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Investigação está chegando ao fim,
diz Jungmann sobre caso Marielle

Faturamento do setor de franquias
cresce 5,1% no primeiro trimestre
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Safra de grãos tem nível histórico
e chega a 232 milhões de toneladas

Relator quer mais recursos
para revitalização do

São Francisco

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 11 de maio  de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,54
Venda:       3,54

Turismo
Compra:   3,41
Venda:       3,69

Compra:   4,23
Venda:       4,23

Compra: 140,12
Venda:     169,12

Interior de São Paulo
receberá a prova mais

longa da temporada 2018

F
ot

o/
 R

ic
ar

do
 L

ei
ze

r

Após uma etapa de abertura
recheada de emoções, com pro-
vas de cross-country e
rallycross em Mogi Guaçu (SP),
um novo desafio aguarda as du-
plas da Mitsubishi Cup no dia 19
de maio: uma etapa maratona de
120 km de extensão na cidade
de Magda (SP), localizada na
região de Votuporanga (SP),
Noroeste do estado.

Outra novidade será a fes-
ta de chegada dos veículos da
Mitsubishi Cup em Magda na sex-
ta-feira, dia 18 de maio. Todos os
fãs de automobilismo e off-road
da região poderão acompanhar de
perto a largada promocional das
equipes.                      Página 8

Fãs poderão acompanhar de perto a largada promocional do
rali em Magda

Marcos Gomes disputa
etapa de South Boston

da Nascar K&N
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Marcos Gomes liderando o
pelotão no carro 55 em Langley

Marcos Gomes vai disputar sua
terceira etapa na Nascar K&N East
neste final de semana no circuito
de South Bouston, na Virgínia. O
piloto brasileiro vem embalado por
ter conquistado um segundo lugar
na etapa passada da Stock Car em
Londrina, no último domingo, e
também por ter liderado boa parte
da corrida anterior na categoria nor-
te-americana em Langley. Página 8

O tenista brasileiro Thomaz
Bellucci já está na Europa,
onde inicia na semana que
vem uma nova série de tornei-
os. A gira começa em Lisboa,
onde joga um Challenger e
segue para o qualifying de
Roland Garros, continuando
depois na Europa.

Bellucci viaja com a expec-
tativa de alcançar melhores re-
sultados do que nas últimas se-
manas, em que disputou uma

Bellucci disputa série de
torneios na Europa

série de torneios Challenger,
mas não conseguiu passar das
quartas-de-final. “A minha
participação nesses torneios
foi bem aquém do que eu pla-
nejava. Não consegui encon-
trar um bom nível de tênis
constantemente. Preciso ter
paciência e seguir trabalhan-
do com motivação,” analisou.
“Cada torneio é uma nova
chance e espero ter um de-
sempenho melhor.” Página 8

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

15º C

Sexta: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ain-
da sem nuvens.

Previsão do Tempo

Com título geral já garantido,
Brasil busca ouro na etapa

“Finals” no Peru

Tainá (esq) sobe alto em disputa na rede durante etapa do
Sul-Americano

O Brasil já é o campeão ge-
ral da temporada 2018 do Circui-
to Sul-Americano de vôlei de
praia, mas a busca por medalhas
não para. Acontece neste final de
semana, de sexta-feira (11) a do-
mingo (13), a etapa ‘Finals’ do
naipe feminino, sediada em Lima,
no Peru. O torneio terá pontua-
ção maior e reunirá apenas os oito

melhores países do ranking. O
Brasil será representado por
Tainá e Victoria (SE/MS).

As duplas brasileiras no tor-
neio feminino venceram as
seis etapas realizadas no ano.
Com isso, o Brasil atingiu
1.200 pontos. A Colômbia, se-
gunda colocada, possui 840
pontos.                       Página 8
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Ciclo de
diálogos entre

ELN e governo
da Colômbia

começa em Cuba
O governo da Colômbia e

o grupo guerrilheiro Exérci-
to de Libertação Nacional
(ELN) reiniciaram  na quin-
ta-feira (10), em Havana, o
quinto ciclo de diálogos de
paz com o objetivo de concre-
tizar avanços nas negociações
e após a recusa do Equador de
seguir como mediador e sede
das negociações.

Na capital cubana, que já
acolheu as  negociações com
as Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc),
ambas as partes anunciaram que
trabalharão para concretizar um
novo cessar-fogo bilateral e
elaborar um modelo da parti-
cipação da sociedade no pro-
cesso de paz.              Página 3

Donald Trump
e Kim Jong-un
se encontrarão
em Cingapura

em
12 de junho

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, vai se
reunir com o líder da Coreia do
Norte, Kim Jong-un, no dia 12
de junho, em Cingapura. O
anúncio foi feito pelo norte-
americano em uma mensagem
no Twitter.

“O tão aguardado encontro
entre Kim Jong-Un e eu será
em Cingapura, no dia 12 de ju-
nho. Vamos os dois tentar fa-
zer deste um momento algo
muito especial para a Paz Mun-
dial!”, disse Trump.    Página 3
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Relator da proposta de privatização da Eletrobras, deputado
José Carlos Aleluia

O relator do Projeto de Lei
(PL) 9463/18, que trata da pri-
vatização da Eletrobras, deputa-
do José Carlos Aleluia (DEM-

BA), apresentou  na quinta-feira
(10) na comissão especial o tex-
to final. Ele acatou a proposta do
governo, de promover a privati-

zação por meio de pulverização
das ações da empresa pertencen-
tes à União, com alterações.

As principais alterações fo-
ram a ampliação dos valores para
o projeto de revitalização do Rio
São Francisco; a criação de uma
fundação para revitalizar o São
Francisco; o aumento do repas-
se para Conta de Desenvolvimen-
to Energético (CDE), como for-
ma de reduzir tarifa; e a refunda-
ção do Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica (Cepel).

Aleluia propôs aumentar para
R$ 500 milhões anuais os recur-
sos para o projeto de revitaliza-
ção da Bacia do Rio São Francis-
co, ao longo de 30 anos.

A proposta do governo prevê o
repasse de R$ 350 milhões nos pri-
meiros 15 anos e R$ 250 milhões
nos últimos 15 anos.       Página 4
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A safra total de grãos e ole-
aginosas 2017/2018 deve so-
mar 232,6 milhões de tonela-
das, a segunda maior da histó-
ria, anunciou  na quinta-feira
(10) a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). A pre-
visão no ranking já havia ocor-
rido em abril, quando o órgão
esperava 229,5 milhões de to-
neladas.

“Apesar do decréscimo de
2,1% em comparação com a
safra passada, que chegou a
237,7 milhões de toneladas, o
número é bem elevado em re-
lação à média de produção na-

cional, em condições atmosfé-
ricas normais. Na comparação
com a pesquisa do mês de
abril, a estimativa total da sa-
fra mostra um aumento de
1,3%, ou cerca de 3 milhões
de toneladas”, informou a
Conab.

Os maiores volumes são de
soja e do milho total. A soja é
responsável pelo bom desem-
penho produtivo, e o avanço
da colheita vem confirmando
a boa produtividade. A
leguminosa registra 117 milhões
de toneladas e o cereal, 89,2
milhões de toneladas. Página 3

STF: Barroso vota por
restringir artigos da
reforma trabalhista

Governo do Estado apoia
iniciativas de produtores

de frutas cítricas

Preços de alimentos sobem
7,10% em São Paulo

O índice de preços da Com-
panhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (Cea-
gesp) teve alta de 7,10% em abril
na comparação com março. A
elevação dos preços de frutas,
legumes e verduras ficou por
conta das chuvas muito abaixo da
média histórica para o período.

As fortes chuvas no fim de
março, que prejudicaram as cul-

turas, principalmente de legumes
e verduras, também causaram al-
tas em abril. O setor de pescados
foi o único que anotou baixa.

Em abril, as frutas subiram
2,66%. As principais altas afeta-
ram os preços da uva rubi
(26,6%), morango (25,7%), aba-
cate fortuna (25,4%), mamão
formosa (23,9%) e uva benitaka
(19,9%).                      Página 3



Governo do Estado apoia iniciativas
de produtores de frutas cítricas
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C Â M A R A  ( S P )

Milton Leite pode ser o 1º suplente numa chapa do comuni-
cador Datena - liderando pesquisas - ao Senado pelo DEM (ex-
PFL) ? O reeleito presidente do maior e mais importante Parla-
mento municipal brasileiro, ML repetiria o ex-presidente ACR
(PR), que foi de Marta (então PT hoje no MDB) em 2010.     

P R E F E I T U R A  ( S P ) 

Ex-prefeito Doria (PSDB) fechou com o PRB, do ex-minis-
tro [Indústria e Comércio] e candidato a deputado federal, o ad-
vogado Marcos Pereira. Já no 2º semestre, Bruno Covas
(PSDB) deve dar a Secretaria [Esportes]. Caso eleito governador
(SP), Doria pode dar a Secretaria [Desenvolvimento Econômi-
co].  

