), 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

Trabalhador acima dos
60 anos começa a receber as
cotas do PIS/Pasep
Os trabalhadores a partir de
60 anos de idade e que têm
conta corrente ou poupança
individual na Caixa Econômica Federal (Caixa) ou no Banco do Brasil (BB) receberam
na segunda-feira (22) as cotas
dos fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep). Pagos a pessoas dessa faixa etária que trabalharam
com carteira assinada antes da
Constituição de 1988, os valores serão creditados nas contas bancárias na noite de segunda-feira (22).
Para os demais trabalhadores que não são correntistas
dos dois bancos públicos, os
saques poderão ser feitos a partir da próxima quarta-feira
(24). A previsão é de que 4,5
milhões pessoas tenham direito a um total de R$ 7,8 bilhões
referentes a essas cotas, sendo 2,7 milhões de pessoas cotistas do PIS e 1,8 milhão do
Pasep.
Há alguns anos, o trabalhador só tinha acesso à cota quando completasse 70 anos, se
aposentasse ou tivesse doença
grave ou invalidez. A partir da
Medida Provisória nº 813, publicada ao final de dezembro
do ano passado, o benefício
foi estendido a mulheres a partir dos 62 anos de idade e a
homens com mais de 65.
Os dois programas foram
criados na década de 1970. O
PIS tem a finalidade de integrar
o empregado do setor privado
e o desenvolvimento da empresa, enquanto o Pasep reune arrecadações da União, de estados, municípios, Distrito Federal e territórios destinadas
aos empregados do setor público. A Constituição de 1988
trouxe mudanças quanto a esse
tipo de recurso, estruturando o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Com as regras atualmente
em vigor, quem contribuiu
após 4 de outubro de 1988
não tem direito ao saque,
uma vez que o FAT distribui
quantias reservadas ao seguro-desemprego, ao abono
salarial e ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES).
Saque
Por meio dos sites
www.caixa.gov.br/cotaspis e
www.bb.com.br/pasep é possível consultar se há saldo disponível para saque. Nas páginas, o trabalhador pode visualizar a data de início do pagamento e os canais disponíveis,
além da melhor opção de pagamento.
Os beneficiários do PIS
com valor até R$ 1,5 mil poderão fazer o saque nas unidades de autoatendimento da Caixa, utilizando apenas a senha do
Cartão do Cidadão. Valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil podem ser sacados no autoatendimento, unidades lotéricas e
da Caixa Aqui, devendo apresentar também um documento
de identificação oficial com
foto. Valores acima de R$ 3
mil poderão ser retirados apenas nas agências da Caixa, também com um documento de
identificação com foto.
O saque das cotas do Pasep
pode ser feito nas agências do
Banco do Brasil, com apresentação de documento de identificação oficial com foto. Os
beneficiários com saldo de até
R$ 2,5 mil podem solicitar o
envio a outra instituição financeira, sem custos, pela internet
ou pelos terminais de autoatendimento do banco.
O saque poderá ser feito
por outra pessoa que não seja
o beneficiário, mediante procuração particular, com firma
reconhecida, ou por instrumento público que contenha
outorga de poderes para solicitação e saque de valores do
PIS/Pasep.
Herdeiros dos beneficiários das cotas também estão autorizados a realizar o saque,
sem a necessidade de seguir o
calendário estabelecido. No
caso de falecimento do cotista, os herdeiros podem se dirigir a qualquer agência da Caixa
- no caso do PIS - ou do Banco
do Brasil - para recebimento do
Pasep -, portando um documento oficial de identificação
e um documento que comprove sua condição legal de herdeiro. (Agencia Brasil)

Mercado mantém em
3,95% projeção de
inflação para este ano
O mercado financeiro manteve a projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - a inflação oficial do país - em 3,95%
para este ano, a mesma estimada na semana passada.
A projeção consta do boletim Focus, publicação divulgada
na segunda-feira (22) no site do
Banco Central (BC) com projeções para os principais indicadores econômicos. Há quatro
semanas, a expectativa estava
levemente superior, em 3,96%
para 2018.
A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, também foi mantida para

2018 em 2,7%. Há quatro semanas, o índice era inferior, 2,68%.
Para 2019, no entanto, houve um aumento na projeção do
PIB, que passou de 2,8%, na semana passada, para 2,99% no
boletim divulgado. A estimativa
para a inflação foi mantida em
4,25%.
O boletim Focus é divulgado todo início de 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 PIB, a taxa
de câmbio e a taxa básica de
juros da economia, a Selic.
(Agencia Brasil)
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Advogado de Lula entrega
resumo da apelação a
desembargadores do TRF4
O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
Cristiano Zanin, entregou na
segunda-feira (22) aos três desembargadores que vão julgar
o recurso de Lula os memorais
do caso, que são documentos
com um resumo da apelação.
Zanin explicou que, como o
recurso tem cerca de 500 páginas, os memorais destacam
os principais aspectos e argumentos dos defensores.
Lula foi condenado pelo juiz
federal Sérgio Moro pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas a defesa recorreu da decisão e a
manifestação será julgada nesta quarta-feira (24) pelos desembargadores federais João
Pedro Gebran Neto, Leandro
Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus.
De acordo com o advogado, a entrega do material é uma
prática comum em julgamentos colegiados, pois auxilia o
trabalho dos magistrados. Sobre o julgamento, o advogado
se diz confiante.
“Os memorais, assim como
o recurso, apontam uma série
de ilegalidades cometidas não
só na sentença, mas durante
todo o processo em primeira
instância. Nossa expectativa é
de que o recurso seja acolhido. Acreditamos na força jurídica de todos os argumentos e
fundamentos que foram apresentados ao tribunal. O caso não
é só de ausência de provas ou
de culpa. Mas é de que não há
nenhum crime. Esperamos que
o tribunal possa reconhecer”,
disse Zanin.
Ajufe
Também na segunda-feira, o
presidente da Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Carlos Veloso, visitou o
presidente do Tribunal Regio-

nal Federal da 4ª Região
(TRF4),
desembargador
Thompson Flores, para prestar
solidariedade aos magistrados
que vão analisar o recurso e
para assegurar que os desembargadores possam julgar o
caso de acordo com suas consciências.
“É um processo complexo.
Envolve muita alegação. Os advogados que militam dentro
dos autos são muito preparados. Os procuradores do Ministério Público Federal são
cuidadosos. E os juízes têm
uma vasta experiência e um histórico de conhecimento acadêmico. Não é julgamento que já
está definido. Há uma série de
possibilidades que podem sair
de lá. Estamos prestando solidariedade do ponto de vista institucional. O tribunal pode julgar da maneira que entender
pertinente. Independentemente da decisão, nós vamos dar
apoio”, disse Veloso.
Ao deixar o encontro, Veloso disse que manifestações
pacíficas são bem-vindas, mas
ponderou: “o que não se pode
ter é violência e nem depredação de patrimônio público. O
presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, detalhou as medidas de segurança
e destacou que todas as providências para garantir a integridade física dos julgadores foram tomadas”.
Na segunda-feira (22), a
Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que a Polícia Rodoviária
Federal será responsável
pelo transporte dos desembargadores até o tribunal. Segundo a PRF, agentes vão assegurar que os julgadores
consigam se deslocar em tempo e poderão até utilizar aeronaves para esses deslocamentos. (Agencia Brasil)

