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Preço banca: R$ 2,30

Petrobras anuncia redução do preço
da gasolina em 3% nas refinarias
Inflação oficial é a mais baixa para janeiro
desde o início do Plano Real: 0,29%
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USP: descobertos compostos
que podem tratar febre amarela
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Os dois partidos separatistas mais fortes da Catalunha,
JuntsXCat (Juntos pela Catalunha) e ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), continuam
tentando chegar a acordo para
formar um governo efetivo. O
desafio ainda é encontrar uma
maneira de que Carles Puigdemont, ex-presidente destituído
e principal candidato a reassumir o cargo, possa ser investido estando autoexilado em
Bruxelas.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

32º C
19º C

Noite

Ministr o da Fazenda, Henrique Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na
quinta-feira (8) que o objetivo do
governo é colocar a reforma da

Previdência na pauta da Câmara
dos Deputados no dia 19 deste
mês. Em conversa com jornalistas, após palestra promovida pela

Doria autoriza criação
do Parque Municipal
do Minhocão
Página 4
Meta do Programa Minha
Casa, Minha Vida é contratar
650 mil novos imóveis
A meta do governo federal
para 2018 é contratar 650 mil
novos imóveis no Programa
M i n h a C a s a , M i n h a Vida
(MCMV). O anúncio foi feito

na quinta-feira (8) pelos ministros das Cidades, Alexandre Baldy, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira
Franco.
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Esporte

Maratona de São Paulo
2018 ficará mais rápida
Assim como a Meia Maratona Internacional de São Paulo, no dia 11 de março, a Maratona Internacional de São
Paulo 2018, marcada para 8 de
abril, sofrerá ajustes. A tradicional prova do gênero no país
também eliminou curvas, tornando-se mais linear e, portanto, mais rápida. Além dos 42,1
km da maratona, o evento ainda terá provas de 24km, 8km
e corrida e caminhada de 4km,
com opções para todos os gostos. A programação começará
às 6h50. As largadas e chegadas serão no Ibirapuera, ao
lado do Obelisco. Página 8

Pietro Rimbano
assina com equipe
campeã em busca do
título da Stock Light
Destaque da temporada
2017 do Brasileiro de Turismo com duas vitórias, Pietro
Rimbano anunciou nesta semana que segue mais um ano
na categoria de acesso da
Stock Car - agora rebatizada
como Stock Light. Em 2018,

Pietro Fittipaldi assina com
a equipe Dale Coyne para
correr na Indy em 2018
Foto/ Blank

Comercial
Compra: 3,28
Venda:
3,28
Turismo
Compra: 3,16
Venda:
3,42

EURO
Compra: 4,03
Venda:
4,03

OURO
Pietro Fittipaldi no teste de Sonoma nesta segunda-feira

O Brasil terá mais um representante na Indy na temporada
2018: o piloto Pietro Fittipaldi
foi contratado pela equipe Dale
Coyne para disputar sete provas
do campeonato deste ano, incluindo as 500 Milhas de Indianápolis, onde seu avô, Emerson Fittipaldi, fez história ao ser o primeiro brasileiro a vencer a corrida mais famosa do mundo.
“É um sonho sendo realizado, ainda mais podendo disputar as 500 Milhas de Indianápolis, onde os Fittipaldi já
têm um histórico de grandes
conquistas”, diz Pietro Fittipaldi.
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o piloto de 20 anos fará parte pelo terceiro ano seguido da equipe junior da Cimed Racing, com seu carro
sendo preparado neste ano
pelo experiente time da W2
Racing, que foi campeã no
ano passado.
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Brasil busca medalhas
em etapa na Argentina
após bom começo
de temporada

Maratona de São Paulo 2018

DÓLAR

Compra: 127,30
Venda: 158,70

Conexão Empresairal em Nova
Lima (MG), o ministro disse que
a expectativa é que as discussões
comecem no dia 19, com votação no dia 20.
“Alguns líderes parlamentares estão dizendo que, se não der,
[o prazo] pode chegar até o fim
do mês, mas este é o máximo. E
nosso objetivo é votar no dia 19
ou no dia 20”, acrescentou.Na
quarta-feira (7) o ministro da
Secretaria de Governo, Carlos
Marun, confirmou a estimativa apresentada pelo líder do
governo na Câmara, Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB), de votar a
reforma da Previdência até o
dia 28 deste mês. Segundo
Marun, as discussões em plenário continuam agendadas para
o dia 19, mas a votação deve demorar mais.
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de fevereiro de 2018 a estatal
fez 29 anúncios de preços nas
suas unidades de refino. No
caso do diesel, foram anunciadas 14 reduções e 15 aumentos de valores. Já a gasolina
teve 15 anúncios de queda e
14 altas de preços.
Nos últimos três dias, a
empresa anunciou diminuição
de valores do diesel e da gasolina de 1,8% e 0% na quarta
(7); 0,7% e 1,5% na quinta (8)
e 2,6% e 3% hoje (9). Enquanto isso, para o consumidor, essa
política de preços não reflete
na hora de abastecer o carro.
De acordo com o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), na
semana entre 28 de janeiro e 3
de fevereiro de 2018, o preço
máximo do litro da gasolina
chegou a R$ 5,15 e o mínimo
ficou em R$ 3,579. Já o litro
do diesel, no mesmo período,
custava R$ 4,479 e R$ 2,939.
(Agencia Brasil)

Foto/ Divulgação

Separatistas
catalães ainda
tentam acordo
para formar
governo

Foto/José Cruz/ABr

A promotora-chefe do Tribunal Penal Internacional
(TPI), Fatou Bensouda, anunciou na quinta-feira (8) a abertura de investigações sobre supostos crimes cometidos por
forças policiais e de segurança na Venezuela e nas Filipinas.
O anúncio é a primeira etapa
que acontece antes da realização de investigações completas, que podem terminar com
acusações no TPI. A informação é da ONU News.
Fatou Bensouda disse que
o foco da investigação sobre as
Filipinas serão alegações de
que milhares de pessoas foram
mortas desde julho de 2016
por “envolvimento no uso ou
tratamento ilegal de drogas” no
contexto da guerra contra os
entopercentes lançado pelo
governo.
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Governo quer incluir
Previdência na pauta da
Câmara dia 19 ou 20

Foto/ Sérgio Shibuya

Tribunal Penal
Internacional
vai abrir
investigações
sobre Venezuela
e Filipinas

Em meio à discussão sobre
a formação do preço dos combustíveis nos postos país afora, a Petrobras anunciou na
quinta-feira (8) a maior redução dos valores da gasolina e
do diesel combustível de 2018.
A partir desta sexta-feira (9),
os novos preços estarão 3%
(gasolina) e 2,6% (diesel) mais
baratos nas refinarias. O ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República,
Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que apure o motivo de as constantes
quedas dos preços dos combustíveis não serem repassadas
para os consumidores.
A Petrobras vem quase que
diariamente informando em
seu site (petrobras.com.br) os
preços a serem praticados nas
refinarias. Uma consulta constatou que a queda de preços
anunciada hoje é a maior deste o final do ano passado. De
29 de dezembro de 2017 a 9

Álvaro Filho (frente) vibra com Saymon em partida do
Circuito Brasileiro
O Brasil terá duas duplas na
disputa da etapa Grand Slam da
Argentina do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia 2018,
neste final de semana. Os jogos
serão realizados no Balneário ‘La

