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Ministro diz que não precisa de nova
lei para aumentar combustíveis
Copom inicia reunião para definir taxa
de juros; Selic pode cair para 9,25%
Página 5

Sindicato acredita que adesão de
servidores públicos a PDV será baixa
Página 3

O chefe do governo de unidade nacional da Líbia, que conta com apoio da ONU, Fayez al
Serraj, e o marechal Khalifa Hafter, que controla o leste do território líbio, chegaram na terçafeira (25), em Paris, a um acordo
de cessar-fogo no país, que está
em guerra há seis anos. A informação é da EFE.
Página 3

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens durante o dia. À noite
o céu fica com muitas nuvens, mas não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

25º C
10º C

Noite

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, durante
reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal
O Conselho Superior do Mi- do ano que vem para a força-tarefa
nistério Público Federal (CSMPF) da Operação Lava Jato em Curitidecidiu na terça-feira (25) ampli- ba, de R$ 522,6 mil para R$ 1,65
ar a proposta inicial de orçamento milhão. Os recursos são destina-

Compra: 3,68
Venda:
3,69

OURO
Compra: 115,33
Venda: 145,47

Brasil registra queda de
4% no número
de linhas de celular
Página 5

Pesquisa diz que a cada
16,8 segundos uma tentativa
de fraude é aplicada no país
Página 3

Brasil renovado terá quatro
estreantes no principal
torneio da temporada
O Campeonato Mundial de
vôlei de praia, realizado a cada
dois anos, terá novos representantes entre os atletas brasileiros na edição 2017. A
competição, que começa na
próxima sexta-feira (28), na
cidade de Viena, na Áustria,
contará com a estreia de André Stein (ES), Duda (SE), Elize Maia (ES), Guto (RJ) e Saymon (MS). O Brasil é o atual
campeão nos dois naipes.
O processo de renovação
começou nas categorias de
base. Com exceção de Elize
Maia, atleta mais experiente, de
32 anos, os demais jogadores
possuem até 23 anos. Página 8

Três equipes
disputarão o
torneio feminino
no fim semana
A Copa São Paulo de Voleibol Feminino 2017 será a atração deste fim de semana, abrindo oficialmente a temporada
2017 da Divisão Especial. Esporte Clube Pinheiros, Sesi/SP
e Hinode Barueri participarão
do evento, marcado para os dias
28 e 29 de julho, nas quadras

Cinquenta anos de
juventude em Interlagos
neste final de semana
A categoria mais tradicional do
país na formação e revelação de jovens pilotos está em festa. Afinal, a
primeira prova da Fórmula Vee realizada no Brasil foi em 1967. Para
celebrar o seu cinquentenário, neste final de semana (29 e 30/7) será
realizado o GP 50 anos da FVee no
Brasil, dentro da programação da sétima etapa do Campeonato Paulista
de Automobilismo.
Página 8
Fórmula Vee de Alberto
Cesar Otazú

do E.C. PInheiros, na capital
paulista. O atual campeão, o
Vôlei Bauru, que estava
confirmado, desistiu do
evento em razão da participação nos Jogos Regionais. O torneio masculino
acontecerá na primeira semana de agosto. Página 8

Florianópolis recebe
primeira maratona
da O2

Duda, aos 18 anos, fará sua estreia no Campeonato Mundial
adulto

Foto/ Carlos Freitas

EURO

Polícia Militar de São Paulo
ganha reforços na frota
e no efetivo
Página 2

dos, sobretudo, para custear gastos com diárias e passagens de
procuradores e servidores.
Para se atingir esse valor, foram retirados recursos de outras
áreas do Ministério Público Federal (MPF), sendo reduzido o
orçamento para concursos e o
reajuste dos valores de diárias. A
medida foi proposta pelo viceprocurador-geral da República,
José Bonifácio de Andrada, relator do orçamento do MPF,
atendendo integralmente o que
havia sido solicitado pelos procuradores em Curitiba.
Bonifácio afirmou que a medida visa enviar uma mensagem
positiva para a sociedade e a mídia, bem como “garantir a segurança” da atuação da força-tarefa, tendo em vista o “interesse
público”.
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Esporte