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

Vindo do Ministério Público (SP), o professor de Direito,
autor de livros [referências no mundo jurídico] e deputado [ex-
presidente] Capez (PSDB) - agora réu no caso ‘laranjada na
merenda escolar’ -  sente na pele o que impôs [de ofício] a
muitos réus. Seu [Único ainda Invisível ] Advogado será Jesus, o
Cristo ?                

G O V E R N O  ( S P ) 

Dependendo de como França (PSB paulista) vai gerenciar os
‘rescaldos’ do caso do prédio que foi  incendiado e desmorona-
do, próximo do agora ‘acampamento’ do Largo Pai(ç)assandu, no
centro de São Paulo, a inflação dos alinhados pode aumentar muito
o coeficiente eleitoral pra eleger neo-socialistas.   

B R A S I L I A  

Entre os 594 parlamentares com mandatos [ou suplentes exer-
cendo] na Câmara Federal e Senado, há atores de ópera bufa que
aumentam as doenças jurídicas de uma Constituição que com-
pletará 30 anos em outubro, sem regulamentações importantes,
desequilibrando Judiciário, Legislativos e Executivo.          

P A R T I D O S 

No DEM, o comunicador Datena [rádio e tv Bandeirantes,
mais jornal Metro] que foi filiado ao PT [de Palloci], PP [ex-
ARENA de Maluf] e ex-PRP [do qual saiu aos ’45 do 2º tempo’]
estuda aceitar ser candidato (SP) ao Senado. Datena se disse ‘ór-
fão’ de Barbosa (ex-Supremo), aquele que ‘foi sem nunca ter
sido’ ...

P O L Í T I C O S 

... [Presidenciável pelo PSB]. No PSDB, o ex-prefeito e can-
didato ao governo (SP) Doria volta a dizer que não vê problema
no fato do ex-governador Alckmin [seu apoiador nas ‘prévias’ de
2016] apoiar o governador (SP) França (PSB paulista). Doria diz
que vencerá a eleição. Perguntinha da hora: por ... 

[ S Ã O    P A U L O ] 

... tabela vai vencer também o Presidenciável Alckmin ?
No PDT, em que o falecido brizolismo virou ‘cirismo’, o
Presidenciável Ciro só falta dizer que aceita o ex-Presidente
e atual senador (PTC) Collor de vice [renunciou em 1992 pra
não ser Impedido], assim como foi [2016] a originalmente bri-
zolista ...

 
B R A S I L 

... Dilma [no PT de Lula]. No MDB de Temer faltam releitu-
ras bíblicas e visões mais reais sobre igrejas [cristãs protestan-
tes - 500 anos de Lutero - hoje chamadas evangélicas]. Nem
o Criador, Provedor e Mantenedor do Universo [traído pelo hoje
Satanás] acreditaria ter os milhões de votos deles.     

H I S T Ó R I A S 
 
Também na política, ’amizades’ via face, twitter, insta ... idio-

tizam quem ‘se acha’, sem ser achado; ‘aceita’ sem ser aceito;
‘bloqueia’ porque na real já é bloqueado e ‘descarta’ porque já é
descartado. Só resta apelar pros ‘ancestrais aplicativos ’ da
eterna subjetividade humana: mentir, quase o tempo todo. 

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possí-
vel. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil. 

CESAR
 NETO

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

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

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

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

Página 2

Durante o anúncio da esti-
mativa da safra de laranja 2018/
2019, realizado na quarta-feira
(9) em Araraquara, o secretário
de Estado de Agricultura e Abas-
tecimento, Francisco Jardim,
reforçou a importância da área
para a economia de São Paulo.
O levantamento foi conduzido
pelo Fundo de Defesa da Citri-
cultura (Fundecitrus), que tam-
bém elaborou o inventário de
árvores do cinturão citrícola
paulista e triângulo sudoeste
mineiro.

“A orientação do governador
Márcio França é para que os in-
tegrantes da pasta estejam jun-
tos com o setor produtivo nes-
sas grandes discussões. Estou

muito feliz ao relembrar uma
história de mais de dez anos
como conselheiro do Fundeci-
trus”, revela Francisco Jardim.

De acordo com as proje-
ções, a safra da laranja 2018/
19 no cinturão citrícola de São
Paulo e Triângulo/Sudoeste
Mineiro deve ser de 288 mi-
lhões de caixas, de 40,8 kg
cada. O número é 27,62% me-
nor do que a safra passada, a
quarta maior da história, e
17,52% maior em comparação
com o período 2016/17.

Informações
Cerca de 120 profissionais

participaram dos estudos. Vale
destacar que o objetivo das pu-

blicações é democratizar o aces-
so às  informações e embasar
as decisões dos citricultores.
O inventário de árvores e a es-
timativa de safra são desenvol-
vidos desde 2015, em coope-
ração com a Markestrat, Uni-
versidade Estadual Paulista
Campus de Jaboticabal (Unesp
Jaboticabal) e Faculdade de
Economia, Administração e
Contabilidade da Universida-
de de São Paulo (USP).

“É um prazer muito grande
mostrar o trabalho feito em
busca de tecnologia e de uma
citricultura cada vez mais im-
portante”, afirma o presiden-
te do Conselho do Fundeci-
trus, Lourival Carmo Mônaco.

O inventário passou por uma
atualização completa. A partir
de novas imagens de satélite,
foram visitados todos os po-
mares de citros do parque ci-
trícola.

A edição de 2018 apresen-
ta uma novidade: além de di-
vulgar os dados do inventário
e das variedades de laranja,
também foram apresentadas
informações sobre outras fru-
tas. “Neste ano, temos mais
informações, pois temos um
inventário que acabou de ser
ajustado para laranja, limão e
tangerina, com diversas infor-
mações novas”, enfatiza o ge-
rente-geral do Fundecitrus,
Antonio Juliano Ayres.

Unesp tem pós-graduação para
docentes do Centro Paula Souza

Interessados já podem se
inscrever na terceira edição do
Programa de Qualificação para
Estudos de Mestrado e Douto-
rado voltado a professores de
Escolas Técnicas (Etecs) e Fa-
culdades de Tecnologia (Fatecs)
estaduais do Centro Paula Sou-
za (CPS).

Promovido pela Universida-

de  Estadual Paulista – Júlio de
Mesquita Filho (Unesp), o  pro-
cesso de seleção vai até o dia 13
de junho .

Distribuídas entre 60 pro-
gramas ligados a várias áreas de
conhecimento, em 16 municípi-
os com campi da universidade
no Estado, serão 364 vagas dis-
poníveis para docentes da insti-

tuição contratados formalmen-
te  por período indeterminado,
sendo 19 de mestrado profissi-
onal, 200 de mestrado acadêmi-
co e 145 de doutorado.

A escolha dos candidatos fi-
cará a cargo de um comitê de-
signado pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação da Unesp, com
representantes do Centro Pau-

la Souza que irão avaliar cri-
térios como qualif icações
acadêmicas do candidato, ade-
quação da proposta à linha de
pesquisa do programa escolhido,
entre outros.

O resultado do processo se-
letivo será divulgado no dia 13
de julho. Os cursos terão início
no segundo semestre de 2018.

Prefeitura implanta
Sexta Sem Carro nesta sexta

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transporte
(SMT) vai implantar nesta sex-
ta-feira (11) o programa Sexta
Sem Carro, das 6h às 18h, em
algumas vias do Centro Históri-
co da cidade.

O Sexta Sem Carro, que nor-
malmente acontece na última
sexta-feira do mês, será ativado
em todas as sextas-feiras do mês
(dias 18 e 25), em comemora-
ção às atividades do movimento
Maio Amarelo.

Com o objetivo de propor-
cionar a mobilidade urbana jun-
to ao Largo do Paissandu duran-
te os trabalhos das equipes de
resgate no edifício da Rua An-
tônio de Godói, a Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET) fez
adaptação no programa, permi-
tindo a circulação dos veículos
no Viaduto do Chá para os mo-
toristas que seguem no sentido
Praça da Sé. A medida é neces-
sária para manter as condições

de fluidez nas ruas Coronel Xa-
vier de Toledo e Conselheiro
Crispiniano.

Durante a implantação do
Sexta Sem Carro, somente ôni-
bus, táxis, veículos escolares e
bicicletas podem circular em
toda a extensão da Rua Boa Vis-
ta, Ladeira Porto Geral, Largo de
São Bento, Rua Líbero Badaró,
Viaduto do Chá e num trecho da
Rua Florêncio de Abreu (entre a
Ladeira da Constituição e a Rua
Boa Vista). A iniciativa busca in-
centivar o debate sobre a utili-
zação do veículo na cidade, além
de estimular o transporte cole-
tivo e as pequenas viagens a pé
ou de bicicleta. A região foi es-
colhida pela SMT por ter uma
vasta opção de transporte públi-
co, como estações de metrô e
diferentes linhas de ônibus.

Não haverá alterações no
transporte público, pois a circu-
lação de ônibus e táxis é permi-
tida nas vias bloqueadas.