Mercosul e Reino Unido
negociam acordo de livre
comércio, diz Meirelles
O Mercosul e o Reino Unido negociam um acordo de livre
comércio que pode ser implementado após a saída do país da
União Europeia, disse na segunda-feira (22) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O
ministro deu as declarações na
residência do embaixador brasileiro em Londres após reunião
com o ministro de Finanças do
Reino Unido, Philip Hammond.
“[O acordo] poderá ser efetivado depois do Brexit [processo de saída do Reino Unido da
União Europeia], mas as negociações estão andamento. A negociação formalmente será Mercosul com Reino Unido. É o interesse maior ainda”, afirmou
Meirelles, em entrevista coletiva cujo áudio foi divulgado pelo
Ministério da Fazenda.
As negociações de um tratado de livre comércio entre o
Mercosul e a União Europeia
(UE) se arrastam há vários anos.
No fim do ano passado, as duas
partes avançaram nas discussões, mas a assinatura do acordo foi adiada para este ano.
Por causa do Brexit, o Mercosul terá de negociar um acordo comercial separado com o
Reino Unido. Caso o tratado de
livre comércio com a UE saia do
papel neste ano, o Reino Unido
deixará de se beneficiar com o
acordo assim que sair do bloco
econômico.
Meirelles fez uma escala em
Londres para participar de reuniões de negócios com investidores e o ministro das Finanças
britânico antes de seguir para o
Fórum Econômico Mundial em
Davos, na Suíça. Neste ano, o
presidente Michel Temer também estará no fórum, que reúne
políticos, empresários, investidores e banqueiros todos os
anos em janeiro.
Rebaixamento
Sobre o rebaixamento da
nota brasileira pela agência de
classificação de risco Standard
& Poor’s (S&P), o ministro da
Fazenda reafirmou que o governo continuará trabalhando para

que a economia cresça 3% e crie
2,5 milhões de empregos formais este ano. Ele, no entanto,
disse que a aprovação da reforma da Previdência, cuja votação
está prevista para 19 de fevereiro, é essencial para que as estimativas sejam alcançadas.
“Acreditamos que será aprovada [a reforma da Previdência].
É uma necessidade. O que se discute não é se haverá uma reforma da Previdência, mas quando
haverá. Idealmente, agora em
fevereiro. Se não for agora, depois. Que será feita, não tem
dúvida, porque a situação atual
de evolução das despesas e do
déficit da Previdência não é sustentável no médio e no longo
prazos”, disse Meirelles. Segundo o ministro, as chances de
aprovação da reforma em fevereiro são superiores a 50%.
Caixa
O ministro da Fazenda considerou um avanço muito grande a aprovação do novo estatuto
da Caixa Econômica Federal, na
última sexta-feira (19). O estatuto restringe as indicações políticas de vice-presidentes e de
diretores da instituição financeira, cujos nomes passarão a ser
avaliados pelo Conselho de Administração do banco. Quanto à
necessidade de injetar R$ 15 bilhões para capitalizar a Caixa,
Meirelles disse que o governo
está procurando alternativas
para evitar usar recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), como a possibilidade de que o banco não
distribua dividendos ao Tesouro Nacional este ano para ampliar o capital.
“O que eu tenho dito é que
existe a possibilidade de que a
capitalização não demande o uso
dos fundos do FGTS. Porque a
Caixa tem fontes outras de capitalização, seja na área de retenção de dividendos, ou cessão de
carteiras [venda de operações de
crédito para outros bancos], tem
uma série de coisas em andamento”, concluiu o ministro.
(Agencia Brasil)

Sobe para sete número de
mortes por febre amarela no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado
de Saúde (SES), o Rio tinha registrado cinco mortes pela doença: três em Valença, uma em
Miguel Pereira e outra em Teresópolis.
O caso mais recente também
ocorreu em Teresópolis. Tratase de um morador do bairro
Água Quente, de 64 anos, que
morreu neste domingo (21)
no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da
Fundação Oswaldo Cruz, onde
estava internado. O outro caso
em Teresópolis foi de um morador do bairro Prata do Aredes, de 48 anos, que morreu
na semana passada. Outros
dois moradores do município
continuam internados no Centro
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Sobe para sete número de mortes
por febre amarela no estado do Rio
vacina febre amarela
de Infectologia da Fiocruz em
decorrência de febre amarela.
Um deles é um jovem de 18
anos, do bairro Fonte Santa; o
outro tem 54 anos e mora na
Fazenda Ermitage. A Fiocruz investiga ainda o caso de uma moradora do bairro Tijuca, de 63
anos, com sintomas da febre
amarela, mas que ainda não teve
o diagnóstico confirmado. Uma

moradora do bairro Frades, de 45
anos, teve a suspeita da doença
descartada por especialistas.
A Secretaria de Saúde de Teresópolis informa que durante
esta semana vai mobilizar os profissionais da área e também da
Defesa Civil e do 16º Grupamento de Bombeiro Militar para
atuação conjunta neste sábado,
27 de janeiro, instituído como

Dia D de combate à Febre Amarela, pelo governo do estado.
Além do atendimento à população em 16 postos da Estratégia de Saúde da Família e em
cinco unidades Básicas de Saúde, na cidade e no interior, também será intensificada a circulação de unidades volantes para
atender aos moradores de áreas
mais distantes.
De acordo com balanço da
secretaria, de abril de 2017 até
18 de janeiro de 2018, o município de Teresópolis imunizou
160,1 mil pessoas, sendo
144.090 na área urbana e 16.010
na zona rural. Este número corresponde a 91% do público-alvo,
entre moradores da cidade e turistas. A meta é imunizar 100%
de toda a população que não possua contraindicação para a vacina. (Agencia Brasil)