Comercial
Compra: 3,16
Venda:
3,16
Turismo
Compra: 3,04
Venda:
3,30
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Foto/Divulgação

Líderes da
Líbia
estabelecem
em Paris um
acordo de
cessar-fogo

Foto/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Assembleia Nacional da
Venezuela (AN) denunciou na
terça-feira (25) que o Serviço
Bolivariano de Inteligência
(Sebin) deteve outros dois juízes que esse Poder Legislativo nomeou na sexta-feira passada (21) como magistrados do
Supremo para substituir os atuais, que o Parlamento considera “ilegítimos”. A informação
é da agência EFE.
“Sebin [do estado de] Anzoátegui detém os magistrados
recém-juramentados pela AN,
Jesús Rojas Torres e Zuleima
González”, informou o Parlamento venezuelano no seu perfil oficial no Twitter. Página 3

governo apresentará para pedir a anulação da liminar que
suspendeu o aumento é que a
elevação da alíquota foi feita
em regime de adesão opcional
para as empresas. “O que temos colocado é que o regime do PIS/Cofins é optativo.
Portanto, as empresas que
estão submetidas a esse regime, podem não optar por
isso.
Não
há
uma
obrigatoriedade, mas ocorre
que, mesmo com o aumento
da tributação, o regime opcional
é melhor que a regra legal”, disse Oliveira.
Página 4

AGU diz que há previsão
legal para reajuste do PIS/
Cofins sobre combustíveis

Conselho do Ministério
Público amplia orçamento
para Lava Jato em 2018

Foto/Divulgação

Governo da
Venezuela
detém mais
dois
magistrados
nomeados
pelo
Parlamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse na
terça-feira (25) que o governo
vai argumentar que não precisa de uma nova lei ou aguardar uma noventena para que o
reajuste das alíquotas do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol passe a
vigorar após decisão da Justiça Federal no Distrito Federal
que suspende o aumento.
De acordo com o ministro,
o argumento jurídico que o

Meia de Floripa
A O2, organizadora de corridas
de rua da Norte Marketing Esportivo, acaba de lançar a primeira maratona proprietária do grupo, que
acontecerá no primeiro semestre
de 2018: a Maratona Internacional