A CET instalou faixas na re-

gião para informar a população
sobre os bloqueios.

Bloqueios
•         Praça da Sé com Rua

Venceslau Brás;
•         Praça da Sé com Rua

Floriano Peixoto;
•         Rua Líbero Badaró

com Viaduto do Chá;
•         Rua Florêncio de

Abreu com Ladeira da Constitui-
ção.

Alternativas
•         Sentido Praça da Sé /

Praça Ramos de Azevedo: Rua
Senador Feijó, Rua Cristóvão
Colombo, Rua Riachuelo, Túnel
Papa João Paulo II, Avenida
Prestes Maia, Avenida Senador
Queirós, Avenida Ipiranga, Ave-
nida São Luís, Rua Coronel Xa-
vier de Toledo e Praça Ramos de
Azevedo.

•         Sentido Praça Ramos
de Azevedo / Praça da Sé: Rua
Conselheiro Crispiniano, Aveni-

da São João, Avenida Ipiranga,
Avenida São Luís, Viaduto Nove
de Julho, Viaduto Jacareí, Rua
Maria Paula, Viaduto Dona Pau-
lina, Praça Dr. João Mendes, Rua
Anita Garibaldi, Rua Roberto
Simonsen, Rua Venceslau Brás
e Praça da Sé.

A Engenharia de Campo da
CET vai monitorar os bloqueios
e orientar o tráfego na região,
visando manter as condições de
segurança e fluidez no trânsito.

Fale com a CET - Ligue
1188. Atende 24 horas por dia
para informações de trânsito,
ocorrências, reclamações, re-
moções e sugestões.

Recomendações
- Respeite a sinalização;
- Se necessitar pedir infor-

mações, proceda de forma a não
atrapalhar a fluidez do trânsito;

- Ao avistar a canalização de
orientação na pista, reduza a ve-
locidade dos veículos para mai-
or segurança.

Dia das Mães: Bom Prato
oferece almoço especial hoje

Em comemoração ao Dia
das Mães, celebrado neste do-
mingo (13), as 53 unidades do
Bom Prato no Estado de São
Paulo terão um almoço especi-
al nesta sexta-feira (11).

Em cada restaurante o cardápio
será diferente, porém todos são com-
postos de arroz, feijão, pãozinho, fa-
rinha de mandioca, prato principal,
guarnição, salada, suco e sobreme-
sa, por apenas R$ 1 – crianças de
até seis anos não pagam.

Os cidadãos poderão experi-
mentar pratos como pernil fati-

ado ao molho madeira, estrogo-
nofe de carne, frango assado, purê
de batata, polenta simples cremo-
sa e macarrão ao molho de ervas.
De sobremesa, pudim de choco-
late, doce de abóbora e manjar de
coco com calda de ameixa.

O almoço começa a ser ser-
vido às 10h30 para o público pri-
oritário (crianças, idosos e pes-
soas com deficiência) e às 11h
para o público geral.

Sobre o Bom Prato
Criada há 17 anos, a rede de

restaurantes populares oferta ali-
mentação balanceada e de quali-
dade (almoço e café da manhã)
com foco na população de baixa
renda, idosos e pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo, o
Bom Prato é coordenado pela
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social e atende dia-
riamente cerca de 89 mil refei-
ções. Desde a inauguração em
2000, já serviu mais de 200 mi-
lhões de refeições e investiu
mais de R$ 558 milhões no pro-

grama.
Há 53 unidades em funcio-

namento, sendo 22 localizadas
na capital, nove na Grande São
Paulo, seis no litoral e 16 no in-
terior. O almoço tem custo de
R$ 1, com alimentação balance-
ada de 1.200 calorias.

No café da manhã é ofereci-
do leite com café, achocolatado
ou iogurte, pão com margarina,
requeijão ou frios e uma fruta da
estação. A refeição, de 400 ca-
lorias em média, custa R$ 0,50
ao usuário.

Câncer de mama: Terminal São
Mateus tem campanha de prevenção
Nesta sexta-feira (11), os

usuários  que passarem pelo 
Terminal Metropolitano São
Mateus poderão participar de
uma campanha informativa so-
bre o câncer de mama promo-
vida pela EMTU, em parceria
com a Associação Rosa Mulher.

Representantes da associa-

ção informarão sobre a doença
que mais atinge a população femi-
nina no mundo. Segundo o Insti-
tuto Nacional de Câncer (INCA),
estima-se que 59.700 novos ca-
sos devam acontecer em 2018.

No local haverá distribuição
de materiais explicativos, além
de demonstrações e orientações

para autoexame.
A ação faz parte da política

de responsabilidade social da
EMTU que promove eventos
culturais, de inclusão social,
além de campanhas ligadas à
saúde da população.

Serviço

Campanha de prevenção ao
Câncer de Mama

Data: 11/05
Horário: 10h às 14h
Local: Terminal Metropo-

li tano São Mateus -
Endereço: Av. Adélia Chohfi,
100 – Jardim Vera Cruz – São
Paulo – SP

fale  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br



Safra de grãos tem nível histórico
e chega a 232 milhões de toneladas

São Paulo, sexta-feira, 11 de maio  de 2018 Economia
Jornal O DIA SP

Página 3

Ciclo de diálogos
entre ELN e governo
da Colômbia começa

em Cuba
O governo da Colômbia e o grupo guerrilheiro Exército de

Libertação Nacional (ELN) reiniciaram  na quinta-feira (10), em
Havana, o quinto ciclo de diálogos de paz com o objetivo de con-
cretizar avanços nas negociações e após a recusa do Equador de
seguir como mediador e sede das negociações.

Na capital cubana, que já acolheu as  negociações com as
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), ambas as
partes anunciaram que trabalharão para concretizar um novo ces-
sar-fogo bilateral e elaborar um modelo da participação da soci-
edade no processo de paz.

O líder da equipe negociadora do governo com o ELN, Gus-
tavo Bell, disse que está “razoavelmente otimista” para conse-
guir “resultados concretos e favoráveis em médio prazo”, enquan-
to o chefe da delegação da guerrilha, Pablo Beltrán, afirmou que
“nenhuma adversidade” fará com que o grupo deixe a mesa” de
diálogo.

Tanto Bell como Beltrán manifestaram “profundo” agradeci-
mento a Cuba por sediar o ciclo de conversas e por seu firme
compromisso com a paz na Colômbia e na América Latina.

O líder da delegação do ELN, no entanto, mostrou preocupa-
ção com as “grandes dificuldades” que as Farc atravessam em
seu processo de desmobilização, depois que assinaram um acor-
do de paz com o governo colombiano em 2016 e se transforma-
ram em partido político. “As Farc colocaram todos os ovos na
mesma cesta e veem que a cesta está a ponto de cair e quebrar
todos eles”, alertou Beltrán.

Na instalação da mesa também estiveram presentes os repre-
sentantes dos países fiadores do processo: Brasil, Chile, Norue-
ga e Venezuela, que, junto a Cuba, ratificaram o seu compromis-
so de continuar apoiando as negociações, ressaltou o chefe da
equipe de mediadores de Cuba, embaixador Iván Mora. (Agencia
Brasil)

Donald Trump e Kim
Jong-un se encontrarão

em Cingapura em
12 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reu-
nir com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, no dia 12 de
junho, em Cingapura. O anúncio foi feito pelo norte-americano
em uma mensagem no Twitter.

“O tão aguardado encontro entre Kim Jong-Un e eu será em
Cingapura, no dia 12 de junho. Vamos os dois tentar fazer deste
um momento algo muito especial para a Paz Mundial!”, disse
Trump.

A imprensa norte-americana afirma que será o primeiro en-
contro da história entre um presidente norte-americano em exer-
cício e um líder norte-coreano.

Na quarta-feira (9), o presidente antecipou que a reunião foi
acertada em uma conversa entre Kim Jong-un e o secretário de
Estado norte-americano, Mike Pompeo, em Pyongyang.

Pompeo regressou aos Estados Unidos na madrugada de hoje,
com três cidadãos norte-americanos que eram mantidos prisio-
neiros da Coreia do Norte, e foram liberados na quarta-feira (9).

Os Estados Unidos e a Coreia do Norte começaram os diálo-
gos em busca de um acordo e um encontro entre os líderes, após
um ano marcado por agressões e tensões elevadas.

Em abril, Kim Jong-un teve um encontro histórico com o pre-
sidente sul-coreano Moon Jae-in. Eles firmaram um acordo de
paz e um compromisso mútuo de colocar fim às inimizades en-
tre os países, que prevalecia desde o cessar-fogo da guerra entre
os dois países, em 1953.

A reaproximação entre os dois países e a aproximação com
os Estados Unidos ocorrem depois de várias sanções do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas, além da pressão da China
sobre a Coreia do Norte. O país é um importante aliado dos nor-
te-coreanos e tem grande influência na economia local. (Agen-
cia Brasil)

A safra total de grãos e olea-
ginosas 2017/2018 deve somar
232,6 milhões de toneladas, a
segunda maior da história, anun-
ciou  na quinta-feira (10) a Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab). A previsão no
ranking já havia ocorrido em
abril, quando o órgão esperava
229,5 milhões de toneladas.