Cenipa: mau tempo e desorientação
espacial provocaram acidente
que matou Teori Zavascki
Mau tempo, pressão para
operar em condições adversas,
baixa visibilidade e desorientação espacial do piloto foram os
fatores determinantes do acidente que causou a morte do
ministro do Supremo Tribunal
Federal Teori Zavascki, em 19
de janeiro do ano passado. As
informações constam do resultado das investigações divulgadas na segunda-feira (22)
pelo Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
De acordo com as investigações, não foi registrado nenhum
tipo de pane ou mau funcionamento do avião. O Cenipa apontou que no momento do acidente, as condições para operações
de pouso e decolagem no aeroporto de Paraty estavam abaixo
dos mínimos meteorológicos
estabelecidos.
Segundo o responsável pela
investigação, coronel Marcelo
Moreno, apesar de experiente, o

piloto do avião, Osmar Rodrigues, “muito provavelmente teve
uma desorientação espacial que
acarretou a perda de controle da
aeronave”.
Marcelo Moreno citou o
processo decisório do piloto
como contribuinte para os eventos que culminaram no acidente. O aeroporto de Paraty não
opera por instrumentos. Para as
operações de pouso e decolagem é preciso haver visibilidade horizontal de 5 mil metros e
de teto de voo de 450 metros.
“Entre as decisões tomadas
e que não estão em conformidade com o que determina as regras, estavam a tentativa de pousar. O adequado seria o piloto,
ao tomar conhecimento de que
os mínimos meteorológicos estarem abaixo dos estabelecidos,
ter arremetido e pousado em
outro aeroporto em segurança”,
disse Moreno.
Rodrigues, que pilotava o
avião, era um piloto considera-

do experiente e respeitado por
outros pilotos que operavam no
aeroporto de Paraty. Ele era piloto há 30 anos, tinha quase 7,5
mil horas de voo, das quais quase 3 mil no modelo que caiu na
Baía de Paraty.
Nos 12 meses anteriores ao
acidente, Rodrigues realizou
33 voos para Paraty. De acordo com o Cenipa, todas as habilitações estavam válidas e
não se evidenciaram informações do ponto de vista médico que pudessem indicar comprometimento do desempenho do piloto.
No dia do acidente, Rodrigues decolou do Campo de Marte, em São Paulo, as 13h01. “Às
13h36 a aeronave encontrava-se
em descida e realizava trajetória condizente com desvios de
uma área de chuva localizada na
Baía de Paraty”, disse Marcelo
Moreno.
No momento do acidente a
visibilidade horizontal estava em

1,5 mil metros, bem abaixo do
mínimo exigido. “As condições
meteorológicas tornavam impraticável o pouso e decolagem no
aeroporto de Paraty naquele
momento”, disse.
Segundo o Cenipa, “a desorientação é definida como ocorrência em que o piloto entra em
processo de confusão na interpretação dos parâmetros de voo,
entrando ou não em atitude anormal. A desorientação pode ser
causada por fatores como terreno homogêneo, com carência de
referências visuais, e excesso de
atuação da força gravitacional
(força G) sobre o piloto.”
“Estas ilusões desorientaram
o piloto fazendo com que ele
pensasse que estava mais alto do
que na verdade estava. Com isso,
ao tentar arremeter, houve perda
de controle e a aeronave impactou contra a água, com grande
ângulo de inclinação das asas”,
acrescentou o coronel Marcelo
Moreno. (Agencia Brasil)

Governo encaminha ao Congresso projeto
com regras para privatizar Eletrobras
O presidente Michel Temer
enviou ao Congresso Nacional
projeto de lei que propõe regras para a privatização da Eletrobras. A mensagem presidencial que encaminha a proposta
está publicada na edição de segunda-feira (22) do Diário
Oficial da União.
O texto do projeto foi assinado na última sexta-feira (19)
pelo presidente Michel Temer.
A operação se dará por meio de
aumento do capital social da
empresa, que o governo consi-

dera “democratização do capital
da Eletrobras”. Pela proposta,
nenhum acionista poderá ter
mais de 10% de poder do voto.
O objetivo, segundo o Planalto,
é evitar que outra companhia
tome o controle da estatal.
O projeto também prevê que
a União terá ações especiais na
Eletrobras após a privatização,
chamadas de “golden share”,
que dão a seu detentor direitos
como garantia de indicação de
um membro do Conselho de Administração.

Itaipu e Eletronuclear
O projeto exclui do processo de desestatização da Eletrobras a Eletronuclear, subsidiária
da estatal, e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, controlada pelo Brasil em conjunto com o Paraguai.
Tarifas
Segundo o governo, a privatização da Eletrobras levará à redução
das tarifas pagas pelo consumidor.
O Planalto também argumenta que
a abertura de capital da empresa fortalecerá o setor, com a expansão de

investimentos e o aprimoramento
da oferta de energia.
Eletrobras
A Eletrobras é a maior holding do setor elétrico da América Latina e a 16ª maior empresa
de energia do mundo, detendo
30,7% da capacidade de geração
de energia do Brasil. Segundo o
Ministério de Minas e Energia,
o valor patrimonial da Eletrobras
é de R$ 46,2 bilhões, e o total de
ativos da empresa soma R$
170,5 bilhões. (Agencia Brasil)

PF diz que uso de algemas em Cabral
foi necessário para garantir “segurança”
A Policia Federal (PF) informou na segunda-feira (22) ao
juiz federal Sérgio Moro que o
uso de algemas durante a transferência do ex-governador do
Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi
necessário para garantir a segurança da operação. Os esclarecimentos da PF foram motivados por um pedido de explicação feito pelo juiz.
Na semana passada, Moro
atendeu a pedido do Ministério
Público Federal (MPF) e autorizou a transferência de Cabral
para o Complexo Médico-Penal
de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, diante da

constatação da existência de regalias ao ex-governador em um
presídio no Rio de Janeiro. Após
chegar a Curitiba, Cabral foi
transportado com algemas nas
mãos e nos pés, e na parte traseira da viatura da PF. Além disso, as algemas das mãos estavam
presas a um cinto, impedindo a
livre movimentação dos braços.
O ex-governador é réu em 20
processos e está preso preventivamente por acusações de corrupção.
Na resposta enviada a Moro,
o delegado responsável pelo
caso disse que a transferência de
Cabral foi realizada desta forma

para garantir a segurança da operação. Segundo a PF, o mesmo
procedimento foi adotado em
situações semelhantes, “não fazendo distinção entre custodiados tendo em vista seu poder
econômico ou status social”.
De acordo com os policiais responsáveis pelo caso, o
uso de algemas nos pés e nas
mãos é justificado diante da
situação ocorrida durante a
transferência do Rio para Curitiba, com vários repórteres
e fotógrafos que estavam na
saída do presídio e fizeram
“perguntas que po deriam desencadear em agressão”.