da Cidade de Florianópolis. Planejada para atender corredores
exigentes, os 42k de Floripa já
tem data definida para acontecer:
dia 03 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. Página 8
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Polícia Militar de São Paulo ganha
reforços na frota e no efetivo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA
Enquanto rolam audiências públicas pra concessões e privatizações de parte do patrimônio paulistano, a vereadora
Aline (PSDB) vai vivenciando uma experiência única. Filha do
deputado (ALESP) ...
DE
... Celino Cardoso (PSDB), Aline é aquela mulher que entra
literalmente de corpo, emoção, cabeça e espírito em tudo o que
faz. Ela preparou-se pra vida pública, não somente pra virar vereadora ...
S ÃO
... [do maior e mais importante parlamento municipal do Brasil e América do Sul], como agora Secretária [Trabalho] da gestão Doria (PSDB). Aline terá nas mãos o planejar e o executar
várias políticas ...
PA U L O
... de desenvolvimento econômico, empreendedorismo, geração de emprego e renda; além do foco que já tinha na diminuição das desigualdades sociais. Em tempo: o colega Caio
(PSB) agradece a ficada.
PR E F E I T U RA ( S P )
A China, ainda ditadura de partido único, mas que se vende ao
mundo como economia capitalista em pleno crescimento, recebeu Doria (PSDB) melhor que ao Trump (EUA). ‘Pequenos’ negócios, grandes futuros.
A S S E M B LE I A ( S P )
Perguntinha: tem coisa ainda mais ridícula que o deputado [expresidente por 2 mandatos e novamente líder do governo] Barros
Munhoz (PSDB) ter recebido a ‘fortuna’ de 50 mil Reais na
sua campanha de 2010 ?
GOVERNO (SP)
Quem não perde, com possíveis saídas de parlamentares
do PSB pro DEM (ex-PFL), é o vice Márcio França. Na prática,
de ‘dono’ do partido no Estado vai [quando assumir a
governo] escalar na direção nacional.
CONGRESSO
A coisa tá tão feia pro denunciado Temer (PMDB) e tão ‘tranquila e favorável’ pra deputados e senadores exigirem os ‘anéis’
pra não deceparem as ‘mãos’ do Presidente, que até ‘inimigo’ tá
deitando e rolando.
PR E S I D E N C I A
Dizendo que a recessão acabou, mas a partidária não. É assim
que o ministro (Economia) Meirelles (PSD de Kassab) se coloca como alternativa a Lula, Alckmin ou Doria, Ciro, Marina, Caiado e Bolsonaro.
J U S T I ÇAS
O ‘canto do cisne’ do ainda PGR Janot é propor novo processo
contra Temer pelos crimes de formação de quadrilha (via PMDB)
e obstruções à Justiça. A Procuradora Dodje assume (setembro)
com ‘canto de curió’.
PA R T I D O S
‘Nova’ UDN (extinta em 1965), ‘nova’ ARENA (construída
pelo governo militar em 1965) e ‘novo’ partido controlado por
grupos religiosos ‘cristãos-evangélicos’ (PSC e PRB já são) tentam viabilizar-se assim como Muda Brasil. Não chega o Muda
Brasil (PR ‘do B’).
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil).
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O governador Geraldo Alckmin anunciou, nesta terça-feira
(25), um pacote de medidas para
a segurança pública. Entre as
novidades está a assinatura do
decreto que reduz o tempo para
que aspirantes da Polícia Militar sejam promovidos a oficiais.
O Governo do Estado também
autorizou a abertura de concursos para contratação de 2.421
policiais militares, além de entregar 72 novas viaturas, que reforçarão a frota na capital.
“As três ações ampliarão
muito a segurança pública na região metropolitana de São Paulo. É uma alegria tomar simultaneamente todas essas medidas
para o território paulista”, destacou o governador, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.
As viaturas foram adquiridas
por R$ 5,9 milhões, recolhidos
por meio de infrações aplicadas
na cidade de São Paulo. O investimento é fruto de um
convênio firmado com o

município para fiscalização do
trânsito.
Do total de carros, 50 serão
destinados ao Comando de Policiamento da Capital (CPC), que
as distribuirá para os batalhões
responsáveis pelo patrulhamento nas zonas norte, oeste, leste
e sul da capital. Os outros 22
veículos irão para o Comando de
Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua em toda cidade.
Concursos
Durante a solenidade, foi
anunciada a autorização para
abertura de dois concursos públicos, que oferecerão 2.200
vagas para soldado de 2ª classe
e 221 para aluno-oficial da PM.
A formação do soldado no
curso superior de Técnico de
Polícia Ostensiva e Preservação
da Ordem Pública tem um ano
de duração, na Escola Superior
de Soldados. O policial atua diretamente nas ruas, nos diversos
programas de patrulhamento
preventivo e ostensivo. A remu-

neração inicial é de R$
2.992,54, já incluso o adicional
de insalubridade de R$ 634,78.
Já a formação do oficial no
curso de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e
Ordem Pública leva aproximadamente três anos, na Academia de
Polícia Militar do Barro Branco. Os oficiais da PM são responsáveis pela fiscalização, gestão e comando do efetivo que
atua no policiamento. O salário
inicial para o cargo é de R$
2.946,54, com inclusão do adicional de insalubridade.
Oficiais
Ainda durante o evento, Alckmin anunciou a redução pela
metade do tempo em que o aspirante a oficial, após a formatura, fica em estágio-probatório
até a promoção para 2º tenente.
Atualmente, o aluno-oficial
do Barro Branco se forma aspirante a oficial e fica um ano em
estágio probatório, acompanhando unidades de patrulha nas