Florida’, na cidade de Rosário,
de sexta-feira (9) a domingo
(11). Após uma etapa, o país lidera o ranking feminino e está
na segunda colocação no naipe masculino.
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Prefeitura investe R$ 200 mi em
nova etapa do programa Asfalto Novo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A( S P)
Vereador Mario Covas (PSDB) desfila entre receber
uma Secretaria [importante] do vice-governador Marcio França
[dono do PSB paulista e governador a partir de abril] ou dar novos
passos pra tentar se eleger um dos 2 candidatos ao Senado.
PR E F E I T U RA ( S P )
Doria seguirá desfilando por ‘avenidas e ruas paralelas’ do
PSDB, acreditando que chegará na frente pela candidatura ao governo (SP), atropelando como atropelou pro cargo que ocupa.
Pra isso, conta com ‘pandeiro e tamborim’ de Bruno.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputado coronel [Polícia Militar] Telhada deixará o PSDB
pra se filiar no PP via ‘janela da infidelidade’. No partido do agora preso Maluf, Telhada não dará cobertura pra Alckmin à Presidência, mas sim pra Doria ao governo (SP).
CONGRESSO
Conforme antecipado nesta coluna ainda em 2017, quem confirmou que será mesmo candidato ao Senado foi o ex-vice governador (SP) - ainda no PMDB - Aloysio Nunes. Já pro ex-colega
[de novo vereador paulistano] Suplicy tá difícil.
PR E S I D Ê N C I A
Se depender da 2ª esposa e 1ª Dama Marcela, além do próprio filho Michelzinho, Temer (MDB) não será candidato a mais
nada. Não querem que faça companhia aos menos votados da
história política brasileira; por exemplo Ulysses Guimarães
(PMDB) em 1989.
J U S T I ÇAS
Você acredita mesmo nas teses de que Lula pode fugir pra
outro país [por exemplo o Uruguai], pra obter um asilo diplomático e assim dar ao seu PT munição internacional contra os Tribunais Superiores [que votariam por sua prisão] ?
PA R T I D O S
A sobrevivência [pós resultados das eleições deste ano] não
tá fácil pra nenhum dos 35 partidos que ainda existem registrados junto ao Superior Tribunal Eleitoral. Quem não superar as
cláusulas de desempenho pra sobreviver vai ...
POLÍTICOS
... enfrentar o pior dos cenários: perder direito ao fundo eleitoral e ao tempo de propaganda gratuita na tv, que mesmo em tempos de novas mídias eletrônicas conta muito nas regiões em que
o próprio rádio ainda fala bem alto nas ...
H I S T Ó R I AS
Obrigado às dezenas de mensagens [vereadores, prefeitos,
deputados estaduais e federais, senadores, governadores, Presidência da República e Ministérios, além de membros do
Judiciário pelos 25 anos de publicação desta coluna diária
de política.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna de política desde
1993. Ela tornou-se referência na imprensa. Ele está dirigente na
Associação
“Cronistas
de
Política
- SP”.
Na
Internet, www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil. Leia também
no Facebook Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
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O prefeito João Doria anunciou na quinta-feira (8) uma
nova etapa do programa Asfalto
Novo, com investimento de R$
200 milhões, sendo R$ 45 milhões do Tesouro Municipal, R$
100 milhões do fundo de multas, R$ 25 milhões da SPTrans
e R$ 30 milhões financiados
pelo Santander.
“Algumas áreas recapeadas
não viam asfalto novo há 35
anos. Esse é um compromisso
da cidade de São Paulo e felizmente nós estamos cumprindo
graças ao bom trabalho que vem
sendo realizado”, disse o prefeito João Doria.
Nesta nova fase, que começa no dia 1º de março e tem previsão de término em 30 de junho,
serão recapeadas mais de 60 vias,
num total de 147 km, contemplando todas as Prefeituras Regionais. Entre as vias está a Marginal Tietê, que terá 23 km recapeados, e a Avenida Professor
Luiz Ignácio de Anhaia Mello.
A Avenida do Estado, que não
recebe recape desde 2012, é
outra via escolhida e terá as
obras realizadas com os recursos provenientes do financiamento junto ao Santander. Serão
asfaltados 9,7km no trecho entre a Pres. Castelo Branco-Marginal do Tietê e o Viaduto Grande São Paulo. A mesma avenida
terá ainda mais 3 km recapeados
em uma próxima etapa, totalizando 12,7 km.
“Começamos pela Zona Leste muito forte e também pela

Zona Sul na primeira fase, principalmente nas regiões periféricas que tinham uma necessidade, e agora nós já estamos atendendo as 32 Prefeituras Regionais no maior programa de asfalto dos últimos anos”, ressalta o secretário das Prefeituras
Regionais, Cláudio Carvalho.
Todo o investimento da SPTrans será para obras de recuperação, manutenção e recapeamento de faixas e corredores
exclusivos de ônibus na cidade.
Os recursos vêm do Fundo Municipal de Desenvolvimento do
Trânsito (FMDT).
Corredores de ônibus
A Prefeitura também está
negociando um financiamento
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) no valor de R$
450 milhões. O processo de financiamento está em estágio
avançado. As secretarias de Serviços e Obras e de Mobilidade e
Transportes estão à frente dos
entendimentos com o BNDES
para liberação dos recursos.
O financiamento vai viabilizar a revitalização completa de
sete eixos de corredores de ônibus, vias, faixas e passeios importantes da cidade, incluindo as
obras do novo Rapidão, na Zona
Sul. Em alguns corredores, o
piso asfáltico será substituído
pelo piso rígido (concreto).
O Rapidão previsto no projeto é o corredor de ônibus que
será implantado na Estrada de

Itapecerica, entre o Terminal
João Dias e o Terminal Capelinha, na Zona Sul, numa extensão
de3,4 km. Ele vai utilizar tecnologia de última geração, com
equipamentos e mobiliário para
cobrança desembarcada em estações de pré-embarque, onde
será realizado o pagamento das
passagens. Este modelo mais
rápido de embarque e desembarque pode economizar até 20 minutos no tempo de percurso.
Os outros seis eixos viários
incluídos no pacote do financiamento são os seguintes:
- Av. Imirim: da Av. Deputado Emídio Carlos até a Alameda
Afonso Schmidt (4,6 km);
- Corredor João Dias: recomposição total e piso rígido
desde o Terminal João Dias até
a Av. Santo Amaro; e desde a Av.
Santo Amaro até o cruzamento
com a Av. dos Bandeirantes (7
km);
- Av. Interlagos: desde a Av.
Washington Luiz até a Av. Atlântica (9 km)
- Estrada do M’Boi Mirim:
Rua Ribeiralta e Rua Humberto
Marçal, no Jd. Ângela (5 km)
- Av. Amador Bueno da Veiga
(5 km)
- Av. Radial Leste: do Centro até o entroncamento com a
Av. Aricanduva (7,9 km)
Obras em andamento
A etapa anterior do programa Asfalto Novo, que teve início em novembro de 2017, foi

dividida em dois lotes e beneficia 76 vias. O primeiro lote tem
investimento de R$ 200 milhões
em 147 km de ruas e avenidas.
Já o segundo, com investimento
de R$ 150 milhões, contempla
110 km de vias. O fim dos trabalhos desta etapa está previsto
para 30 de março.
Do total de R$ 350 milhões
desta etapa, R$ 210 milhões são
do Fundo de Multas, R$ 100
milhões do Tesouro Municipal
e os outros R$ 40 milhões investidos pela SPTrans no recape
de corredores de ônibus. Foi a
primeira vez que se utilizou recursos de multas para obras de
asfaltamento.
O Asfalto Novo traz como
grande novidade a qualidade superior do asfalto utilizado, que
garante o dobro de durabilidade
ao recapeamento. Numa exigência da licitação, o asfalto deve
durar oito anos, ao contrário dos
quatro exigidos anteriormente.
O controle da qualidade já
começa na visita às usinas que
fornecerão a matéria-prima.
Além dos ensaios tecnológicos
e laudos fornecidos pelas próprias empresas, a Prefeitura também fará a verificação por meio
de uma empresa independente.
Mas a durabilidade do asfalto
também depende da adequação
das guias e sarjetas, que devem
estar em boas condições. Para
isso, as empresas responsáveis
pelo recapeamento terão de fazer sua requalificação e conservação sempre que necessária.