“Não é excesso salientar que
este núcleo de operações não
procura humilhar qualquer preso ou agir de forma abusiva. Pautamos nossa atuação em dados
técnicos visando sempre a segurança do preso, da equipe e de
terceiros.”, disse a PF.
Após a transferência de Cabral para Curitiba, a defesa do exgovernador disse que vai recorrer à segunda instância da Justiça Federal para derrubar a decisão que permitiu a saída dele do
sistema prisional do Rio. Os advogados também classificaram o
uso de algemas como “espetáculo”. (Agencia Brasil)
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Governo busca alternativa para
posse de Cristiane Brasil
O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse na
segunda-feira (22) que o governo vai buscar um “caminho jurídico” para garantir a posse da
deputada Cristiane Brasil (PTBRJ) como ministra do Trabalho.
Na madrugada de segunda-feira,
22, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, acatou o recurso que pede a
suspensão da posse da deputada.
Segundo Marun, “o caminho
jurídico será definido pela área
jurídica do governo”, e a decisão tomada pelo governo é “continuar nessa demanda” com o
objetivo de garantir o respeito à
Constituição. Questionado se
considera equivocada a decisão
de Carmen Lúcia, Marun evitou
críticas e avaliou a decisão como

“técnica” e que “não adentrou o
mérito da questão”.
“Novela sempre tem um final feliz, já que você se refere a
novela. O governo mantém a serenidade e obviamente insistirá
nesta luta judicial pela preservação das prerrogativas do presidente e temos confiança no bom
senso das decisões judiciais que
vão, no devido tempo, garantir a
posse da ministra escolhida pelo
presidente para exercer a função
de ministra do Trabalho”, declarou o ministro.
O vice-líder do governo na
Câmara, Beto Mansur (PRBSP), já havia sinalizado há algumas semanas que a base governista já esperava uma decisão
negativa da ministra Carmen Lúcia e que a equipe jurídica da

Presidência esgotaria todas as
possibilidades de recurso até
que o processo pudesse ser analisado pelo plenário do STF, na
volta do recesso em fevereiro.
Cristiane Brasil foi indicada
para chefiar o Ministério do Trabalho no âmbito das negociações
pela aprovação da reforma da Previdência, em tramitação da Câmara dos Deputados desde o ano
passado. Marun disse que o governo não vai desistir da reforma
e reconheceu que “até que seria
mais fácil” se o PTB indicasse
outra pessoa para o cargo, mas
explicou que a equipe governista
optou, nesse momento, por lutar
“pela preservação da prerrogativa da presidência da República”
de nomear ministros de Estado.
“Se alguém pensa que vai nos

desviar do nosso rumo que é a
aprovação da reforma da Previdência com apresentação de
questões como essa, está enganado. O governo tem um rumo e
nada afastará do propósito de
aprovar a reforma da Previdência”, ressaltou.
Marun sinalizou ainda que,
caso o governo consiga garantir
por meio de outro recurso a nomeação de Cristiane Brasil, a
posse poderá ocorrer mesmo
com a ausência do presidente
Michel Temer, que viajará hoje
para Davos, Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial até o dia 26 de janeiro. O
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), assumirá a Presidência da República neste período. (Agencia Brasil)

MPRJ denuncia empresa por fraude
tributária no valor de R$ 3,315 milhões
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ),
por meio do Grupo de Atuação
Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária (GAESF/
MPRJ) denunciou à Justiça, na
última quinta-feira (18), os administradores da empresa Intercade Alimentos por crimes contra
a ordem tributária que somam
cerca de R$ 3,315 milhões.
De acordo com a denúncia,
Kleiton Venisio de Sousa Fagundes, Jailson Pereira dos Santos,
Antonio Julio Meireles e Rui
Jorge Meireles Cardoso reduziram o valor do ICMS devido e
incidente sobre as operações
comerciais realizadas pela empresa. A fraude à fiscalização tributária ocorreu no período entre dezembro de 2008 e maio de
2010, com a inserção de elementos inexatos em livro exigido pela lei fiscal, informou o
GAESF. Foram identificadas por
auditores da Receita Estadual
“inconsistências na escrita fis-

cal da empresa”, em especial nos
lançamentos que “supostamente” conferiam direito à obtenção
de créditos do ICMS em operações de entrada de mercadorias
tributadas. Em decorrência das
ilegalidades, a Receita Estadual
lavrou autos de infração que totalizam R$ 3.315.065,87.
Os promotores do GAESF/
MPRJ informaram na segundafeira (22) que não há informação nos autos se a partir de maio
de 2010 foram praticadas novas
irregularidades pela empresa. “O
período especificado foi objeto
da denúncia porque foi identificado por meio de fiscalização da
Receita Estadual, que formalizou a representação fiscal para
fins penais a partir da lavratura
dos autos de infração”. Segundo
o GAESF, a denúncia somente
foi oferecida no dia 18 deste mês
porque era necessário o esgotamento das vias administrativas
para a implementação da condição objetiva de punibilidade e o
exercício da pretensão punitiva

estatal.
Na denúncia, o MPRJ ressalta que a fraude causou “grave
dano à coletividade” e provocou
significativa redução das receitas destinadas à implementação
de políticas públicas e investimento estatal. Para a reparação
do prejuízo causado à Fazenda
Pública, o MPRJ requer a condenação dos denunciados ao pagamento de quantia mínima não
inferior ao valor do imposto sonegado.
O GAESF/MPRJ esclareceu
que os denunciados serão citados para responder à acusação
formalizada. Em seguida, é designada uma audiência de instrução e julgamento, onde serão
ouvidas as testemunhas e os acusados. Os promotores não têm
como precisar quando sairá uma
decisão judicial, porque depende da tramitação do processo
perante o Poder Judiciário.
“Não é uma pauta ou agenda estabelecida pelo Ministério Público”. Informou, ainda, que o