“Apesar do decréscimo de
2,1% em comparação com a sa-
fra passada, que chegou a 237,7
milhões de toneladas, o número
é bem elevado em relação à mé-
dia de produção nacional, em
condições atmosféricas nor-
mais. Na comparação com a pes-

quisa do mês de abril, a estima-
tiva total da safra mostra um au-
mento de 1,3%, ou cerca de 3
milhões de toneladas”, infor-
mou a Conab.

Os maiores volumes são de
soja e do milho total. A soja é
responsável pelo bom desempe-
nho produtivo, e o avanço da
colheita vem confirmando a
boa produtividade. A legumi-
nosa registra 117 milhões de
toneladas e o cereal, 89,2 mi-
lhões de toneladas. Já o milho
segunda safra responde por
70% de sua colheita (62,9 mi-
lhões de toneladas), cabendo
ao milho primeira safra 26,3 mi-

lhões de toneladas.
Na sequência de aumento da

produção do 8º Levantamento da
Safra de Grãos 2017/2018 vem
o algodão em pluma, com um
volume de 1,9 milhão de tone-
ladas – cerca de 27% a mais que
a safra anterior. O feijão segun-
da safra também registrou bom
desempenho, com um aumento
de 10,2% e colheita de 1,32 mi-
lhão de toneladas.

Crescimento
Segundo a Conab, o término

do plantio das culturas de segun-
da safra, a estimativa de área de
plantio para o feijão e as cultu-

ras de inverno sinalizam um
crescimento de área, a maior da
série histórica, de 61,5 milhões
de hectares, com um incremen-
to de 1,1%.

Na ordem crescente de gan-
ho absoluto da área plantada vem
a soja, com 1,2 milhão de hec-
tares; o algodão (236,8 mil hec-
tares); e o feijão segunda safra
(132,6 mil hectares). Com os
aumentos, a área total da soja
ficou em 35,1 milhões de hec-
tares e, em seguida, aparecem
o feijão segunda safra (1,6 mi-
lhão hectares) e o algodão (1,2
milhão hectares). (Agência
Brasil)

Faturamento do setor de franquias
cresce 5,1% no primeiro trimestre

O setor de franquias no país
aumentou o faturamento em
5,1% no primeiro trimestre do
ano na comparação ao mesmo
período de 2017, ao passar de
R$ 36,89 bilhões para R$
38,762 bilhões. Considerando o
período de 12 meses, houve
crescimento de 7% – de R$
154,426 bilhões para R$
165,190 bilhões. Os dados fo-
ram divulgados na quinta-feira
(10) pela Associação Brasileira
de Franchising (ABF).

“Frente ao atual cenário da

economia brasileira, considera-
mos esse desempenho positivo,
pois foi registrado em um perí-
odo de inflação muito baixa – ao
contrário do primeiro trimestre
de 2017 – e de início da recupe-
ração de uma das mais longas
crises que o país já viveu”, des-
tacou o presidente da ABF, Alti-
no Cristofoletti Junior.

Quanto ao movimento de
abertura e fechamento de lojas
no primeiro trimestre de 2018,
o levantamento apontou uma va-
riação positiva de 1% em rela-

ção ao mesmo período anterior.
São registradas atualmente
144.527 unidades de franquias
no país. Em relação à geração de
empregos, a pesquisa indicou
uma elevação de 0,9% no núme-
ro de ocupações diretas no tri-
mestre, totalizando 1.199.861
trabalhadores.

Entre os segmentos que
apresentaram maior variação de
crescimento nos meses de janei-
ro a março, o de hotelaria e tu-
rismo foi o que teve maior cres-
cimento de faturamento

(14,9%) na comparação com o
mesmo trimestre de 2017.

O segundo melhor desempe-
nho ficou com o segmento de
serviços e outros negócios,
que cresceu 9,3% no mesmo
período, resultado impulsio-
nado, principalmente, pelas
franquias ligadas à área de lo-
gística. O segmento de entre-
tenimento e lazer alcançou o
terceiro melhor desempenho,
com variação positiva de 7,8%
no período pesquisado.
(Agencia Brasil)

BB tem lucro líquido ajustado de
R$ 3 bi no primeiro trimestre

O Banco do Brasil registrou
lucro líquido ajustado (resulta-
do sem itens extraordinários) de
R$ 3 bilhões no primeiro tri-
mestre do ano, alta de 20,3% em
relação ao mesmo período do
ano passado, quando o lucro foi
de R$ 2,5 bilhões.

O lucro líquido do banco,
sem ajuste, foi de R$ 2,7 bilhões,
de janeiro a março, contra o re-
sultado de R$ 2,4 bilhões do
mesmo período do ano passado.
O retorno sobre patrimônio lí-
quido aumentou para 13,2%. De
acordo com a instituição finan-
ceira, o resultado foi influenci-
ado pelo aumento das rendas de
tarifas, redução das despesas de
provisão e das despesas adminis-
trativas.

O crédito à pessoa física teve
desempenho positivo. A cartei-
ra orgânica atingiu R$ 177,2 bi-
lhões no trimestre, uma alta 3%
em relação ao mesmo período
do ano anterior. Os destaques
foram o crédito consignado,
com crescimento de 8,2%, e o

financiamento imobiliário, que
aumentou 6,8%.

A carteira de crédito ampli-
ada somou R$ 675,6 bilhões,
uma queda de 0,8% em relação
ao trimestre anterior.

Para o presidente do Banco
do Brasil, Paulo Caffarelli, a
queda na carteira de crédito
ocorreu devido à sazonalidade,
já que o quarto trimestre apre-
senta, tradicionalmente, movi-
mento mais forte.

“Esse processo do compor-
tamento do crédito vai depender
da retomada do crescimento
econômico do país. Temos essa
sinalização. Passamos pela pior
crise de todos os tempos, não foi
como em 2009, em que houve
aumento do consumo”, afirmou.

O índice de inadimplência no
final do trimestre era de 3,65%,
percentual que mostra ritmo de
queda pelo terceiro trimestre
consecutivo. A melhora da qua-
lidade do crédito é atribuída ao
segmento de pessoas jurídicas.
O índice de inadimplência aci-

ma de 90 dias, de 3,22%, está
em patamar inferior ao do Sis-
tema Financeiro Nacional, cujo
índice é 3,30%. As despesas
com provisões tiveram queda no
trimestre, totalizando R$ 5,4 bi-
lhões.

Agronegócio
A carteira ampliada de agro-

negócio obteve R$ 184,7 bi-
lhões no primeiro trimestre, um
aumento de 2,6% ante R$ 180,1
bilhões em comparação ao mesmo
período no ano passado. As opera-
ções de crédito rural tiveram cres-
cimento de R$ 9,7 bilhões. Prin-
cipal agente financeiro do agrone-
gócio no país, o banco responde
por 59% de participação nos fi-
nanciamentos do setor.

“O Banco do Brasil é do
agronegócio, a participação de
[quase] 60% mostra a vocação
nossa. Não estamos parados, o
Banco do Brasil nunca esteve tão
atuante como nesse momento.
Tivemos mais de R$ 4 bilhões,
em feiras recentes, de propos-

tas feitas pelos participantes.
Estamos investindo muito na
especialização do agronegócio”,
ressaltou.

Cadastro positivo
O presidente do Banco do

Brasil disse que o Cadastro Po-
sitivo, de acordo com o Projeto
de Lei Complementar (PLP)
411/17, aprovado na quinta-fei-
ra, (10) pela Câmara dos Depu-
tados, é uma medida “extrema-
mente positiva”. A proposta pre-
vê a inclusão automática de con-
sumidores em um bancos de da-
dos, no qual os gestores terão
acesso a todas as informações
sobre empréstimos quitados e
obrigações de pagamento de pes-
soas físicas e jurídicas.

“Vai nos trazer melhoria, ba-
rateamento do crédito. O banco
vinha defendendo isso junto à
Febraban [Federação Brasileira
de Bancos]. Terá uma interferên-
cia muito positiva em relação ao
crédito, à redução da inadim-
plência”, disse. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) informou  na
quinta-feira (10) que o paga-
mento de participação especial
alcançou valor de R$ 6,5 bilhões
no 1º trimestre de 2018, um au-
mento de 20% em relação ao 4º
trimestre de 2017.

O valor é uma compensação
financeira extraordinária devida
pelos concessionários de explo-
ração e produção de petróleo e
gás natural, beneficiando esta-
dos e municípios produtores,
além da União.

Mais uma vez, a maior par-
cela deste montante distribuída
entre os estados coube ao Rio
de Janeiro, que receberá R$ 2
bilhões. Do valor total pago pe-
las concessionárias, R$ 2,6 bi-
lhões, o equivalente a 40%, se-
rão distribuídos aos estados onde

Pagamento a estados e
municípios produtores de

petróleo cresce 20%
ocorrem atividades de explora-
ção petrolífera.