USP: descobertos compostos
que podem tratar febre amarela
Pesquisadores do Instituto
de Ciências Biomédicas da USP
identificaram moléculas já testadas, e farmacologicamente ativas para outras doenças, que
apresentam potencial no tratamento da febre amarela. As análises foram realizadas em culturas de células humanas de fígado infectadas pelo vírus causador da doença.
Os cientistas da Universidade de São Paulo testaram 1.280
compostos e 88 deles (6,9%)
reduziram a infecção em 50% ou
mais. A estratégia é conhecida
como “reposicionamento de
fármacos” e pode encurtar em
vários anos a chegada de medicamentos do laboratório até
as farmácias.
Das moléculas mais promissoras, duas delas também tiveram eficácia contra o vírus da
dengue. O estudo traz resultados
inéditos ao localizar moléculas
de espectro amplo de funções
farmacológicas, mas não descri-

tas como anti-febre amarela. Isso
oferece uma oportunidade para
a desenvolvimento de fármacos
específicos no tratamento da
doença.
Modelos
De acordo com o pesquisador Lucio Freitas Junior, um dos
autores da pesquisa, para desenvolver uma droga desde o começo, ou seja, descobrindo um
composto, pode-se levar de dez
a doze anos, a um custo de até
alguns bilhões de reais.
Os processos de desenvolvimento de fármacos seguem
fases de teste in vitro ou in vivo
em modelos experimentais,
além de análises de segurança,
para que depois sejam iniciadas as fases de teste clínico, em
humanos.
Os procedimentos demandam muito tempo e dinheiro,
segundo o cientista. “A partir da
estratégia de reposicionamento
de fármacos, quando você co-

meça por algo que já foi testado
e já existe uma indicação boa, o
tempo fica reduzido para dois a
quatro anos, a um custo reduzido. O estudo pode representar
uma economia brutal de tempo
e recursos na descoberta de um
tratamento para a febre amarela”, destaca o pesquisador.
Relevância
O trabalho foi desenvolvido
pelos pesquisadores do ICB
Carolina Moraes e Denise
Pilger; professor Paolo Zanotto, do Departamento de
Microbiologia; Sabrina Queiroz e Laura Gil, da Fiocruz;
além de Lucio Freitas Junior,
que ressalta que a ideia é desenvolver uma alternativa para
a vacina da febre amarela. “É
muito relevante que a pesquisa
tenha sido feita no Brasil e 100%
na USP”, afirma.
“Agora, o próximo passo é
reunir outros cientistas em um
consórcio de diferentes grupos

de pesquisa para trabalhar com
os dados obtidos, que são inéditos. Temos excelentes moléculas e trabalhando dessa forma
diferenciada vamos conseguir
agregar valor ao que fazemos. O
foco é o produto final, fazer algo
que, de fato, seja diferenciado
para o paciente”, explica Lucio
Freitas Junior.
O próximo passo é modificar as moléculas para aumentar
a potência contra o vírus e diminuir os efeitos tóxicos sobre as
células. Caso alguma das moléculas que se mostraram promissoras para tratar a febre amarela
necessite ser modificada, os cientistas agregarão valor a elas e,
com isso, poderão surgir algumas patentes.
Além do ensaio de febre
amarela, o grupo de pesquisa
também desenvolveu análises de
triagem para os micro-organismos causadores de zika, dengue,
chikungunya, leishmania e Chagas, entre outros.

Operação fecha postos que fraudavam
volume de combustíveis
Na quinta-feira (8) começou
com uma operação para fiscalizar e fechar postos de combustíveis com irregularidades. O Governador Geraldo Alckmin acompanhou o fechamento de um posto revendedor que praticava fraude metrológica na venda de combustíveis, na região central da cidade de São Paulo.
Na mesma operação, outros
três estabelecimentos também
tiveram as inscrições cassadas e
foram lacrados pela Secretaria da
Fazenda, conforme determina a
Lei 16.416/2017. A ação aconteceu em parceria entre a Fazenda, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da
Justiça e Defesa da Cidadania.

“O Governo do Estado de São
Paulo autua agora e interdita um
posto de gasolina aqui no Ipiranga, na capital, em razão da comercialização de combustível na chamada operação que frauda o consumidor, a sonegação fiscal e também a concorrência leal com a chamada bomba baixa. Hoje é possível a suspensão da inscrição estadual do posto, do grupo empresarial que frauda o consumidor. É o
que se passa pela manhã, aqui no
Ipiranga, na capital”, explicou o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Elias Rosa.
A fraude volumétrica é verificada com a fiscalização do
Ipem, que identifica irregularidades nas bombas de abastecimento. Diante da fraude detectada, a

Secretaria da Fazenda cassa a inscrição estadual para que o contribuinte não possa exercer o comércio de combustíveis.
A substituição de componentes da placa eletrônica das bombas tem sido identificada nessas
operações. O marcador da bomba adultera a quantidade de combustível, demonstrando um número acima do que foi injetado
no tanque do veículo, causando
prejuízo ao consumidor.
Os postos da capital paulista
que passaram pela fiscalização do
Ipem e tiveram as inscrições cassadas nessa operação são: Orlando Nino Fernandes – ME, localizado na rua do Manifesto, 1372,
no bairro do Ipiranga; e o Rede
Cristal São Paulo Ltda., na Ave-

nida Ragueb Chohfi, 7850, no
Jardim Marilu, na Zona Leste.
Já no interior foram fechados
o Auto Posto The One Service
Ltda., localizado na Vila Industrial de Jabuticabal (Avenida Eduardo Zambianchi, 140), e o Solaris
Serviços Automotivos Ltda., que
fica na Avenida Siqueira Campos,
1080, no centro de Jacareí.
As cassações já estão publicadas na edição de quinta-feira (8) no
Diário Oficial do Estado. O sócios
dos estabelecimentos foram penalizados com a cassação da inscrição
e ficam impedidos de atuar no mesmo ramo de atividade, mesmo que
em estabelecimento distinto. Também ficam impedidos de entrar com
pedido de nova inscrição, neste
ramo de atividade, por cinco anos.

Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo
terão audiodescrição ao vivo
A Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência de São
Paulo (SMPED) disponibilizará
audiodescrição ao vivo nos desfiles das Escolas de Sampa do
grupo especial, nos dias 9 e 10
de fevereiro e no desfile das
campeãs, dia 16 de fevereiro.
O recurso de acessibilidade
será transmitido pela página do

Facebook
da
SMPED
(www.facebook.com/smpedsp).
A audiodescrição fornece
descrição de imagens como expressões faciais, figurinos, cenários, mudança de espaço e
tempo e qualquer informação
escrita. O sistema é operacionalizado por meio de uma cabine onde o audiodescritor

descreve em linguagem oral o
que assiste.
O evento terá apoio da DKS
Eventos, que fornecerá os serviços de acessibilidade comunicacional nos dias da ação.
Segundo o Censo IBGE
2010, a cidade de São Paulo
possui 2,2 milhões de pessoas
com deficiência visual, sendo

346 mil pessoas com grande dificuldade ou cegas.
Serviço: Audiodescrição no
Desfiles das Escolas de Samba
do Grupo Especial
Data: 9 e 10 de fevereiro
Página
de
Acesso: www.facebook.com/
smpedsp
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Meta do Programa Minha Casa, Minha
Vida é contratar 650 mil novos imóveis
A meta do governo federal
para 2018 é contratar 650 mil
novos imóveis no Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
O anúncio foi feito na quintafeira (8) pelos ministros das Cidades, Alexandre Baldy, e da Secretaria-Geral da Presidência,
Moreira Franco.
Para a Faixa 1, em que a pessoa deve ter renda familiar máxima de R$ 1.800, o objetivo é
assegurar 130 mil contratações.
Para a Faixa 1,5 (renda familiar
de até R$ 2.350), a meta é de

70 mil; para a Faixa 2 (renda familiar de até R$ 3.600), 400
mil; e para a Faixa 3 (renda familiar de até R$ 6.500), 50 mil
novas unidades.
Para essas ações estão destinados R$ 9,7 bilhões do Orçamento Geral da União e R$
63 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O ministro Alexandre
Baldy disse que não há previsão
de contingenciamento de parte
desses recursos.
O ministro disse que a in-

tenção é agilizar as contratações. “O objetivo é alterar procedimentos nas seleções, especialmente na Faixa 1. Nesse
procedimento, queremos colocar em prática seleções de projetos que visem acelerar a contratação, como o estabelecimento de prazos para apresentação de projeto e início das
metas”, disse Alexandre Baldy.
Em 2017, a meta era de 610
mil contratações. Segundo o
ministro, desse total foram realizadas 495 mil. O ministro dis-

se que o órgão está atuando para
resolver o problema das mais de
70 mil obras do programa que
estão paradas.
Alexandre Baldy adiantou
que outras duas iniciativas de
apoio à moradia popular serão retomadas, o programa de
habitação rural, para o qual
estão previstas 50 mil contratações, e o de projetos por
meio de entidades usando recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. (Agencia
Brasil)

Energia elétrica conteve inflação em janeiro
A queda de 4,73% no custo da
energia elétrica em janeiro deste
ano foi o principal freio da inflação oficial (0,29%), medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo o IBGE, o recuo
das tarifas foi provocado pelo
fim da cobrança do adicional de
R$ 0,03 para cada quilowatthora (kWh) consumido referente à bandeira tarifária vermelha patamar 1, que vigorava
em dezembro.