Código de Processo Penal dispõe que a audiência de instrução
e julgamento deve ser realizada
no prazo máximo de 60 dias. Deixou claro que esse prazo somente é observado com rigidez em
hipóteses de acusados presos.
A empresa pode recorrer da
denúncia, tão logo ela seja recebida pelo Judiciário. Havendo o
recebimento, os acusados serão
citados para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez
dias. “O juízo de admissibilidade
da acusação não possui previsão
recursal. Todavia, pode ser impetrado um habeas corpus buscando o trancamento da ação penal.”
À época em que os fatos
aconteceram, a Intercade Alimentos atuava na exploração do
ramo de industrialização, entreposto de carnes e derivados,
desossa de carnes em geral e
seus subprodutos, bem como a
comercialização destes produtos no atacado e no varejo, informou o GAESF/MPRJ.
(Agencia Brasil)

Prefeitura do Rio quer estimular
contrato com
microempreendedores em 2018
Entre os projetos que a prefeitura do Rio de Janeiro pretende
implementar este ano estão a Zona
Franca Social e os parques sobre
linha férrea. Os detalhes foram dados na apresentação do balanço de
um ano da gestão de Marcelo Crivella, em evento na manhã de segunda-feira (22) na Cidade das
Artes, zona oeste do Rio.
Segundo o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, o projeto de lei que instituiu o programa Zona Franca
Social, aprovado em dezembro
na Câmara de Vereadores, deve
ser posto em prática ainda no
primeiro semestre. O objetivo é
descentralizar gastos de até R$
8 mil feitos pelos gestores de
unidades da prefeitura, como
escolas e postos de saúde, para
incentivar compras e contratação de serviços de microempreendedores e empreendedores
individuais que atuam na própria
região atendida.
O secretário explica que ainda falta a regulamentação do programa, mas ele se baseia no conceito de zonas sociais, incentivando o comércio e o serviço
local nas áreas de menor índice
de desenvolvimento social, conforma o mapeamento já feito
pelo Instituto Municipal de Ur-

banismo Pereira Passos.
“Qualquer unidade da prefeitura que tenha o SDP [Sistema
Descentralizado de Pagamentos,
para gastos sem licitação de até
R$8 mil] vai poder comprar diretamente de um pequeno produtor local. Está numa comunidade, alguém que está fazendo
um reparo, um bombeiro hidráulico, alguém que esteja produzindo uniforme. Você incentiva
a economia local, principalmente nessas áreas de baixo desenvolvimento social”.
Novos parques
Já os parques sobre a linha
férrea ocuparão áreas em uma
total de 850 mil metros quadrados em sete bairros, em um processo de operação urbana consorciada com a revitalização dos
locais atualmente divididos por
muros que cercam a linha do
trem. Segundo a prefeitura, o
modelo já foi adotado em cidades como Paris e Nova York e o
investimento será privado, baseado na venda dos certificados do
Potencial Adicional de Construção (Cepacs), o mesmo utilizado no Porto Maravilha.
Segundo o prefeito, o investimento será estrangeiro e já foram empregados de R$ 6 mi-

lhões a R$ 8 milhões para a elaboração do projeto, com a contratação de empresas brasileiras,
a ser apresentado em quatro
meses. “Fui à Rússia e conversei com o prefeito de Moscou
para pegar informações sobre
uma empresa que nós gostaríamos que fizesse o projeto. Será
um marco na linha do tempo no
progresso da nossa cidade, econômico, social, cultural, porque
leva investimento extraordinário
para a zona norte e para a zona
oeste da nossa cidade. Essa empresa russa estudou durante todo
o ano de 2017, no final do ano
vieram aqui, assinaram um acordo conosco e investiram milhões de reais para contratar
empresas de engenharia, de arquitetura, urbanismo, advogados,
consulta imobiliária”.
Balanço
No balanço de um ano de
gestão, a prefeitura informou
que havia uma estimativa de déficit de R$ 4 bilhões para este
ano, devido a compromissos assumidos pela gestão anterior e
aumento de salários do funcionalismo. Mas que, com medidas
como ajuste fiscal, diminuição
de 35 para 11 secretarias, corte
de 2 mil cargos comissionados,

diminuição em 50% no custo
dos conselhos administrativos e
devolução de imóveis alugados,
foi possível terminar o ano com
todas as contas e salários pagos
em dia.
A prefeitura destacou também que, das 50 promessas de
governo feitas no início de
2017, 26 eram para o próprio ano
de 2017 e 46% foram cumpridas na integralidade. Entre elas, a
de melhorar as clínicas da família e não construir nenhuma nova
enquanto as existentes não estiverem funcionando bem; dar
mais autonomia pedagógica para
a gestão escolar; reduzir o número de radares de trânsito na cidade; e redirecionar a Guarda Municipal para a segurança pública.
Entre os 31% cumpridos
parcialmente estão os compromissos de contratar todos os
agentes de educação especial;
concluir as obras do BRT TransBrasil; e interromper a implantação da racionalização das linhas de ônibus. Nos 23% de promessas a cumprir, estão planos
como concluir a construção da
estação de metrô na Gávea; alocar mais recursos para a saúde e
implantar um novo plano de cargos e salários para os servidores da saúde. (Agencia Brasil)
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Grupo ambiental vai restaurar
210 hectares de Mata
Atlântica em parques da Bahia
Recursos não reembolsáveis, no valor de R$ 3,66 milhões, serão liberados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para a restauração de
210 hectares de Mata Atlântica no sul da Bahia. O financiamento corresponde a 97,5%
do investimento total do projeto Corredor Ecológico Monte Pascoal-Pau Brasil, que está
localizado no Mosaico de Unidades de Conservação do Extremo Sul da Bahia (MPES). O
anúncio foi feito na segundafeira (22) pelo banco.
O projeto foi apresentado
ao BNDES pelo Grupo Ambiental Natureza Bela, fundado
em 2001 no município baiano
de Itabela como organização
da sociedade civil de interesse
público (Oscip). A instituição
trabalha pela recuperação de
áreas degradadas por meio do
plantio de mudas nativas, monitoramento de áreas e formação de corredores ecológicos
no extremo sul baiano. Até o
momento, já foram restaurados
pela Oscip 653 hectares.
A diretora executiva do
Grupo Ambiental Natureza
Bela, Geysa Bonfim Betti, informou à Agência Brasil que
os recursos serão aplicados na
região situada dentro do Parque Nacional do Pau Brasil
(100 hectares), no Parque
Nacional do Monte Pascoal
(53 hectares) e na Terra Indígena Barra Velha (57 hectares), localizados no município de Porto Seguro. Segundo o BNDES, o projeto permitirá que o crescimento da