regiões onde vai atuar, até a promoção a oficial – 2º tenente.
Com a medida, esse prazo cairá
para seis meses. A mudança já vai
beneficiar os aspirantes a oficiais que se formaram em dezembro do ano passado e estão cumprindo estágio.
Investimentos
O Governo do Estado continua a investir no reforço dos recursos humanos e materiais das
polícias. Somente para a PM, desde 2011, foram contratados
24.311 soldados e 1.945 bombeiros para as regiões do Estado.
Já estão em andamento concursos públicos para a contratação de 2.293 soldados e 74 tenentes-médicos. Além disso,
estão em formação nas academias 421 soldados e 606 alunosoficiais da PM. Desde 2011, foram compradas 10.355 viaturas
para reforçar a frota da Polícia
Militar em todo o Estado de São
Paulo. O valor do investimento
foi de R$ 522 milhões.

Museu da Língua Portuguesa
participa da 15ª edição da Flip
Começou nesta terça-feira
(26) e vai até o dia 30 de julho a
15ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o
encontro literário mais famoso
do país que anualmente reúne
importantes autores brasileiros
e internacionais.
Este ano, o evento terá como
novidade a participação do Museu da Língua Portuguesa, que
levará a cidade fluminense uma
exposição, rodas de conversa,
oficina literária e apresentações
artísticas.
Uma instalação audiovisual,
instalada no Salão Nobre da Casa
da Cultura de Paraty, vai recriar
a experiência-símbolo do Museu: a Praça da Língua, espécie
de “planetário do idioma” que
homenageia a língua escrita, falada e cantada, em um espetáculo de som e luz.
Criada com curadoria de Ar-

thur Nestrovski e José Miguel
Wisnik, a experiência recupera
extratos do áudio original do
Museu. São trechos clássicos da
poesia, prosa e música produzidas em língua portuguesa e interpretados por nomes como
Maria Bethânia e Matheus Nachtergaele.
“A língua portuguesa é
um valioso patrimônio que une
Brasil e Portugal. É hoje a língua mais falada no hemisfério sul
e uma das mais faladas no mundo. Por isso, não hesitamos
quando surgiu a oportunidade de
nos tornarmos patrocinadores
Máster da restauração do Museu
da Língua Portuguesa. Agora,
como patrocinadores da Flip,
continuamos apostando na valorização do nosso idioma comum e nas suas manifestações
criativas e culturais”, diz o diretor-presidente da EDP, Mi-

guel Setas.
Batizada com um verso de
Fernando Pessoa, “Que o mar
unisse, já não separasse”, a mesa
de abertura da exposição “Praça
da Língua” será realizada na sexta-feira (28), às 11h, e contará
com convidados c omo o editor
e livreiro português José Pinho, que transformou a cidade
portuguesa de Óbidos em vila
literária; a editora da Revista
Pessoa, Ana Elisa Ribeiro; a
tradutora literária australiana
Alison Entrekin, radicada no
Brasil; e a jornalista Luciana
Araujo Marques.
“Será a festa da língua portuguesa. Celebrar esse idioma falado em nove países e por mais
de 260 milhões de pessoas em
um dos maiores eventos literários do país, com atividades que
vão desde um dos recortes mais
expressivos do Museu – a Praça

da Língua – até expressões das
culturas indígenas e caiçaras,
demonstra o quanto nossa língua
é vibrante, intensa e presente nas
mais diversas manifestações culturais”, afirma José Luiz
Penna, secretário da Cultura do
Estado de São Paulo.
Museu da Língua Portuguesa
É uma iniciativa do Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Estado da
Cultura, concebido e realizado
em parceria com a Fundação
Roberto Marinho. Tem como
patrocinador máster a EDP,
como patrocinadores o Grupo
Globo e o Grupo Itaú e o apoio
do Governo Federal, por meio
da Lei Federal de Incentivo à
Cultura. O IDBrasil é a organização social responsável pela
gestão do Museu.