A queda do preço da energia
elétrica também foi impactada
pela redução da alíquota do PIS/
Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social) em algumas das regiões pesquisadas. Com uma inflação de 0,29%, o IPCA teve
a menor taxa para meses de janeiro desde o Plano Real, iniciado em 1994.
Os gastos com habitação,
que incluem a energia elétrica,

tiveram uma deflação (queda de
preços) de 0,85%. O grupo de
despesas vestuário foi outro que
acusou deflação (-0,98%).
Gasolina e etanol contribuem para queda da inflação
A alta de preços de 2,44% na
gasolina foi a principal responsável pela inflação de 0,29%
medida pelo IPCA em janeiro.
Outro combustível cuja alta de
preços impactou o IPCA foi o
etanol, com aumento de preços
de 3,55%.

Já os preços dos alimentos
subiram 0,74% em janeiro, acima da alta de 0,54% de dezembro. O principal responsável por
esse movimento foi a alimentação para consumo em casa, que
passou de uma inflação de
0,42% em dezembro para 1,12%
em janeiro.
Entre os alimentos que mais
subiram de preços em janeiro
estão o tomate (45,17%) e a
batata-inglesa (10,85%).
(Agencia Brasil)

Apesar de recuo de 5,5%, safra
2017/2018 será a segunda maior
dos últimos anos
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) informou na quinta-feira (8) que a
safra de grãos 2017/2018 deverá alcançar 225,6 milhões de
toneladas, sendo a segunda maior da série histórica, que é liderada pela safra anterior. Na comparação com o volume produzido em 2016/2017, de 237,7 milhões de toneladas, espera-se um
recuo de 5,1%, embora a área
total de plantio prevista seja
0,2% maior, de 61,01 milhões
de hectares.
O levantamento que analisou
os principais centros produtores
de grãos, de 21 a 27 de janeiro,
identificou que sofrerão queda
culturas como a soja, o milho e
o arroz, que passam de 12,327
milhões de toneladas para
11,639 milhões, com uma colheita 5,6% inferior à de 2016/
2017. A produção de arroz, estimada em 11,6 milhões de toneladas, não sofreu alterações significativas, visto que as condições climáticas permanecem
favoráveis à cultura, segundo o
levantamento.
“O pessoal do arroz está com
dificuldade de preço. Nós tivemos uma safra excepcional no
ano passado, vamos ter uma sa-

fra muito boa este ano. O governo não tem nada de estoque de
arroz. Por um lado, é positivo,
porque temos a garantia do abastecimento privado. Isso fez com
que os preços do arroz estejam
no limite do preço mínimo. Tem
regiões com o preço de mercado abaixo do preço mínimo”,
disse o diretor-presidente da
Conab, Marcelo Bezerra.
Segundo Bezerra, o governo
federal programa emitiu nesta
sexta-feira (9) um aviso de Prêmio para o Escoamento (PEP) e
Prêmio Equalizador Pago ao
Produtor Rural (Pepro) para o
arroz, no valor de R$ 100 milhões. “Faremos três ou quatro
leilões, até atingir 1,2 milhão de
toneladas de arroz”, informou.
Circunstâncias intrínsecas à
cultura do feijão, como dificuldades de manejo, problemas sanitários e na comercialização
estabelecem forte pressão sobre
o produto, na avaliação dos especialistas da Conab. Para a primeira safra é constatado um encolhimento da área plantada, o
que reflete uma produção de
1,25 milhão de toneladas, sendo 811 mil toneladas de feijãocomum cores, 295,7 mil toneladas de feijão-comum preto e

147,6 mil toneladas de feijãocaupi. Na segunda safra, há uma
expansão das terras destinadas
ao produto, o que resulta num
incremento na produção, estimada em 1,23 milhão de toneladas,
sendo 546,1 mil toneladas de
feijão-comum cores, 184,6 mil
toneladas de feijão-comum preto e 503,2 mil toneladas de feijão-caupi.
A primeira safra do milho,
por sua vez, de 24,74 milhões de
toneladas, será 18,8% menor do
que o da safra passada, ocasionado por uma redução de área e
produtividade. Na segunda safra,
a retração é da ordem de 6,1%
em relação à safra anterior, com
a produção chegando a 63,26
milhões de toneladas. Com isso,
a expectativa para o milho é de
redução de 10,1%, já que a quantidade colhida passa de 97,8 milhões para 88 milhões de toneladas.
Ainda conforme o boletim,
a soja, cultura favorita dos produtores brasileiros, ao lado do
milho, apresenta uma diminuição de 2,2% na produção, com
um total de 111,6 milhões de
toneladas, ante 114,1 milhões de
toneladas do período mais recente. No quesito produtividade,

a oleaginosa sofreu perda avaliada em 3.364 quilos/hectare da
safra anterior para 3.185 quilos/
hectare.
O superintendente de Informações do Agronegócio da Conab, Aroldo de Oliveira Neto,
ressaltou que, enquanto a soja e
o milho são favoritos pelos produtores devido à projeção no
mercado externo, o feijão e o
arroz, que compõem a icônica
mistura presente no prato dos
brasileiros, “representam saúde”, apesar de estarem sendo
plantados em espaços menores.
O cenário mais próspero salientado pela Conab foi o do algodão: com o plantio próximo
do fim, deve registrar um aumento de 1,789 milhão de toneladas de pluma (17%). A companhia destacou ainda, como regiões de potencial ou já existente
crescimento, Tocantins, Rondônia, estado com grande capacidade de escoamento da safra, e
Maranhão, que, segundo Oliveira Neto, tem sido estimulado na
produção agrícola por programas governamentais. “No Norte, estamos vendo uma fronteira
que se abre no sudeste do Pará”,
acrescentou o superintendente.
(Agencia Brasil)

Safra deve ter queda de 6% neste ano, diz IBGE
A primeira estimativa para a
safra nacional de 2018, feita em
janeiro, é de queda de 6% em relação ao ano anterior. A produção de cereais, leguminosas e
oleaginosas deve totalizar 226,1
milhões de toneladas, uma redução de 14,5 milhões de toneladas em relação aos 240,6 milhões
de toneladas de 2017. A previsão
do Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA) foi divulgada na quinta-feira (8) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
No terceiro prognóstico, a
estimativa da produção aumen-

tou 0,8%, totalizando 224,3 milhões de toneladas. Os três principais produtos deste grupo, que
são arroz, milho e soja, representaram 92,8% da estimativa da
produção e respondem por
86,8% da área a ser colhida.
Na comparação com 2017,
houve acréscimo de 2% na área
da soja e reduções de 7,1% na
área do milho e de 3,3% na área
de arroz. Na produção, a previsão é de decréscimos de 2,2%
para a soja, 13,8% para o milho
e 5,7% para o arroz.
A Região Centro-Oeste é a
maior produtora de cereais, le-

guminosas e oleaginosas, com
97,4 milhões de toneladas, seguida das regiões Sul (79,7 milhões de toneladas), Sudeste
(22,0 milhões de toneladas),
Nordeste (18,7 milhões de toneladas) e Norte (8,4 milhões de
toneladas). Na comparação com
a safra passada, houve aumento
de 4,4% no Nordeste e queda
nas outras regiões, com 8,1% no
Centro-Oeste, de 5,1% no Sul,
de 7,9% no Sudeste e de 5,8%
no Norte.
Por produto, os destaques de
aumento na estimativa de janeiro são o algodão herbáceo em

caroço (12,9%), cacau em
amêndoa (27,2%), café em grão
- arábica (18,5%), café em grão
tipo canephora (3,9%), feijão
em grão segunda safra (10,2%)
e trigo em grão (44,5%). Devem
ter queda o arroz em casca
(5,7%), batata-inglesa primeira
safra (10,8%), batata-inglesa
segunda safra (3,8%), batata-inglesa terceira safra (15,8%),
cana-de-açúcar (2,4%), feijão
em grão terceira safra (5,5%),
milho em grão primeira safra
(14,7%), milho em grão segunda safra (13,4%) e soja em grão
(2,2%). (Agencia Brasil)