floresta reduza a emissão de
cerca de 46 mil toneladas de
dióxido de carbono (CO2).
Educação ambiental
O projeto engloba também
integração do Grupo Ambiental Natureza Bela com a população das áreas a serem beneficiadas. Geysa Betti disse que
“dentro do projeto, há um setor de educação ambiental, que
é o que a gente mais trabalha
com a comunidade”. De acordo com o BNDES, isso possibilitará capacitar funcionários
dos parques, produtores rurais
do entorno e indígenas em técnicas de restauração, o que vai
gerar oportunidades de trabalho, renda e qualificação para
a cadeia de restauração florestal da região.
O contrato deve ser assinado nos próximos dias. Geysa disse que a expectativa é
que o projeto comece a ser
implantado ainda neste primeiro semestre.
Carteira
A carteira de restauração
ambiental do BNDES soma,
desde 2010, apoio de R$ 293
milhões para 29 projetos que
envolvem a restauração de 29,1
mil hectares, dos quais 7,1 mil
hectares com recursos não reembolsáveis e 22 mil hectares
com recursos reembolsáveis.
O apoio do banco para a recuperação de biomas brasileiros
obedece ao Código Florestal
de 2012 e à Política Nacional
de Recuperação da Vegetação
Nativa (Proveg), instituída em
2017. (Agencia Brasil)
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caso em que será nomeado curador especial Será o presente edital por extrato afixado e publicado na forma
da lei.Nada Mais.Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 11 de dezembro de 2017.
19 e 23/01

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0007604-40.2013.8.26.0007 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exeqüente: Moises Bech-ME Executado: Sanesc - Saneamento e Cosntruções Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007604-40.2013.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani
Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANESC - SANEAMENTO E COSNTRUÇÕES LTDA, CNPJ
76.372.093/0001-47, sediada inicialmente em AV.ENG. MAX DE SOUSA, 376, COQUEIROS, CEP 88080000, Estado de Santa Catarina - SC, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Moises Bech-ME, alegando a inadimplência em meados de abril e setembro de 2012, pela
transação comercial de Tubos de Concreto Armado e Lajes de Concreto, consignada pelas duplicatas n°s
000.000.552, 000.000.555, 000.000.556, 000.000.557, 000.000.582, 000.000.583, 000.000.585, 000.000.586,
000.000.587, 000.000.588 e 000.000.589, emitidas pelo executado em benefício do exeqüente no valor de
R$ 25.450,00, gerando uma dívida no montante de R$ 64.357,37. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 dias efetue(m) o
pagamento da importância devidamente atualizada, totalizando a importância de R$ 64.357.37 correspondente
à dívida acrescida de correção monetária e juros contratuais até da data do efetivo pagamento, sob pena de
imediata penhora de bens, avaliação, intimação e seguimento da execução, para o caso de pronto pagamento
os honorários advocatícios ficam reduzidos à metade. Passando a fluir independente de qualquer outra
intimação, no prazo de 15(quinze) dias, ambos fluirão após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra,
reconhecendo a executada o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do
débito em até 6 parcelas mensais, acrescidas correção monetária e juros de 1% ao mês. O não pagamento
de qualquer das prestações implicará, de pleno direito o vencimento das subsequentes e o prosseguimento
do processo como o imediato inícios dos atos executivo, imposição ao executado de multa de 10% sobre o
valor das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos. Não sendo interpostos embargos pelos
executados, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
21 de novembro de 2017.
23 e 24/01

1ª Vara Cível do Foro Regionalo do Jabaquara/SP
Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação da executada MARIA RAIMUNDA SEVERINO SANTOS
(RG nº 30.731.959-3). O Dr. Alberto Gibin Villela, MM Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de
Extinção de condominio autos de n° 1017410-26.2015.8.26.0003, ajuizada por NORBERTO ANTONIO
CARRICABURU, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a
seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o Leilão será realizado por meio eletrônico, com
fulcro no artigo 879 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, através do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª Praça terá início no dia
05/03/2018 às 13:00 horas e término dia 08/03/2018 às 13:00 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor
da avaliação em 1º Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 08/03/2018 às 13:01 horas que
se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 29/03/2018, às 13:00 horas. Em primeira praça deverá
o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segunda Praça, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará
submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será
atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o
artigo 891, § unico do novo CPC. As Praças serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão
ser ofertados pela lnternet, através do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do
arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com
transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel,
que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte
e quatro) horas após o encerramento do Leilão/ciência da liberação do lance condicional, através de guia de
depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da
arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o
gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores
para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no
art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme
disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, através de deposito bancário em
nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente:
171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a
vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do Bem: O apartamento nº 24,
localizado no 2º andar do Edificio Ilha de Rhodes, situado na Rua Arapá, nº 62, na Vila Mascote, no 42º
subdistrito-Jabaquara, contendo a área privativa de 60,48m² e área comum de 57,504m², nesta incluida área de
garagem de 26,00m², com a área total de 117,984m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,1350% no
terreno condominial, cabendo a esse apartamento uma vaga na garagem coletiva, para um veiculo de passeio
do tipo médio, em local indeterminado. O referido edificio acha-se construido em terreno descrito na matricula
nº 105.308. Inscrito no cadastro de contribuintes da Prefeitura Muncipal sob nº 089.113.0030-6 (terreno
condominial). Objeto da matricula 114.938 do 8º CRI/SP. Avaliação: R$ 407.000,00 (abril 2017), valor que será
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Do Pagamento
Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por
escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado,
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS
- Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC).
Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento
da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da
Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo
antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o Leilão,
a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto
a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da divida atualizada (art. 7°, § 3º Resolução 236/2016 CNJ). A publicação deste
Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos
autos, não consta recurso pendente de julgamento. Até a presente data não consta debitos de cotas
condominiais.Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo 22 de
janeiro de 2018. Alberto Gibin Villela - Juiz de Direito
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Downhill 4X 2018