Segundo a ANP, em relação
aos municípios, aos quais são
destinados R$ 647 milhões, o
equivalente a 10% do total da
participação especial, os maio-
res arrecadadores foram Mari-
cá (RJ) e Niterói (RJ), que re-
ceberão R$ 196 milhões e R$
172,5 milhões, respectivamen-
te; seguidos de Ilha Bela (SP),
com R$ 88,3 milhões; e Cam-
pos (RJ), com R$ 53,9 milhões.

De acordo com a nota, a ar-
recadação de par ticipação espe-
cial do primeiro trimestre foi
advinda, principalmente, da
produção de campos do pré-sal
(81%), com destaques para
Lula (R$ 4 bilhões), Sapinhoá
(R$ 884 milhões) e Jubarte
(R$ 519 milhões)”, diz a
nota.(Agencia Brasil)

A Petrobras informou na
quinta-feira (10) que adiará do
dia 25 para o dia 29 deste mês o
pagamento dos juros sobre o
capital próprio (JCP). O paga-
mento de dividendos aos acio-
nistas da empresa, que não era
feito desde 2014, foi possível
com o lucro líquido de R$ 6,9
bilhões, obtido pelo estatal no
primeiro trimestre do ano.

Em nota divulgada nesta
quinta-feira, a Petrobras diz que,
a partir do primeiro dia útil após
a data de corte (21 de maio), as
ações passarão a ser negociadas
ex-juros sobre capital próprio
(sem direito ao JCP) na B3 e
demais bolsas de valores em que
a companhia está listada.

“O valor a ser distribuído, no
montante de R$ 652,2 milhões,

O índice de preços da Com-
panhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (Cea-
gesp) teve alta de 7,10% em abril
na comparação com março. A
elevação dos preços de frutas,
legumes e verduras ficou por
conta das chuvas muito abaixo da
média histórica para o período.

As fortes chuvas no fim de
março, que prejudicaram as
culturas, principalmente de le-
gumes e verduras, também cau-
saram altas em abril. O setor
de pescados foi o único que
anotou baixa.

Em abril, as frutas subiram
2,66%. As principais altas afe-
taram os preços da uva rubi
(26,6%), morango (25,7%), aba-
cate fortuna (25,4%), mamão

Petrobras adia pagamento de
R$ 652,2 milhões em dividendos

Preços de alimentos sobem
7,10% em São Paulo

correspondente a um valor bru-
to de R$ 0,05 por ação e será
provisionado nas demonstra-
ções contábeis do segundo tri-
mestre, com base na posição
acionária de 21 de maio de
2018”, acrescenta a companhia.

Segundo a Petrobras, sobre
os valores de R$ 0,05 por ação
ordinária, ou ação preferencial
referente ao JCP, incidirá Impos-
to de Renda retido na fonte, medi-
ante aplicação da alíquota cabível.
“As retenções de Imposto de Ren-
da não serão aplicadas aos acionis-
tas cujos dados cadastrais compro-
vem a condição de imunes ou isen-
tos, até 24 de maio de 2018, ou
acionistas domiciliados em países
ou jurisdições para os quais a le-
gislação estabeleça tratamento di-
verso.” (Agencia Brasil)

formosa (23,9%) e uva benitaka
(19,9%).

Preços do mamão e mara-
cujá têm queda

As principais quedas ocorre-
ram com o maracujá doce
(18,4%), maracujá azedo
(16,2%), mamão havaí (13,9%),
atemoia (13,9%) e kiwi estran-
geiro (13,7%).

O setor de legumes acusou
forte alta de 19,41%. O pepino
japonês subiu 40,7%.

Divulgado mensalmente, o
índice Ceagesp aponta variação
de preços no atacado abrangen-
do frutas, legumes, verduras,
pescados e outros produtos 
comercializados no Entrepos-
to Terminal São Paulo. (Agen-
cia Brasil)

Regulamentação da produção de
biocombustível entra em consulta pública

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) coloca nesta
sexta-feira (11) em consulta pú-
blica a proposta que trata da re-
gulamentação do processo de
emissão do certificado de pro-
dução eficiente desse tipo de
combustível. A resolução inclui
ainda os requisitos necessários
para o credenciamento de firmas
inspetoras, no âmbito do Reno-
vaBio, programa federal cujo
objetivo é a expansão da produ-
ção de biocombustíveis no país.

Segundo nota divulgada na

quinta-feira (10) pela ANP, a mi-
nuta de resolução ficará em con-
sulta pública durante 15, e a audi-
ência pública será no dia 5 de ju-
nho, às 9h30, no Rio de Janeiro.

Em nota, a ANP informa
que os documentos relativos à
consulta e à audiência públi-
cas estão disponíveis na pági-
na da ANP na internet. No
mesmo endereço, podem ser
consultados os procedimentos
para envio de comentários e
sugestões no período de con-
sulta e oara participação na
audiência pública.

RenovaBio
O programa RenovaBio tem

como parâmetro a previsibilida-
de e a sustentabilidade ambien-
tal, econômica e social dos bio-
combustíveis em conformidade
com o crescimento do mercado.

O objetivo é contribuir com
previsibilidade para a participa-
ção competitiva dos diversos bi-
ocombustíveis no mercado na-
cional e para expandir a produ-
ção, com ênfase na regularidade
do abastecimento. O RenovaBio
visa ainda promover a adequada
relação de eficiência energéti-

ca e de redução de emissões de
gases causadores do efeito es-
tufa na produção, na comercia-
lização e no uso de biocombus-
tíveis. Outra meta é contribuir
para o atendimento dos com-
promissos do Brasil no âmbito
do Acordo de Paris sob a Con-
venção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Cli-
ma. A ANP destaca também a
expectativa de que, em 2028,
caia em mais de mais de 10% a
intensidade de carbono compa-
rada com a verificada em 2017.
(Agencia Brasil)
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Luís Roberto Bar-
roso votou na quinta-feira (10)
em plenário por impor restri-
ções a dois artigos da reforma
trabalhista que tratam do paga-
mento dos custos de ações na
Justiça do Trabalho. Os dispo-
sitivos tiveram sua constituci-
onalidade questionada pela
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR).

Em seguida, o ministro Ed-
son Fachin votou por revogar
ambos os artigos que, em seu
entendimento, podem “conter
em si a aniquilação do único ca-
minho que dispõe o cidadão para
ver garantido seus direitos soci-
ais trabalhistas”.  

O julgamento foi suspenso
por um pedido de vista do mi-
nistro Luiz Fux que indicou,
durante a sessão, ser a favor
dos dispositivos questionados.
Para Fux, os artigos podem
contribuir  para l idar com
“aventuras judiciais que abar-
rotam os tribunais”. Não há

prazo para que o assunto volte
a ser julgado em plenário.

ADI
Trata-se da primeira ação di-

reta de inconstitucionalidade
(ADI) contra dispositivos da re-
forma. A ADI foi aberta em agos-
to do ano passado pelo então
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, que pediu para
serem derrubados os artigos
790-B, 791-A e 844 da nova
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT).

Dois dos artigos questiona-
dos preveem algumas situações
em que fica a cargo do sucum-
bente – aquele que perde uma
ação trabalhista – arcar com cer-
tos custos do processo, como
perícias e honorários de advoga-
dos, mesmo que a parte derrota-
da seja beneficiária da Justiça
gratuita.

A reforma trabalhista prevê,
porém, que tais custos não pre-
cisam ser pagos pelo beneficiá-
rio da Justiça gratuita com recur-

sos do próprio bolso, mas so-
mente se ele obtiver algum di-
nheiro ao vencer qualquer outra
ação na Justiça. No caso de ho-
norários advocatícios, qualquer
recurso obtido em juízo no pra-
zo de dois anos deve ser usado
para pagar o custo da ação per-
dida, diz o novo texto da CLT.  

O terceiro artigo questiona-
do prevê que os custos proces-
suais sejam pagos pela parte que
faltar sem justificativa a uma
audiência, depois de intimada.

Votos
Contrariando o que pede a

PGR, Barroso votou por manter
tais artigos na CLT, criticando o
que chamou de número “exces-
sivo” e “perverso” de ações
abertas na Justiça do Trabalho.

“Se existe chance de algum
proveito e nenhum risco de per-
da, o que se faz é dar-se um in-
centivo estatal a litigância fútil”,
disse Barroso. “Criar algum tipo
de ônus, modesto como seja,
para desincentivar a litigiosida-

de fútil me parece ser uma pro-
vidência legítima para o legisla-
dor”, disse o ministro.

No entanto, ele propôs algu-
mas restrições aos dispositivos:
os custos processuais só serão
pagos se a parte derrotada obti-
ver em juízo, em qualquer outra
ação, mais do que R$ 5.645,89,
que é o atual teto do benefício
previdenciário do Instituto Na-
cional de Segurança Social
(INSS). Também, do que exce-
der esse valor , somente 30%
poderá ser confiscado, propôs o
ministro.