Inflação oficial é a mais baixa para janeiro
desde o início do Plano Real: 0,29%
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial do
país, ficou em 0,29% em janeiro deste ano.
Em dezembro de 2017, a
taxa havia sido de 0,44%. Já em
janeiro de 2017, foi de 0,38%.
Essa é a inflação mais baixa para

os meses de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994.
Os dados foram divulgados
na quinta-feira (8), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em 12 meses, a inflação acumulada é de 2,86%.
Em janeiro, as principais al-

tas vieram dos grupos de transportes (1,10%) e alimentos
(0,74%). Também tiveram alta de
preços os grupos de saúde e cuidados pessoais (0,42%), despesas
pessoais (0,22%), educação
(0,22%), artigos de residência
(0,14%) e comunicação (0,11%).
Ao mesmo tempo, os gastos

com habitação (com deflação,
ou seja, queda de preços de
0,85%) e com vestuário (0,98%), contribuíram para segurar a inflação de janeiro e
torná-la a menor taxa para meses de janeiro dentro da série
histórica iniciada com o Plano
Real. (Agencia Brasil)

Tribunal Penal
Internacional vai
abrir investigações
sobre Venezuela
e Filipinas
A promotora-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI),
Fatou Bensouda, anunciou na quinta-feira (8) a abertura de investigações sobre supostos crimes cometidos por forças policiais
e de segurança na Venezuela e nas Filipinas. O anúncio é a primeira etapa que acontece antes da realização de investigações
completas, que podem terminar com acusações no TPI. A informação é da ONU News.
Fatou Bensouda disse que o foco da investigação sobre as
Filipinas serão alegações de que milhares de pessoas foram mortas desde julho de 2016 por “envolvimento no uso ou tratamento
ilegal de drogas” no contexto da guerra contra os entopercentes
lançado pelo governo. Apesar de algumas destas mortes terem
ocorrido em combates entre ou contra gangues, há a suspeita de
que foram cometidos assassinatos extrajudiciais.
Em relação à Venezuela serão examinadas as alegações de
que tropas do governo teriam usado força excessiva para dispersar e reprimir manifestações, além do abuso a alguns membros
da oposição detidos desde abril de 2017. A promotora ressaltou
que, além disso, alguns manifestantes recorreram à violência, que
provocou a morte e ferimento de membros das forças de segurança. Ela disse que não há prazos legais para a duração de um
exame preliminar.
Em nota, o Tribunal Penal Internacional explica que, dependendo dos fatos e das circunstâncias de cada situação, será decidido se será inicia uma investigação ou se esta será sujeita a uma
revisão judicial, se for apropriado. (Agencia Brasil)

Separatistas catalães
ainda tentam acordo
para formar governo
Os dois partidos separatistas mais fortes da Catalunha,
JuntsXCat (Juntos pela Catalunha) e ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), continuam tentando chegar a acordo para
formar um governo efetivo. O desafio ainda é encontrar uma
maneira de que Carles Puigdemont, ex-presidente destituído
e principal candidato a reassumir o cargo, possa ser investido
estando autoexilado em Bruxelas.
As negociações entre os dois partidos parecem estar evoluindo e há nova estratégia: empossar a deputada Elsa Artadi,
aliada de Puigdemont, para presidir a instituição. A ideia é que
Puigdemont seja o presidente e siga governando desde Bruxelas, enquanto Elsa faria a parte executiva em nome dele.
Não há ainda a confirmação de que essa estratégia será posta
em prática, apesar de deputados do JuntsXCat terem afirmado
que sim.
O desafio dos separatistas é conseguir que Puigdemont mantenha a direção política do governo, mesmo estando em uma
situação jurídica complicada: autoexilado na Bélgica, com ordem de detenção na Espanha.
Uma saída que foi sugerida pelos independentistas para conseguir manter Puigdemont como líder da Catalunha é a criação de um Conselho da República, que teria de ser criado por
meio de uma reforma na Lei da Presidência e do governo da
região. Como a oposição certamente votaria contra uma iniciativa dessa natureza, os separatistas já pensaram em criar
um conselho puramente simbólico, para dificultar que o Tribunal Constitucional se manifeste contra.
As negociações a respeito dessas possibilidades de investidura seguiram durante a quinta-feira. Puigdemont, ao que parece, não desistirá de assumir a presidência da Generalitat (governo da Catalunha) e seguirá buscando meios para realizar
seu objetivo, mesmo estando na Bélgica. (Agencia Brasil)

Inflação para famílias
com renda mais baixa
fica em 0,23%
em janeiro
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), que
mede a inflação para famílias
com renda até cinco salários
mínimos, ficou em 0,23% em
janeiro deste ano, abaixo do
0,26% de dezembro de 2017 e
do 0,42% de janeiro daquele
ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o índice de 0,23% foi o
menor para meses de janeiro
desde a implantação do Plano

Real, em 1994.
No acumulado de 12 meses,
o INPC ficou em 1,87%, abaixo
dos 2,07% acumulados em 2017.
Em janeiro, os produtos alimentícios tiveram inflação de
0,76%, acima do 0,43% de dezembro. Os não alimentícios,
por outro lado, não tiveram variação de preços em janeiro, enquanto que, em dezembro, havia
sido registrada inflação de
0,19%. (Agencia Brasil)
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Proibição de passagem na primeira
classe dará economia de R$ 2,5 mi
Governo quer incluir
Previdência na pauta da
Câmara dia 19 ou 20
O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, afirmou
na quinta-feira (8) que o objetivo do governo é colocar a reforma da Previdência na pauta
da Câmara dos Deputados no
dia 19 deste mês. Em conversa
com jornalistas, após palestra
promovida pela Conexão Empresairal em Nova Lima (MG),
o ministro disse que a expectativa é que as discussões comecem no dia 19, com votação
no dia 20.
“Alguns líderes parlamentares estão dizendo que, se não
der, [o prazo] pode chegar até
o fim do mês, mas este é o
máximo. E nosso objetivo é
votar no dia 19 ou no dia 20”,
acrescentou.Na quarta-feira
(7) o ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, confirmou a estimativa apresentada pelo líder do governo na
Câmara, Aguinaldo Ribeiro
(PP-PB), de votar a reforma da

Previdência até o dia 28 deste mês. Segundo Marun, as
discussões em plenário continuam agendadas para o dia
19, mas a votação deve demorar mais.
Para o ministro da Fazenda, a reforma da Previdência
não é uma opção, mas uma
necessidade. O ministro argumentou que atualmente os
gastos com a Previdência
consomem mais de 50% do
orçamento e em 10 anos podem chegar a 80%. Para Meirelles, o país e a Previdência
podem “quebrar” no futuro, se
nada for feito.
Ele ressaltou que não há
mais negociação sobre mudanças na idade mínima para aposentadoria: 65 anos para homens e 62 para mulheres. “A
idade mínima não pode ser alterada porque isso, de fato, desconfiguraria a reforma”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Pezão: arrecadação permitirá
gastar R$ 9 milhões com horas
extras para policiais
O governo do estado do Rio
de Janeiro anunciou na tarde de
quinta-feira (8) que o aumento
na arrecadação nos últimos quatro meses permitirá o pagamento mensal de R$ 9 milhões em
horas extras a policiais militares e civis, o que deve aumentar o patrulhamento ostensivo
em 2 mil policiais por dia. Os
pagamentos ficaram atrasados e
foram suspensos devido à crise
financeira do estado e, segundo o governador, foram novamente viabilizados pelo aumento médio de 12,5% por mês na
arrecadação desde outubro.
“A gente já vem em um cenário de quatro meses, outubro,
novembro, dezembro e janeiro,
em média, com esse aumento de
arrecadação. Isso possibilita a
gente retomar o plano de metas
nos batalhões e na policia civil”,
disse o governador, Luiz Fernando Pezão, que se reuniu na
tarde de hoje com o secretário
estadual de Segurança Pública,
Roberto Sá, com o comandante-geral da Policia Militar
(PM), Wolney Dias, e com o
chefe de Polícia Civil, Carlos
Leba.
O reestabelecimento do plano de metas e o pagamento de
horas extras estão entre as responsabilidades do governo do
estado no protocolo de intenções assinado com o governo
federal, para o planejamento e
execução do plano integrado de
segurança pública.
Segundo o governador, Luiz
Fernando Pezão, os recursos
para o pagamento já estão disponíveis para a contratação de
novas horas extras, e as que estavam atrasadas, somando R$
13 milhões, serão quitadas
amanhã. Também serão pagos
cerca de 8 milhões do Programa Estadual de Interação na Segurança e, nos meses de fevereiro, março, abril e maio, o governo planeja quitar prêmios
pelo cumprimento de metas,
que somam R$ 76 milhões e
estavam atrasados.
As horas extras de policiais
militares, chamadas de Regimes Adicionais de Serviço
(RAS), são pagas para que policiais trabalhem em seus dias de
folga, o que possibilita o aumento do contingente. Os policiais serão enviados para locais
em que há maior criminalidade