São Paulo, terça-feira, 23 de janeiro de 2018

Brasileiros ficam com os títulos na
décima edição da Copa América
Gabriel Giovannini surpreendeu o tetracampeão mundial e levou a melhor em São Roque. Bruna Ulrich foi a vencedora no feminino
razão de uma contusão, venceu sem
dificuldade com o tempo de
57seg103. Patrícia Loureiro foi a
vice com 1min05seg309, seguida
por Mariana Lopes, com
1min08seg931, e Julia Cruz, com
1min09seg420. A tricampeã Júlia
Alves acabou caindo e saiu da prova.
A expectativa de baterias
emocionantes, mo tivadas pelo
percurso mais curto e rápido, acabou se confirmando neste ano.
Desde os treinos, muitos pilotos
enfrentaram o novo traçado com
13 obstáculos sem medo, proporcionando uma das mais disputadas edições no masculino.
A bateria final foi uma boa
prova disso, reunindo muitas feras nacionais e o tetracampeão
mundial. Gabriel, terceiro no ano
passado, soube aproveitar o momento certo para assumir a ponta e segurar a vitória mesmo com
a pressão do tcheco.
Gabriel, de 25 anos, não con-

feliz por ter vindo aqui. Gostei
demais de tudo e o campeão está
de parabéns, pois soube aproveitar a chance e segurou a vitória até
a linha de chegada”, destacou.

Foto/ Léo Shibuya

Os pilotos brasileiros foram
os destaques na Copa América de
Downhill 4X 2018, competição
realizada na manhã de domingo,
no Ski Mountain Park, em São
Roque (SP). Gabriel Giovannini,
de Indaiatuba (SP), e Bruna Ulrich, de Ibirama (SC), foram os grandes vencedores da competição
deste ano, que mais uma vez abriu
o calendário nacional do ciclismo
radical. Ambos escreveram seus
nomes na história da prova, que
chegou à décima edição.
Na bateria final do masculino,
Gabriel venceu ao completar a pista
de cerca de 600 metros com o tempo de 47seg829, superando por pouco o tcheco Tomas Slavic, tetracampeão mundial da modalidade, com
47seg897. Renato Rezende, atleta
olímpico, terminou em terceiro,
48seg554, e Kaique Milani, campeão brasileiro, em quarto.
Entre as mulheres, Bruna, que
ficou dois anos sem competir em

Pódio feminino da Copa América de Downhill 4X 2018
teve as lágrimas após a conquista. “Os caras eram mais fortes
que eu na largada. Eles se embolaram e dei uma escapada. No final vi ele perto, mas sabia que
neste dia o título seria meu. Treinei muito em dezembro para po-

der vir aqui e vencer. Estou muito
feliz pela conquista, ainda mais
com tanta gente boa, o que valoriza meu título”, declarou.
O vice Tomas, de 30 nos, parabenizou o evento e o desempenho do brasileiro. “Estou muito

Três jogos, três vitórias e a
vaga nas quartas de final do Australian Open. Na madrugada de
segunda-feira (22), em Melbourne, na Austrália, Marcelo Melo
e Lukasz Kubot tiveram de superar uma difícil partida para confirmar seu favoritismo e derrotar o norte-americano Rajeev
Ram e o indiano Divij Sharan de
virada, por 2 sets a 1, parciais de
3/6, 7/6(7-4) e 6/4, em 2h12min,
pelas oitavas de final do primeiro Grand Slam do ano.
Agora, a dupla cabeça de chave número 1 do Australia Open
vai em busca de um lugar na semifinal do torneio, enfrentando,
em dia e horário a serem definidos, os vencedores da partida
entre o japonês Ben Mclachlan
e o alemão Jan-Lennard Struff e
os espanhóis Pablo Carrero Busta e Guillermo Garcia-Lopez.
Vitória de virada - No primeiro set, Melo e Kubot quebraram o serviço dos adversários no

Foto/Divulgação

Melo e Kubot confirmam favoritismo e estão
nas quartas de final do Australian Open

Melo e Kubot venceram dupla
em Melbourne
quinto game, fazendo 3/2. Mas,
Ram e Sharan - cabeças de chave
16 - devolveram o break na sequência, deixando tudo igual.
Isso fez com que crescessem no

australiana na segunda rodada
jogo e fizessem quatro games
seguidos, com mais uma quebra,
para fechar em 6/3. O segundo
set foi de muito equilíbrio, com
as duas duplas mantendo os seus

serviços. Assim, a reação veio
apenas no tie break, quando Melo
e Kubot marcaram 7-4 para fechar a série em 7/6 e empatar a
partida. A igualdade continuou no
terceiro set até o sétimo game,
quando aproveitaram o break
para marcar 4/3. Daí em diante,
mantiveram o controle do jogo,
fechando em 6/4, para comemorar a difícil vitória de virada e a
vaga nas quartas de final.
Melo e Kubot dividem a liderança do ranking mundial individual de duplas e jogam na Austrália como principais favoritos.
Melo busca o inédito título no
Australian Open - conquistou
dois Grand Slam, Roland Garros
2015 e Wimbledon 2017. Kubot
já foi campeão, na edição 2014,
em parceria com o sueco Robert
Lindstedt. É a segunda vez que
disputam juntos o Grand Slam em
Melbourne e já superaram a campanha do ano passado, quando
chegaram até a terceira rodada.

Foto/ Wellington Silva

Kartismo: Alberto Cesar Otazú
começa temporada vencendo

Alberto Cesar Otazú começou
O kartista Alberto Cesar Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/
Instituto Desenvolve) começou a
temporada 2017 da melhor forma
possível. No sábado (20) ele venceu no Kartódromo de Interlagos
(zona sul de São Paulo) a primeira
etapa do RKC e já lidera o campe-

2018 no alto do pódio
onato do Rotary Kart Club.
“Fiquei muito feliz com esta
vitória, tanto pelo alto nível dos
concorrentes, como pelas condições em que aconteceu. O piso
estava molhado e traiçoeiro e
ainda tive problema com a quebra do suporte de carenagem que

ficou arrastando no asfalto e segurando a velocidade dele”, comentou o mais jovem (17 anos)
piloto do RKC.
Na tomada de tempos a pole
position foi de Fábio Cunha, atual
campeão do RKC, com Alberto
Otazú largando ao seu lado, fechando a primeira fila. Os dois
largaram bem e foram dividindo
as cinco primeiras curvas até
Otazú realizar a ultrapassagem e
liderar todas as 16 voltas do circuito de 900 metros.
“Tive que me concentrar bem
para abrir o máximo de vantagem
enquanto a pista estava molhada.
Quando ela começou a secar, lá
pela metade da corrida uma peça
começou a arrastar no chão e aí
perdi toda a velocidade nas retas”, explicou Otazú, que fez apenas a décima volta mais rápida
entre os 19 pilotos do grid.
“Deus me contemplou com
esta vitória, pois os outros pilotos ficaram atrás brigando e de-