Ao votar em seguida, Fachin
discordou. Para ele, ambos os
dispositivos devem ser inteira-
mente derrubados. O ministro
entendeu que a defesa de direi-
tos trabalhistas por parte de tra-
balhadores pobres muitas vezes
“depende da dispensa inicial e
definitiva da custa do processo e
das despesas daí decorrentes, sob
pena de não ser viável a defesa
dos interesses legítimos dos tra-
balhadores”. (Agencia Brasil)

O relator do Projeto de Lei
(PL) 9463/18, que trata da pri-
vatização da Eletrobras, depu-
tado José Carlos Aleluia
(DEM-BA), apresentou  na
quinta-feira (10) na comissão
especial o texto final. Ele aca-
tou a proposta do governo, de
promover a privatização por
meio de pulverização das ações
da empresa pertencentes à
União, com alterações.

As principais alterações
foram a ampliação dos valores
para o projeto de revitalização
do Rio São Francisco; a cria-
ção de uma fundação para revi-
talizar o São Francisco; o au-
mento do repasse para Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE), como forma de redu-
zir tarifa; e a refundação do
Centro de Pesquisas de Ener-
gia Elétrica (Cepel).

Aleluia propôs aumentar
para R$ 500 milhões anuais os
recursos para o projeto de re-
vitalização da Bacia do Rio São
Francisco, ao longo de 30 anos.

A proposta do governo pre-
vê o repasse de R$ 350 mi-
lhões nos primeiros 15 anos e
R$ 250 milhões nos últimos
15 anos. Ao propor o aumento,
Aleluia disse que os valores
previstos no projeto eram in-
suficientes frente às necessi-
dades para a revitalização do
Rio São Francisco.

Para gerir esses recursos, o
relatório propõe a criação de
uma fundação privada, denomi-
nada Fundação de Revitalização
do Rio São Francisco (Revita).
O relatório inclui ainda, dentre
as condições para desestatiza-
ção da Eletrobras, a destinação,
pela Companhia Hidrelétrica
do São Francisco (Chesf), da
energia elétrica necessária
para a operação da transposição
do Rio São Francisco.

Sobre a destinação dos recur-
sos do valor adicionado à conces-
são, o relator ampliou a parcela
destinada à CDE para 40%, para
fins de modicidade tarifária.

O deputado Aleluia propôs
ainda mais recursos, proveni-
entes da Eletrobras e de demais
agentes do setor, para a manu-
tenção do Cepel. Em seu pare-

Relator quer mais
recursos para

revitalização do
São Francisco

cer, o deputado disse que o pro-
jeto de lei não tratou de forma
adequada o Cepel. Conforme a
proposta, a Eletrobras tem
como obrigação manter o Ce-
pel por quatro anos, sem defi-
nir como seria essa manuten-
ção e como se viabilizaria o
centro após esse período.

Projeto
O projeto encaminhado

pelo governo prevê que a priva-
tização se dará pela pulverização
das ações da empresa até que a
União se torne sócia minoritá-
ria. O texto diz que concluída a
referida oferta pública primária
de ações, caso a União ainda de-
tenha participação majoritária,
será autorizada a realização de
uma oferta pública secundária
de ações de propriedade da
União, a fim de garantir a de-
sestatização da empresa.

O texto do governo propõe
ainda a limitação do poder de
voto de qualquer acionista ou
grupo de acionistas a 10% do seu
capital votante. “Entendemos
adequada a proposta de reestru-
turação da Eletrobras por au-
mento de capital mediante subs-
crição pública de ações ordiná-
rias e também a limitação do
poder de voto a 10% do capital
votante, de forma a termos na
Eletrobras uma forte corporação
nacional com alto nível de go-
vernança”, disse Aleluia.

Deputados contrários à pri-
vatização da Eletrobras critica-
ram a apresentação do parecer
antes do encerramento das au-
diências públicas para debater o
projeto. Ainda haviam debates
marcados para ocorrer nesta
quinta-feira e amanhã (11). “Nós
fomos atropelados”, protestou a
deputada Erika Kokay (PT-DF)
durante audiência na quarta-fei-
ra (9), quando o relator anunciou
a entrega do texto.

Agora, pelas regras regi-
mentais, os deputados têm cin-
co sessões do plenário, a par-
tir de quinta-feira (10), para
apresentar sugestões de emen-
das ao relatório. A expectativa
do relator é que a votação da
proposta deve ocorrer no fim
de maio. (Agencia Brasil)

Supremo recebe novo recurso
da defesa para Lula ser solto

O Supremo Tribunal Federal
(STF) recebeu  na quinta-feira
(10) mais um recurso do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no qual seus advogados pedem
para ele ser solto. O caso deve
ser encaminhado para análise ini-
cial do ministro Edson Fachin.

Trata-se de um recurso con-
tra um primeiro habeas corpus

preventivo de Lula, que foi ne-
gado em março, por unanimida-
de, pela Quinta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa de Lula recorreu
dessa decisão, mas tal recurso
ainda não foi julgado, tendo
sido enviado ao STF no último
dia 19 pelo ministro Humber-
to Martins, vice-presidente do

STJ. Entretanto, somente nes-
ta quinta-feira esse processo
foi protocolado no sistema do
Supremo.  

Um outro habeas corpus
preventivo, paralelo àquele que
tramitou no STJ, já foi negado,
por 6 a 5, pelo plenário do STF,
em 4 de abril.

O ex-presidente está preso

na Superintendência da Polícia
Federal em Curitiba desde o
dia 7 de abril, por determina-
ção do juiz Sérgio Moro, que
ordenou a execução provisória
da pena de 12 anos e um mês
de prisão pelos crimes de cor-
rupção e lavagem de dinheiro,
no caso do tríplex em Guarujá
(SP). (Agencia Brasil)

Investigação está chegando ao fim,
diz Jungmann sobre caso Marielle

O ministro extraordinário da
Segurança Pública, Raul Jung-
mann, disse  na quinta-feira (10)
que a investigação sobre o assas-
sinato da vereadora Marielle
Franco (PSOL), no Rio de Janei-
ro, ocorrida na noite de 14 mar-
ço deste ano, “está chegando na
sua etapa final”. “Eu acredito
que, em breve, vamos ter resul-
tados”, afirmou o ministro, após
presidir a primeira reunião da
Câmara Intersetorial de Preven-
ção Social e Segurança.

Perguntado sobre a partici-
pação do vereador Marcello Si-
ciliano (PHS) e do ex-policial
militar Orlando Oliveira de Ara-
újo no assassinato de Marielle,
após reportagem do jornal O
Globo divulgar o depoimento de
uma testemunha que acusa os
dois de terem se reunido para
planejar a morte da parlamentar,
o ministro lembrou já ter men-
cionado que o crime apontava
para a atuação de milícias.

“Não estou dizendo que são
esses especificamente. Agora,

tem dois níveis que tenho que
observar: um é o do jornalismo
e as suas informações que, evi-
dentemente, têm que ser inves-
tigadas. E outro é a própria in-
vestigação em si sobre a qual a
gente, por óbvios motivos, não
tem aqui como ficar comentan-
do. O que eu posso dizer é que
estes e outros todos são inves-
tigados”, disse.

Na quarta-feira (9), o verea-
dor Marcello Siciliano negou
participação no assassinato de
Marielle Franco e de seu moto-
rista Anderson Gomes.

Percepção de insegurança
Sobre a situação de violên-

cia no Rio de Janeiro, Jungmann
disse que a percepção da mudan-
ça ainda não alcançou a maioria
da população. “Mas as medidas
saneadoras estão sendo tomadas
e elas vão apresentar resultados.
É preciso ter confiança e enten-
der que está no rumo certo e nós
vamos ter redução, sem sombra
de dúvida, da violência e insegu-

rança no Rio de Janeiro proxi-
mamente”, afirmou.

“Quando isso vai acontecer?
Quando germinarem o resultado
das ações que estão sendo fei-
tas, inclusive, refundando prati-
camente as polícias do Rio de
Janeiro, reestruturando o siste-
ma carcerário que estava um
caos”, completou.

Na tarde desta quinta-feira, o
presidente Michel Temer discu-
te, no Palácio do Planalto, a in-
tervenção federal na segurança
pública do Rio de Janeiro, com
o interventor general Walter
Souza Braga Netto; o secretário
de Segurança Pública do estado,
general Richard Nunes; o minis-
tro Raul Jungmann, e o secretá-
rio-executivo do Gabinete de
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, general
Freire Gomes.

Câmara de Prevenção So-
cial e Segurança

Criada na semana passada, a
Câmara Intersetorial de Preven-

ção Social em Segurança Públi-
ca é integrada por todos os mi-
nistérios e órgãos da área soci-
al. A ideia, segundo Jungmann, é
concentrar ações e programas já
existentes nos bairros mais vio-
lentos das 109 cidades brasilei-
ras que concentram metade dos
61 mil homicídios ocorridos no
país anualmente.