na cidade do Rio de Janeiro, na
Região Metropolitana e nas cidades de Angra dos Reis e Paraty, que foram mapeadas como
rotas de traficantes internacionais.
Ainda segundo o governador, helicópteros do governo
federal serão usados no patrulhamento das Baías de Guanabara e de Sepetiba, para aumentar o cerco contra o tráfico de
armas e drogas. Os helicópteros do Grupamento Aeromóvel,
que vinham sendo usados em
apoio a operações policiais,
passarão a fazer radiopatrulhamento ostensivo em cada uma
das sete regiões integradas de
segurança pública em que se
divide o estado do Rio de Janeiro.
UPPs
O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá,
confirmou que os policiais militares de unidades de Polícia
Pacificadoras (UPPs) passarão
a fazer policiamento do entorno das comunidades em que estão baseados, em parceria com
o batalhão da área. Segundo o
secretário, a medida indica um
redimensionamento do programa.
Sobre as UPPs, Pezão afirmou que o programa não vai
acabar e disse que não considera que ele tenha fracassado.
“Não acho que a UPP fracassou. Ela pode ter sofrido um
abalo como toda a área de segurança está sofrendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, os
índices aumentaram. E aqui não
foi diferente, em um território
conflagrado. Não é fácil em
uma crise econômica enfrentar
o que a gente enfrenta no Rio
de Janeiro”., disse o secretário.
Décimo terceiro
A previsão do governo do
estado é que o pagamento dos
salários de janeiro de todo o
funcionalismo público seja feito no próximo dia 16. Já o décimo terceiro salário atrasado
de 2017, segundo Pezão, só vai
ser quitado nos primeiros 15
dias de março.
Cerca de 300 mil servidores receberão o 13º salário do
ano passado e o governo do estado ainda deve o pagamento a
140 mil. (Agencia Brasil)

O governo federal estima
uma economia de aproximadamente R$ 2,5 milhões por ano
com a proibição de compra de
passagens aéreas na primeira
classe e na executiva em viagens
a serviço, para voos domésticos
ou para o exterior, informou na
quinta-feira (8) o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
A proibição consta do Decreto 9.280/2018, publicado na

quarta-feira (7). Pelo decreto,
todos os servidores públicos federais – incluindo autoridades –
somente viajarão a serviço em
voos da classe econômica.
“Em 2017, especificamente,
vigorou uma restrição de emissão de passagens em classe executiva e em primeira classe,
constante de um dispositivo incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Por esse
motivo, o gasto com passagens

no ano passado foi de R$ 588
milhões – sendo R$ 500 mil nas
passagens emitidas na classe
executiva e primeira classe”, disse, em nota, o ministério.
A pasta ainda informou que a
compra centralizada de passagens aéreas, aliada ao contingenciamento de recursos para
diárias e passagens, fez com
que os gastos com esses itens
caíssem quase R$ 1 bilhão entre 2014 (R$ 2,5 bilhões) e

2017 (R$ 1,5 bilhão).
Segundo o ministério, antes do decreto, ministros e
ocupantes de cargos de natureza especial do Executivo Federal, comandantes e o chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas podiam viajar na classe
executiva em voos internacionais; já o presidente e o vicepresidente da República podiam
voar na primeira classe. (Agencia Brasil)

Doria autoriza criação do
Parque Muncipal do Minhocão
A lei que cria o Parque Municipal do Minhocão sob Elevado
Presidente João Goulart foi publicada na quinta-feira (8) no Diário
Oficial do município de São Paul.
Sancionada ontem pelo prefeito
João Doria, a lei prevê que, a partir
do mês de março, o Minhocão ficará fechado integralmente para
carros aos sabádos, domingos e
feriados. A partir de maio, o tráfego será proibido de segunda a sexta-feira, entre 20h e 7h.
Doria vetou o item aprovado
pelos vereadores que indicava o
fechamento integral do Minhocão nas férias escolares de julho e janeiro. Na justificativa ao
veto, a prefeitura informa que
estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontam para a necessidade de melhorias no sistema viário, para
permitir o fechamento integral.
“A redução do fluxo de veí-

culos nas férias é de apenas 30%
e, pois, insuficiente para diminuir significativamente os congestionamentos na cidade, tanto
que boa parte das principais vias
arteriais da malha continua operando próximo a seus limites de
capacidade”, diz o texto.
Em até dois anos, a prefeitura deverá apresentar um projeto
de intervenção urbana no local,
reorganizando do tráfego para
transformar o local em um parque em tempo integral. A lei estabelece que deve ser feito de
forma participativa.
A prefeitura vai incentivar
atividades culturais, esportivas e
de lazer no parque, seja por meio
da comunidade ou de entidade da
sociedade civil. O documento
determina que sejam garantidas
as “adequadas condições de segurança no local durante os horários de fechamento ao tráfego

de veículos, bem como desenvolverá ações de sustentabilidade destinadas a preservar e ampliar a área verde no local”.
A lei 16.833 estabelece que
o Parque Minhocão será gerido
democraticamente com a participação de um conselho gestor
com controle social popular.
Foram vetados os parágrafos que
especificavam o caráter e as eleições do conselho, que deveriam
ser realizadas em 90 dias.
Segundo a prefeitura, o Parque do Minhocão é “sui generis” por não se enquadrar “como
parque “em sentido estrito, vale
dizer, local com recursos naturais
como bosques, gramado, jardins,
lagos e/ou presença de fauna”. Tal
circunstância, portanto, não autorizaria, “ao menos de imediato”, a
aplicação das normas previstas na
Lei nº 15.910, de 27 de novembro de 2013, que prevê a cria-

ção de Conselhos Gestores dos
Parques Municipais.
Foi vetada ainda a previsão de
multa de R$ 100 mil pelo “não
cumprimento das obrigações e
prazos constantes nesta lei”. O
valor seria transferido da rubrica relativa à publicidade do município para a reservada à Implantação de Parques da Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente.
O elevado foi erguido durante a prefeitura de Paulo Maluf na
década 1970, com o nome de
Costa e Silva. Em 2016, na gestão de Fernando Haddad, ele passou a se chamar João Goulart,
embora popularmente seja conhecido como Minhocão. A via expressa liga a região da Praça Roosevelt, no centro da cidade, ao
bairro de Perdizes, com objetivo
de amenizar o trânsito no centro
da capital. (Agencia Brasil)