moraram a chegar em mim. Se
tivesse mais uma volta eu perderia, pois, o Hilheus (Vagner) estava tirando quase dois segundos
por volta”, completou o vencedor, que recebeu a bandeirada
com apenas 0s808 de vantagem.
Os dez primeiros na primeira
etapa do RKC foram: 1) Alberto
Cesar Otazú, 16 voltas
em18min48s620; 2) Hilheus Vagner, a 0s808; 3) Ivan Henrique, a
2s476; 4) Johnny Silva, a 4s380; 5)
Fábio Cunha, a 4s868; 6) Fábio Tadeu PL, a 13s912; 7) Viviane Gola,
a 14s630; 8) Henrique Luis, a
17s334; 9) Fernando Battalini, a
17s495; 10) Fernando U., a 23s464.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilotagem, Instituto Desenvolve, No
Fire Services, Studio 67 Design
e LEAG. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde e Direção para a Vida. Acompanhe
w w w. f a c e b o o k . c o m /
albertocesar.otazu

Domínio de Bruna
A disputa do feminino na
Copa América de Downhill 4X
2018 teve um grande nome: a
catarinense Bruna Ulrich. A atleta retornou ao evento depois de
se recuperar de uma fratura no
tornozelo para vencer com tranquilidade, sendo a única a andar
abaixo de 1 minuto. Na bateria
final, colocou cerca de oito segundos para a segunda colocada.
“Deu tudo certo neste ano.
Achei que não voltaria para o esporte. Mas o importante é que
consegui superar meus medos.
Sempre ficamos tensos, mas do
jeito que foi muito bom. Estou
realmente feliz por tudo hoje e
foi fruto de muito treino”, decla-

rou a campeã, que tem quatro
medalhas de bronze em PanAmericanos de Ciclismo.
O evento surgiu em 2002 e
foi disputado até 2006, retornando em 2014 com a mesma força. Ao longo das dez edições realizadas, os brasileiros têm total
supremacia sobre os estrangeiros, com oito vitórias e apenas
duas derrotas no masculino. Robson Urubu Santos é o maior vencedor, com três conquistas. No
feminino, que começou em 2014,
Júlia Santos é o destaque, com
três vitórias em quatro edições.
A Copa América de Down
Hill/4X é uma realização e organização da Globo e Yescom. O
patrocínio é de Bradesco, Motorola e Decolar.com. O apoio
especial é de Ski Mountain Park
e da Prefeitura de São Roque. A
supervisão técnica é da CBC e
FPC. Mais informações no site
www.yescom.com.br

Circuito Sul-Americano

Brasil termina etapa de Nova
Viçosa com quatro medalhas
e festa da torcida
O Brasil largou bem na
temporada 2018 do Circuito
Sul-Americano de vôlei de
praia. As finais do Grand Slam
de Nova Viçosa (BA), primeira etapa da temporada, aconteceram no domingo (21). No
naipe feminino, domínio total
do país com ouro para Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), prata
para Tainá/Victoria (SE/MS) e
bronze com Lili/Josi (ES/SC).
Entre os homens, prata para
Fernandão e Ramon Gomes
(ES/RJ).
As disputas no domingo
começaram às 9h, com as semifinais. Ana Patrícia e Rebecca conquistaram a vaga para
final ao eliminarem Josi e Lili
por 2 sets a 0 (21/17, 21/17).
Na decisão do ouro, levaram a
melhor sobre Tainá e Victoria
por 2 sets a 1 (21/13, 15/21,
15/4). Antes, na semi, Tainá e
Victoria haviam vencido Juliana e Andressa (CE/PB) por 2
a 0 (21/17, 21/15). A mineira
Ana Patrícia analisou o título
em Nova Viçosa.
“Começamos o torneio
com uma derrota logo de cara.
E foi justamente para Tainá e
Victoria, que enfrentaríamos
na final mais tarde. O nível foi
altíssimo, tivemos as melhores duplas da América do Sul,
além de vários times do Brasil.
Equipes que conhecemos e que
nos conhecem bem, também. Sabíamos que seria difícil, mas
conseguimos dar nosso melhor
e começar o ano com o pé direito, motivadas por um título logo
de cara”, disse Ana Patrícia.
Na disputa da medalha de
bronze, melhor para Josi e
Lili, que superaram a estreante dupla de Juliana e Andressa
por 2 sets a 0 (21/16, 21/18)
e completaram o pódio todo
brasileiro. Apesar disso, o Brasil soma apenas 200 pontos da
dupla mais bem colocada (Ana
Patrícia/Rebecca) para o

ranking geral que define o país
campeão da temporada.
Entre os homens, Fernandão e Ramon Gomes lutaram
muito, mas acabaram superados na decisão pelos argentinos Capogrosso/Azaad por 2
sets a 1 (18/21, 21/16, 15/12).
Na semifinal, a dupla brasileira havia vencido os chilenos
Marco e Esteban Grimalt por
2 sets a 0 (21/14, 30/28). O
Brasil soma 180 pontos no
ranking geral com a conquista da medalha de prata.
O campeão olímpico Ricardo, em parceria pontual
com George, acabou na quarta colocação. Eles sofreram
duas derrotas neste domingo.
Na semifinal, foram batidos
pelos argentinos Capogrosso/
Azaad por 2 sets a 0 (26/24,
21/11), e na disputa do bronze, horas mais tarde, acabaram
vencidos pelos chilenos Grimalt por 2 sets a 0 (21/15, 21/
16).
Além do Grand Slam de
Nova Viçosa, o Brasil também
receberá a quinta etapa da temporada, o Grand Slam de Santa Cruz Calábria (BA), de 9 a
11 de março. Ao todo são seis
etapas para os dois naipes, e
dois torneios ‘Finals’ contando apenas com um naipe cada.
O calendário completo pode
ser acessado no site oficial da
Confederação Sul-Americana
de Voleibol (CSV), em http://
voleysur.org/v2/calendario/
calendario.asp.
O ranking geral do Circuito Sul-Americano é feito apenas para os países, contando a
pontuação da dupla mais bem
colocada das nações em cada
parada, mesmo que um país
tenha mais de uma dupla no
pódio. Os campeões de cada
torneio somam 200 pontos, o
vice, 180, o terceiro colocado, 160, reduzindo 20 pontos
em cada posição seguinte.