Prefeitura oferece curso gratuito
de português para imigrantes
A Prefeitura de São Paulo
está com inscrições abertas para
cursos de língua portuguesa direcionados a imigrantes residentes no município. A ação é uma
iniciativa das secretarias municipais de Direitos Humanos e
Educação, e será realizada em
regiões de alta vulnerabilidade
social da cidade, onde há pouca
oferta de cursos de português e
grande incidência da população
imigrante de São Paulo.
Os cursos serão realizados
em escolas da rede municipal de

ensino a partir do dia 14 de agosto, e todos os imigrantes poderão ter acesso ao curso.
A capacitação será oferecida preferencialmente no período
noturno ou conforme a demanda
recebida pela escola. Serão oferecidos três módulos: básico, intermediário e avançado. No início das aulas será realizada uma
avaliação diagnóstica para definição do nível de domínio da língua portuguesa do aluno.
Os interessados em participar devem se inscrever pessoal-

mente até o dia 11 de agosto nas
escolas participantes (ver imagem abaixo). No local, o imigrante poderá apresentar o Protocolo de Solicitação de Refúgio, Protocolo de RNE (Registro Nacional de Estrangeiro),
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), CTPS (Carteira de
Trabalho e Previdência Social).
CPF (Cadastro de Pessoa Física), ou documentos emitidos no
país de origem como passaporte, carteira de identidade ou de
qualquer outra espécie.

O imigrante também poderá
apresentar qualquer comprovante
de residência usualmente aceito
nos equipamentos públicos. Mas,
em caso de não haver um documento formal, será disponibilizado nas escolas um instrumental de
auto-declaração de residência
(traduzida em ESP, ING e FRA).
Mais informações
Centro de Referência e
Atendimento para Imigrantes de
São Paulo (CRAI)
Tel: 3592-7200

Inscrições abertas para o 2º Concurso
de Crônicas do Museu do Ipiranga
Quem gosta de escrever
pode participar do 2º Concurso
de Crônicas do Museu do Ipiranga. Neste ano, o tema proposto
é “O que eu quero encontrar no
Museu do Ipiranga em 2022”.
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas até o dia 20 de
setembro.
As crônicas devem ser inéditas, com extensão de uma a
três páginas, seguindo o forma-

to estabelecido no edital (atenção, não pode haver nenhuma
forma de identificação de autoria na crônica!). Elas devem ser
encaminhadas exclusivamente
para
o
e-mail
cronicamp@usp.br junto com a
ficha de inscrição e cópia do RG.
As crônicas serão publicadas
no site do Museu Paulista da
USP. Em seguida, serão avaliadas por uma comissão julga-

dora composta por três membros de notório conhecimento
no campo literário, e também
por votação popular. As três
melhores classificadas pelo
júri, bem como a que obtiver
mais votos populares, serão
premiadas em solenidade no
dia 21 de outubro.
Museu do Ipiranga
Com um edifício e uma

área expositiva (o Eixo Monumental) tombados pelo patrimônio histórico, o Museu vem
enfrentando o desafio de modernizar e ressignificar seu espaço mantendo suas características originais. Esse esforço criativo é compartilhado
agora com o público, que tem
a oportunidade de enviar suas
expectativas e recriar nosso
Museu.