Maia diz que cumprirá decisão judicial
e que Mesa decidirá cassação de Maluf
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na quinta-feira (8) que cumprirá a decisão
judicial de encaminhar à Mesa o
processo que poderá resultar na
cassação do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP), conforme determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Segundo Maia, o processo já foi encaminhado à Corregedoria da
Casa, para que o deputado “exerça seu direito de defesa”.
“Daremos prosseguimento à
decisão judicial do ministro Fachin, para que a cassação do mandato seja feita [decidida] pela
Mesa”, disse Maia após encontro com a presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia. “Há
questionamentos de que [a matéria] deveria ir a plenário, mas
vamos seguir a determinação ju-

dicial”, acrescentou Maia.
Para buscar uma decisão definitiva sobre a constitucionalidade desse procedimento, Maia
informou que a Câmara vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) “para que o STF
decida sobre a constitucionalidade do nosso regimento [da
Câmara]”.
Maluf foi condenado por receber propina em contratos públicos com as empreiteiras
Mendes Júnior e OAS quando
era prefeito de São Paulo
(1993-1996). Conforme a denúncia, os recursos foram
desviados da construção da
Avenida Água Espraiada, hoje
chamada Avenida Roberto Marinho. O custo total da obra foi
cerca de R$ 800 milhões. As
investigações se arrastaram
por mais de 10 anos, desde a

instauração do primeiro inquérito contra o ex-prefeito, ainda
na primeira instância da Justiça.
Os procuradores do Ministério
Público estimaram em US$ 170
milhões a movimentação total
de recursos ilícitos.
Auxílio-moradia
Outro assunto que foi tema
da conversa entre Maia e Cármen Lúcia foi a questão do auxílio-moradia concedido a autoridades dos Três Poderes.
“Como isso atinge a todos poderes, estamos discutindo com
todos essa questão. A meu ver,
parte dos auxílios faz sentido,
mas precisamos separar o que é
excesso do que é legítimo. Claro que, para exercício de mandato ou função tem de se ter estrutura”, disse Maia.
“Um juiz que sai de sua comarca para substituir outro por

um período certamente terá o
auxílio. O que não pode é inviabilizarmos a atuação de um juiz”,
acrescentou Maia. Segundo
Maia, a questão será analisada
em março. Só após a apreciação
pelo Plenário, que a matéria seguirá para votação em plenário.
Reforma da Previdência
Rodrigo Maia voltou a defender a aprovação da reforma
previdenciária. Segundo o deputado, o atraso na votação da reforma da Previdência representa mais prejuízo para o país.
“Cada mês é um prejuízo a mais.
A nível federal, algo entre R$ 3
bilhões e R$ 4 bilhões, dinheiro
que poderia estar resolvendo os
problemas da sociedade”. Para o
presidente da Câmara, “vale mais
aprovar a matéria com algum recuo, do que não votar nada”.
(Agencia Brasil)

Gilmar Mendes substitui prisão de exsecretário do Rio por medidas cautelares
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, determinou na quintafeira (8) a suspensão da prisão
preventiva do ex-secretário de
Saúde do Rio de Janeiro no governo de Sérgio Cabral, Sérgio
Côrtes.
Acusado de fraudes em licitações para fornecimento de
próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e para a Secretaria de
Saúde fluminense, Côrtes foi
preso em abril do ano passado,
por decisão da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro.

Em sua decisão, o ministro
Gilmar Mendes determinou que
a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares, como a proibição de Côrtes fazer contato, por qualquer
meio, com outros investigados
na chamada Operação Fatura
Exposta– um desdobramento das
operações Calicute, que resultou
na prisão de Sérgio Cabral, em
2016, e Eficiência, que determinou a prisaõ do empresário Eike
Batista, em 2017.
O ex-secretário de Saúde
também ficará proibido de deixar o Brasil, devendo entregar

seu passaporte em até 48 horas
a partir da notificação. Além disso, Côrtes não poderá deixar sua
residência durante a noite e nos
fins de semana.
Na sentença, Mendes afirma
que os fundamentos que levaram
à decretação da prisão preventiva há quase um ano “se revelam
inidôneos para manter a segregação cautelar. O magistrado
compara a situação de Côrtes a
dos empresários Miguel Iskin e
Gustavo Estellita, presos na
mesma Operação Fatura Exposta. Mendes já havia substituído
as prisões preventivas de Iskin e

Estellita por medidas cautelares,
determinando que os dois fossem soltos.
Em nota, a defesa de Côrtes
informou que pediu à Justiça
Federal do Rio de Janeiro autorização para que, independentemente da remição da pena, o exsecretári o de Saúde continue
prestando atendimento médico
aos detentos do presídio de
Benfica, como vinha fazendo
durante o período de detenção.
Para os advogados, a suspensão
deste trabalho traria prejuízos
aos internos da unidade. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1042057-17.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) WELITA DE TAL E DEMAIS OCUPANTES, à
Rua Vitorino Carmilo, 244,2° andar, Barra Funda, CEP
01153-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Julio
Flavio Fiori, alegando em síntese: que é proprietário do
imóvel, localizado na Rua Vitorino Carmilo, 244, com fundos
e entrada também pela Rua Dr. Carvalho de Menonça, 75,
Santa Cecília, registrado junto ao 2º Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo, objeto da matrícula de nº 2636.
Encontrando-se o imóvel fechado e sendo ofertado para
locação ou venda, o mesmo foi invadido por cerca de 30
pessoas no dia 02/05/2017. Em razão deste fato lavrou junto
a 77ª Delegacia de Polícia o Boletim de Ocorrência nº
1772/2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, nos termos
do artigo 554, § 1º do CPC, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018. [8,9]
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Maratona Internacional de São
Paulo 2018 ficará mais rápida
Percurso mais plano, com menos curvas, e atrações deixarão prova mais atraente

O novo percurso para pelas seguintes ruas:
Largada - Av. Pedro Álvares
Cabral - Obelisco do Ibirapuera (F); Av. República do Líbano (F); Av. Antônio Joaquim de
Moura Andrade (F); Túnel Tribunal de Justiça do Estado de
SP (F); Av. Presidente Juscelino Kubitischek (F); Rua Prof.
Geraldo Ataliba (F); Av. Henrique Chamma (CF); R. Haroldo Veloso (CF); Av. Cidade
Jardim (CF); Av. dos Tajurás
(CF); Av. Lineu de Paula Machado (F); Túnel Euclides J.
Zerbini (F); Av. Valdemar Ferreira (F); Av. Afrânio Peixoto
(F); Av. Alvarenga (CF); R.
Manoel Chaves (F); Av. Pedroso de Moraes (F); Av. Faria
Lima (F); Av. Pedroso de Moraes (F); Av. Fonseca Rodrigues (F); Rua. Professor Manuel Chaves (F); Ponte Cidade Universitária (F); R. Teixeira Soares

Maratona de São Paulo 2018
x Portão USP (F); Rua Prof. Mello Moraes (F); Av. Escola Politécnica (F); Rua Prof. Mello Moraes (F); Av. Prof. Almeida Prado
(F); Av. Prof. Luciano Gualberto
(F); Av. Prof. Almeida Prado (F);
Rua Prof. Mello Moraes (F) Av.
Prof. Lucio Martins Rodrigues;
Rua Prof. Mello Moraes (F); Rua
Afrânio Peixoto (F); Av. Waldemar Ferreira (CF); Av. Lineu de
Paula Machado (F); Túnel Jânio

Quadros (F); Av. Presidente JK
(CF); Túnel Tribunal de Justiça do
Estado de SP (CF); Av. República do Líbano (CF) (F); Av. Pedro Álvares Cabral (F); Chegada
- Av. Pedro Álvares Cabral Obelisco do Ibirapuera (F).
Atrações e Inscrições
A 24ª Maratona Internacional
de São Paulo terá muito mais do
que a corrida e contará com di-

Foto/ Rodrigo Guimarães

Pietro Rimbano assina com equipe campeã
em busca do título da Stock Light

Pietro Rimbano
Destaque da temporada 2017
do Brasileiro de Turismo com
duas vitórias, Pietro Rimbano
anunciou nesta semana que segue
mais um ano na categoria de
acesso da Stock Car - agora re-

batizada como Stock Light. Em
2018, o piloto de 20 anos fará
parte pelo terceiro ano seguido
da equipe junior da Cimed Racing, com seu carro sendo preparado neste ano pelo experien-

te time da W2 Racing, que foi
campeã no ano passado.
“Estou muito feliz de poder disputar essa temporada da Stock Light com a Cimed Racing Junior e a
W2: confio bastante no trabalho do
Serafin Junior (chefe de equipe da
W2) e do William Lube (chefe da
Cimed Racing), e agradeço também
o apoio dos patrocinadores que seguem comigo neste ano. Quero brigar por vitórias, título e sonho com
uma vaga na Stock Car num futuro
próximo”, diz Rimbano, que conquistou oito pódios em 2017 e
também terá mais uma vez o patrocínio da Castrol.
A nova categoria de acesso
trará incentivos para seus melhores pilotos: em 2018, serão distribuídos mais de R$ 650 mil em
premiação ao campeão e ao melhor estreante do ano, somados.
O vencedor do título da Stock
Light terá subsidiados os custos

com inscrição, pneus e aluguel de
motor para entrar na Stock Car, por
meio de parceria com a Pirelli e a
JL. O estreante melhor classificado na pontuação final do campeonato também terá ajuda financeira
com os mesmos itens para disputar uma segunda temporada na Light e, assim, buscar o título.
Terceiro colocado na temporada passada, Rimbano estreou na
categoria em 2016. Em 2015, o
piloto paulista foi campeão da
Sprint Race em seu primeiro ano
como piloto de carros de turismo. No kart, Rimbano se destacou com o título da Seletiva de
Kart Petrobras em 2014, além de
ter conquistado três campeonatos paulistas (2010, 2012 e
2013) e ter sido vice-campeão
brasileiro e sul-americano.
A temporada 2018 da Stock
Light começa nos dias 9 e 10 de
março em Interlagos.