Segundo o ministro, o grupo a
ser focado são os jovens de 15 a
24 anos em situação vulnerável,
ou seja, sem escola, sem empre-
go, e com família desestruturada.

“Nossa ideia é convergir saú-
de, educação,  assistência social,
cultura e esportes para esses mu-
nicípios que têm metade dos ho-
micídios, mas voltado sobretudo
para a juventude vulnerável para
que não sejam atraídos e levados
para o crime. E que a gente possa
mantê-los ao nosso lado, ao lado
da sociedade, trazendo futuro para
eles e também um futuro de mais
sossego e mais tranquilidade para
todos os brasileiros e brasilei-
ras”. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0003125-16.2018.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar
Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, na forma da lei, etc... Faz
saber a ESPÓLIO DE ANGELA MARIA MOTHIO, representada por sua herdeira Sra. MARCELA MOTHIO
DOS SANTOS AZEVEDO (CPF/MF sob nº 442.566.948-70) que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGENCY
PLAZA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS ora em fase de
Cumprimento de Sentença, referente as despesas condominiais do imóvel situado na Rua Mateus Grou,
nº 335, Apartamento 21, Pinheiros - São Paulo/SP. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não
sabido, deverá nos termos do artigo 513, § 2º, IV, do CPC, ser intimada, também por edital, para no prazo
de 15 dias, promover o pagamento do valor de R$30.041,89 (abril/2018), devidamente atualizado até
a data do efetivo depósito, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de
10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora de bens). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 26/04/18. 10 e 11/05

O empresário Laerte Codo-
nho, dono da empresa de refri-
gerantes Dolly, foi preso  na
quinta-feira  (10) acusado de
fraude fiscal e lavagem de di-
nheiro estimados em R$ 4
bi lhões .  A operação foi
conduzida pela Polícia Civil e
pelo Ministério Público de
São Paulo. 

Codonho teve a prisão de-
cretada pela 4ª Vara Criminal de
São Bernardo do Campo (SP) e
foi detido em sua casa na Granja
Viana, em Cotia, na Grande São
Paulo. O empresário foi levado
para 77º Distrito Policial na ca-
pital paulista, junto com o ex-
contador da empresa Rogério
Raucci e o ex-gerente financeiro
César Requena Mazzi. 

As investigações foram con-
duzidas pelo Gedec, grupo espe-

Dono do refrigerante
Dolly é acusado de

fraude fiscal de
R$ 4 bilhões

cial do Ministério Público para
recuperação de ativos por con-
dutas ilícitas, repressão aos de-
litos contra a ordem econômica
e formação de cartel.

Em nota, o órgão informou
que entrou com “ações cautela-
res  no âmbito fiscal, a recupe-
ração de ativos de bens do gru-
po econômico mencionado, res-
ponsável por débitos fiscais bi-
lionários já constituídos”. 

A operação apreendeu bens
do empresário, como carros de
luxo e helicópteros.

Em nota, a Dolly disse que é
“injusta” a detenção do empresá-
rio. “Laerte Codonho sempre co-
laborou com as autoridades, e tem
certeza que provará sua inocência.
A defesa recorrerá da decisão e
confia na Justiça”, informa o co-
municado. (Agencia Brasil)

Sebrae e SPC Brasil comemoram
aprovação do cadastro positivo

A inclusão automática e
obrigatória no Cadastro Positi-
vo vai “empoderar” consumido-
res e empreendedores, segun-
do avaliação do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).
O texto-base do projeto foi
aprovado na noite de quarta-
feira (9) pelo plenário da Câ-
mara dos Deputados, com o
apoio de 273 parlamentares e
150 votos contrários.

A proposta estabelece que
gestores de bancos de dados te-
rão acesso a todas as informa-
ções sobre empréstimos quita-
dos e obrigações de pagamento
que estão em dia de pessoas fí-
sicas e jurídicas para formação
de um histórico de crédito. Es-
ses dados poderão ser usados
por instituições financeiras para
a criação de uma lista pública
de bons pagadores. A medida
estabelece ainda que o banco
comunique ao cliente sobre a
inclusão de seu nome no cadas-
tro, além de informar os canais

disponíveis para o cancelamen-
to desse cadastro no banco de
dados.

A votação da proposta deve
ser concluída na próxima sema-
na, quando os destaques e as
emendas serão votadas no ple-
nário. O texto ainda segue para
Senado.

Para o diretor-presidente do
Sebrae, Guilherme Afif Do-
mingos, o projeto, quando en-
trar em vigor, vai destravar o
acesso ao crédito, uma vez que
será possível distinguir os
bons dos maus pagadores.
“[Os bancos] sempre manti-
veram spreads [diferença en-
tre o que os bancos pagam na
captação de recursos e o que
eles cobram ao conceder um
empréstimo] extremamente
altos para jogar na média, fa-
zendo com que o bom pagador
pague uma taxa de risco pelo
mau pagador”, disse.

O Sebrae calcula que a ini-
ciativa de incorporar cidadãos
e empresas no Cadastro Positi-

vo poderá reduzir a inadimplên-
cia em até 45%. Além disso, es-
timativa das entidades que
compõem a Frente do Cadas-
tro Positivo indica que, a mé-
dio prazo, os efeitos do cadas-
tro poderão injetar até R$ 1,1
trilhão na economia, promo-
ver um aumento de R$ 790 bi-
lhões na geração de negócios
e incluir 22 milhões de pes-
soas no mercado de crédito,
mesmo quem não tem com-
provação de renda.

SPC Brasil
O Serviço de Proteção ao

Crédito (SPC Brasil), que reú-
ne o banco de dados sobre o his-
tórico de pagamentos realiza-
dos pelos consumidores, tam-
bém comemorou a aprovação do
texto-base do projeto de lei do
cadastro positivo. O SPC Bra-
sil avalia que as consequências
das novas regras podem tornar
o acesso ao crédito mais fácil
e com juros menores para con-
sumidores e empresas que hon-

ram seus compromissos finan-
ceiros, com uma análise de ris-
co mais realista na concessão
dos créditos.

O órgão também comemo-
ra o efeito no empresário, que
sentirá mais confiança para os
financiamentos, empréstimos e
compras a prazo. “Um dos mo-
tivos das taxas de juros serem
altas e de não haver flexibiliza-
ção dos prazos para pagamen-
tos é a ausência de algumas in-
formações sobre os hábitos de
pagamento dos consumidores.
Atualmente, o bom pagador é
penalizado pelo consumidor
inadimplente, fazendo com que
os juros sejam elevados para to-
dos. Com o Cadastro Positivo,
o consumidor será analisado
pelo seu próprio histórico de
pagamentos, e não apenas pelas
restrições pontuais existentes
em seu nome, o que é um mo-
delo mais justo e abrangente”,
disse o presidente do SPC Bra-
sil, Roque Pellizzaro Junior.
(Agencia Brasil)
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Mitsubishi Cup

Com carreata pelas ruas da cidade de Magda (SP), rali cross-country de velocidade chega à região Noroeste do Estado de São Paulo no dia 19 de maio para uma prova de 120 km

Variação de terrenos será o diferencial da prova

Após uma etapa de abertura
recheada de emoções, com pro-
vas de cross-country e
rallycross em Mogi Guaçu (SP),
um novo desafio aguarda as du-
plas da Mitsubishi Cup no dia 19
de maio: uma etapa maratona de
120 km de extensão na cidade
de Magda (SP), localizada na
região de Votuporanga (SP),
Noroeste do estado.

Outra novidade será a festa
de chegada dos veículos da Mit-
subishi Cup em Magda na sexta-
feira, dia 18 de maio. Todos os
fãs de automobilismo e off-road
da região poderão acompanhar
de perto a largada promocional
das equipes que vêm de todo o
Brasil para participar do rali.

“Na temporada 2018, as du-
plas encontrarão uma série de
desafios bem diferente um dos
outros. As características da se-
gunda etapa não se assemelham
em nada com a abertura. No lu-

gar das disputas lado a lado da
prova de rallycross e de provas
de cross-country com menor
quilometragem, os competido-
res enfrentarão uma volta única
com 120 km de extensão”, adi-
anta Eduardo Sachs, diretor de
prova da Mitsubishi Cup.

Será a terceira vez que a ci-
dade de Magda receberá a Mit-
subishi Cup. A prova será divi-
dida em dois trajetos distintos,
com um neutro para abasteci-
mento entre elas, onde não será
permitido fazer qualquer tipo de
ajuste nos carros.

Como já virou tradição nas
etapas realizadas na Fazenda São
Francisco, as duplas das catego-
rias L200 Triton Sport RS, L200
Triton ER Master, L200 Triton
ER, ASX RS Master e ASX RS
podem esperar uma especial
bastante prazerosa, com vários
tipos de terreno, com trechos de
areia e pirraça alta velocidade e

trechos com muita visibilidade.
“O carro é fantástico. Tive-

mos muita segurança no desem-
penho da L200 Triton Sport RS
durante a primeira etapa. Parti-
cipar do rali com um carro des-
se é uma grande diversão”, co-
menta o piloto Thiago Rizzo.

Máquinas de alto desem-

penho
Durante toda a temporada

2018, as duplas da Mitsubishi
Cup estarão abordo de três mo-
delos de competição que provam
toda a capacidade off-road e o
alto desempenho dos veículos
da marca dos três diamantes.

A L200 Triton Sport RS é o
veículo mais rápido preparado

pela Mitsubishi Motors a par-
ticipar da Mitsubishi Cup, e
participou do Rally dos Sertões
nas categorias Protótipo ou
Pró-Brasil.

Já o ASX RS, veículo homo-
logado junto à CBA (Confedera-
ção Brasileira de Automobilis-
mo) para a Mitsubishi Cup, para
o Campeonato Brasileiro e para
o Rally dos Sertões, na catego-
ria Production, tem carroceria
nova e 194 cavalos de potência.

O rali também conta com a
já consagrada L200 Triton ER.
O veículo está homologado
para participar também do Cam-
peonato Brasileiro e do Rally
dos Sertões, na categoria Super
Production. Esta picape tem
242 cavalos de potência e
39kgf.m de torque.

Mitsubishi Cup
A Mitsubishi Cup já realizou

mais de 130 etapas e 400 pro-

vas de rali cross-country de ve-
locidade desde sua criação, em
2000. Os carros participantes
são preparados pela Mitsubishi
Motors, única montadora na
América Latina que tem uma li-
nha de produção de veículos de
corrida. Já são mais de 500 uni-
dades entregues e a marca co-
mercializa os modelos ASX RS,
L200 Triton Sport RS e L200
Triton ER, homologados para
os principais campeonatos de
rali do Brasil, inclusive o Rally
dos Sertões.

Os veículos preparados para
competição estão disponíveis
para venda para os pilotos e
equipes com condições especi-
ais. Para mais informações,
c o n t a t e :
yh@spinelliracing.com.br.

A Mitsubishi Cup tem patro-
cínio de Axalta, Clarion, Lubrax
/ Petrobras, Pirelli, Transzero,
Unirios e W. Truffi Blindados.
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Bellucci disputa série
de torneios na Europa

Thomaz Bellucci

O tenista brasileiro Tho-
maz Bellucci já está na Euro-
pa, onde inicia na semana que
vem uma nova série de tornei-
os. A gira começa em Lisboa,
onde joga um Challenger e
segue para o qualifying de
Roland Garros, continuando
depois na Europa.

Bellucci viaja com a ex-
pectativa de alcançar melho-
res resultados do que nas úl-
timas semanas, em que dispu-
tou uma série de torneios
Challenger, mas não conseguiu
passar das quartas-de-final. “A
minha participação nesses tor-
neios foi bem aquém do que eu
planejava. Não consegui en-
contrar um bom nível de tênis
constantemente. Preciso ter

paciência e seguir trabalhan-
do com motivação,” analisou.
“Cada torneio é uma nova
chance e espero ter um de-
sempenho melhor.”

Para o brasileiro, o prin-
cipal torneio desta gira na
Europa será o qualifying de Ro-
land Garros. “Roland Garros é
um torneio grande, em que já
tive muitos bons resultados. É
mais uma boa oportunidade de
voltar a fazer um bom resulta-
do em um Grand Slam.”

Calendário:
Lisboa Belém Open Chal-

lenger - 14.05; Roland Garros
Qualifying - 21.05; A definir -
Challenger de Vicenza - 28.05;
Challenger de Poznan - 04.06.
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Marcos Gomes disputa etapa de
South Boston da Nascar K&N

Piloto brasileiro foi um dos competidores que liderou por mais tempo a corrida passada em Langley e está confiante por um
bom resultado em South Boston, mais um circuito oval com menos de meia milha de extensão

Marcos Gomes em Langley, etapa passada da Nascar K&N

Marcos Gomes vai disputar
sua terceira etapa na Nascar K&N
East neste final de semana no cir-
cuito de South Bouston, na Virgí-
nia. O piloto brasileiro vem emba-
lado por ter conquistado um segun-
do lugar na etapa passada da Stock
Car em Londrina, no último domin-
go, e também por ter liderado boa
parte da corrida anterior na catego-
ria norte-americana em Langley.

“Estou bem motivado para
essa próxima etapa da Nascar
K&N. A pista de South Boston
tem uma inclinação bem peque-
na, entre 10 e 12 graus, e é ape-
nas um pouco maior do que a da
etapa passada com 0.4 milha de
extensão. Eu já me familiarizei
com a categoria, com os ovais e
também com o espaço menor
dentro do carro em relação ao da
Stock, então a expectativa é de

conseguir bons resultados na se-
quência do ano”, diz Gomes.  

Na etapa passada, Gomes era
líder na metade da corrida em

Langley e na segunda parte da
prova recebeu um toque de um
dos adversários que prejudicou
seu carro para o restante da dis-

puta. Com isso, o piloto de Ri-
beirão Preto terminou em 13º
lugar na prova da categoria regi-
onal da Nascar.

“A equipe trocou o chassi do
carro, fizemos várias modifica-
ções e acredito que o carro da
NetxGen Motorsports estará
melhor e conseguiremos andar
novamente entre os primeiros.
Eu e a equipe estamos analisan-
do as últimas largadas, relarga-
das e classificação para fazermos
um trabalho ainda melhor nessa
etapa”, diz Gomes, que é um dos
15 pilotos do time Cimed Ra-
cing, a maior plataforma de apoio
ao automobilismo brasileiro.

A etapa de South Boston terá
duas corridas: a primeira será no
sábado às 20h e a corrida 2 acon-
tecerá no mesmo dia às 22h15
(horários de Brasília).
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CIRCUITO SUL-AMERICANO

Com título geral já garantido, Brasil
busca ouro na etapa “Finals” no Peru

Tainá e Victoria, que conquistaram dois ouros e uma prata ao longo da temporada, representam o país em Lima

Tainá (esq) e Victoria representarão o Brasil em Lima, no Peru

O Brasil já é o campeão ge-
ral da temporada 2018 do Circui-
to Sul-Americano de vôlei de
praia, mas a busca por medalhas
não para. Acontece neste final
de semana, de sexta-feira (11)
a domingo (13), a etapa ‘Fi-
nals’ do naipe feminino, sedi-
ada em Lima, no Peru. O tor-
neio terá pontuação maior e
reunirá apenas os oito melho-
res países do ranking. O Bra-
sil será representado por Tainá e
Victoria (SE/MS).

As duplas brasileiras no tor-
neio feminino venceram as seis
etapas realizadas no ano. Com
isso, o Brasil atingiu 1.200 pon-
tos. A Colômbia, segunda colo-
cada, possui 840 pontos. Com o
título geral já garantido, Tainá
e Victoria querem subir no lu-
gar mais alto do pódio nova-
mente no giro continental. Elas
conquistaram ouro nas paradas
de Rosário (Argentina) e Santa

Cruz Cabrália (Brasil), além de
terem ficado com a prata em
Nova Viçosa (Brasil).

“Estamos felizes em poder
representar o Brasil mais uma
vez, é um sentimento especial
sempre que temos esta chance.
Tivemos três pódios em três eta-
pas do Sul-Americano neste ano,
vamos novamente buscar o ouro.
Estamos embaladas por termos
feito a final do SuperPraia, prin-
cipal competição nacional, que-
remos manter o trabalho feito.
Vamos manter o respeito às ad-
versárias e pensar sempre jogo a
jogo”, analisou Victoria.

As brasileiras estreiam con-
tra as chilenas Paula Vallejos/
Rivas nesta sexta-feira, às 11h50
(de Brasília). No grupo ainda es-
tão as uruguaias Fortunati/Bause-
ro e as colombianas Diana e Yuli.
Na chave oposta estão as argen-
tinas Ana Gallay/Pereyra, as pe-
ruanas Calle/Serna, as paraguai-

as Michelle/Erika e as equatori-
anas Ariana e Briggitte.

Os primeiros de cada grupo
avançam direto às semifinais,
enquanto segundos e terceiros
disputam as quartas de final. No
naipe masculino, o Brasil con-
quistou o título geral em abril,
com ouro de Vitor Felipe e Guto
(PB/RJ) na etapa Finals disputa-
da na Argentina. No feminino,
em seis etapas foram seis ouros
do Brasil.

Ao todo são seis etapas do
Circuito Sul-Americano para os
dois naipes, e dois torneios ‘Fi-
nals’ contando exclusivamente

com um naipe cada. O calendá-
rio 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 pontu-
ação da dupla mais bem colocada
das nações em cada parada, mes-
mo que um país tenha mais de uma
dupla no pódio. No Finals, os cam-
peões somam 400 pontos, o vice,
360, o terceiro colocado, 320,
reduzindo 40 pontos em cada po-
sição seguinte.
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