Circuito Sul-Americano

O Brasil terá duas duplas na
disputa da etapa Grand Slam da
Argentina do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia 2018,
neste final de semana. Os jogos
serão realizados no Balneário ‘La
Florida’, na cidade de Rosário, de
sexta-feira (9) a domingo (11).
Após uma etapa, o país lidera o
ranking feminino e está na segunda colocação no naipe masculino.
Os atuais campeões brasileiros Álvaro Filho/Saymon (PB/
MS) e as campeãs mundiais Sub19 Tainá/Victoria (SE/MS) representarão o país em busca de
medalhas. Na primeira parada do
torneio continental, em Nova
Viçosa (BA), o Brasil ficou com
ouro, prata e bronze no torneio
feminino, além de levar a prata
no torneio masculino.
Vice-campeã em Nova Viço-

Foto/ Divulgação

Brasil busca medalhas em etapa na
Argentina após bom começo de temporada

Victoria (esq) e Tainá (dir) ouvem instruções da técnica Cida Lisboa
sa, quando foi superada apenas na
partida final, a sul-mato-grossense Victoria quer agora subir
ao lugar mais alto do pódio.
A competição em Rosário con-

tará com 12 duplas em cada naipe,
sendo quatro grupos com três times.
As jovens argentinas Milena Churin e Delfina Villar serão as primeiras adversárias da dupla brasileira

feminina. Já Álvaro Filho/Saymon
também terá um time da casa na
primeira partida, formado por Mauro Zelayeta e Bautista Amieva.
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.or g/v2/calendario/calendario.asp.
O ranking geral do Circuito SulAmericano 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.

versas atrações. Haverá, mais
uma vez, apresentações musicais
ao longo do percurso pela cidade, deixando a prova ainda mais
gostosa. Estão programadas ainda a EXPO Maratona de São Paulo, com mais de 40 expositores,
palestras e serviços.
Na parte técnica, a prova
atenderá todos os requisitos da
IAAF, e já está inscrita e é candidata ao Selo Bronze nas próximas
edições (Bronze Label), além do
selo ouro da CBAt. A prova, aliás,
foi a primeira a ter todas as certificações nacionais e internacionais como IAAF, AIMS e CBAT.
O evento contará com hidratação
e assistência médica ao longo do
percurso, em 22 postos de apoio,
com água, isotônico, Whey Protein e lanche, entre outros.
As inscrições seguem abertas
e poderão ser feitas até o dia 19
de março. As confirmações podem ser feitas pelo site oficial,
w w w . m a r a t o n a
desaopaulo.com.br, no qual também poder ser obtidos mais detalhes sobre a prova. A taxa é de R$
137,00.A organização ressalta que

toda a infraestrutura do evento
será dimensionada para o número oficial de inscritos, não contemplando serviços extras a atletas sem inscrição. Todas as dinâmicas para coibir “pipocas”e
fraudadores serão feitas.
Melhores tempos
Ao longo de sua história, a
prova conseguiu tempos bastante expressivos, com destaque
para o feito do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA),
que estabeleceu o recorde em
2002, com 2h11min19seg, e a
queniana, Rumokol Chepkanan,
com 2h31min31seg, em 2012.
Também conseguiram tempos
expressivos no masculino os
quenianos Stanley Biwot, com
2h11min21seg, em 2010, e David Kemboi (QUE), com
2h11min53, em 2011. No feminino ainda se destacaram a queniana Carolyne Komen, com
2h35min51seg, em 2015, e marroquina Samira Raif, com
2h36min01, em 2011. Mais informações no site oficial,
www.maratonadesaopaulo.com.br

Pietro Fittipaldi
assina com a equipe
Dale Coyne para correr
na Indy em 2018
Atual campeão da World Series fará sete etapas nesta
temporada, incluindo a tradicional 500 Milhas de Indianápolis, vencida duas vezes por seu avô, Emerson Fittipaldi

Foto/ Indycar/ RF1

algumas curvas do roteiro. Essas
alterações farão com a que a prova fique mais plana e agradável
para os participantes.
Foto/ Sérgio Shibuya

Assim como a Meia Maratona Internacional de São Paulo, no
dia 11 de março, a Maratona Internacional de São Paulo 2018,
marcada para 8 de abril, sofrerá
ajustes. A tradicional prova do
gênero no país também eliminou
curvas, tornando-se mais linear e,
portanto, mais rápida. Além dos
42,1 km da maratona, o evento
ainda terá provas de 24km, 8km e
corrida e caminhada de 4km, com
opções para todos os gostos. A
programação começará às 6h50.
As largadas e chegadas serão
no Ibirapuera, ao lado do Obelisco. Somente a prova de 24 km terá
local distinto para chegada, marcada para a Avenida Escola Politécnica. As pessoas que escolherem os 24. Os atletas que chegarem na Politécnica terão transporte gratuito para o voltar à largada,
oferecido pela organização.
As mudanças para a 24ª edição da Maratona de São Paulo
serão, basicamente, na região da
Praça Panamericana. No local,
algumas ruas saíram do percurso e houve a inclusão da Avenida
Faria Lima, eliminando também

Pietro Fittipaldi
O Brasil terá mais um representante na Indy na temporada 2018: o piloto Pietro Fittipaldi foi contratado pela
equipe Dale Coyne para disputar sete provas do campeonato
deste ano, incluindo as 500
Milhas de Indianápolis, onde
seu avô, Emerson Fittipaldi, fez
história ao ser o primeiro brasileiro a vencer a corrida mais
famosa do mundo.
“É um sonho sendo realizado, ainda mais podendo disputar as 500 Milhas de Indianápolis, onde os Fittipaldi já têm um
histórico de grandes conquistas.
Quero agradecer a todos da Dale
Coyne e também da escuderia
Telmex pela oportunidade em
um ano muito importante para
minha carreira. Não escondo de
ninguém que meu outro grande
objetivo é chegar na F-1 e com
certeza esta temporada na Indy
será um passo muito importante em meu desenvolvimento”,
diz Pietro Fittipaldi, atual campeão da World Series, em uma

conquista marcada por recordes, poles e vitórias.
O convite a Pietro foi feito após um ótimo desempenho
nos testes realizados no mês
passado na pré-temporada da
Indy, no circuito misto de Sebring. Ontem, foi a vez do jovem brasileiro testar na pista de
Sonoma, na Califórnia. Agora,
o piloto de 21 anos embarca
para Phoenix, onde participa da
pré-temporada com três dias de
testes no oval de uma milha, nos
dias 8, 9 e 10 deste mês.
A estreia de Fittipaldi no
campeonato deve ser justamente nesta pista, na etapa do
dia 7 de abril. Depois, o brasileiro participa das duas provas
em Indianápolis – no dia 12 de
maio (no circuito misto) e da
tradicional Indy 500 no dia 29.
As outras corridas em que Pietro correrá com a Dale Coyne serão: Texas (oval, dia 9/6),
Mid Ohio (29/7), Portland (dia
2/9) e o final da temporada em
Sonoma, em 16 de setembro.