Mais de 3.800 vagas disponíveis
no Emprega São Paulo
O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 3.894
oportunidades nesta semana no
Estado de São Paulo. Já o Aprendiz Paulista apresenta 139 vagas.
As oportunidades mais comuns disponíveis são para atendente de lanchonete, operador de
telemarketing receptivo, auxiliar de limpeza, operador de linha
de produção e vendedor.
O Emprega São Paulo/Mais

Emprego é uma agência de empregos pública e gratuita. O programa é gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT), em parceria
com o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
As oportunidades do Aprendiz Paulista são para alunos do
dos cursos técnicos do Centro
Paula Souza (ETECs). Também
coordenado pela SERT, o progra-

ma que promove a vivência e a
inserção de estudantes no mercado de trabalho tem 139 oportunidades disponíveis.
Para manifestar interesse nas
vagas, basta acessar e se cadast
r
a
r
em www.empregasaopaulo.sp.gov.br.
Caso prefira, é possível se candidatar também ao comparecer
com RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho em um Posto de Aten-

dimento ao Trabalhador (PAT).
Veja aqui a lista de regionais do
PAT do estado e encontre o endereço mais próximo.
O Emprega São Paulo conta
com mais de 3,5 milhões de currículos em seu banco de dados.
Implementado em agosto de
2008, o programa já colaborou
diretamente com a recolocação
de 700 mil trabalhadores no
mercado de trabalho.
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Sindicato acredita que adesão de
servidores públicos a PDV será baixa
A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) criticou o plano de demissão voluntária
(PDV) que está sendo elaborado pelo governo. O diretor da
Condsef, Válter Cézar Dias Figueiredo, disse que a proposta
“está fadada ao fracasso” e que a
entidade vai orientar os servidores a não aderirem. O plano de
desligamento voluntário e redução da jornada de trabalho como
uma medida para gerar economia
foi adiantada na segunda-feira
(24) pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
Para a confederação, há uma
carência de servidores públicos,
o que tem refletido na baixa eficácia das políticas públicas, principalmente na área de saúde, educação e segurança. O diretor da
Condsef disse que o argumento
do governo é contraditório.
“De uma forma geral nós somos contra qualquer plano de
demissão, até mesmo porque o

governo fala que está fazendo
reforma para gerar emprego e
ele é o primeiro a promover o
desemprego. Então há uma contradição muito grande nisso”,
afirmou Figueiredo.
O sindicalista lembrou que
uma iniciativa parecida foi adotada pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e, na ocasião, foi baixa a adesão dos servidores. O representante dos servidores disse também que a medida pode contribuir para o “desmonte do Estado”, com o fechamento e privatização de órgãos.
Para ele, a maioria dos servidores que poderiam ser contemplados estão mais interessados em se aposentar. “A população de servidores públicos
nos últimos anos envelheceu,
a população acima de 50 anos
de trabalhadores do serviço
público cresceu. Então, é claro, a pessoa que está nessa idade está querendo é se aposentar e não entrar em PDV. Para

entrar em PDV teria que ser uma
coisa muitíssimo vantajosa”,
afirmou Figueiredo.
Medida Provisória
A proposta deve ser enviada
ao Congresso por Medida Provisória para aprovação dos parlamentares. Para o vice-líder do
governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), a medida é necessária para compensar
o atraso na aprovação da reforma
da Previdência e para conter o
“peso da folha de pagamento” do
serviço público federal.
“O governo FHC fez e muitos governos estaduais fizeram.
O custo da folha de pagamento
na área federal cobre 31% da
arrecadação líquida do governo.
(...). E o Brasil ainda está num
déficit primário importante, quase 3% do PIB. Isso [o PDV] é
para começar a reduzir o peso da
folha, que é assustador. A reforma da Previdência está parada,
então o governo não pode ficar
parado”, disse Perondi.

O deputado discorda que a
medida pode estimular o desemprego e reduzir a importância do
serviço público. “É importante
registrar que é voluntário, o funcionário fará se quiser. Então a
confederação poderia respeitar
a individualidade de cada funcionário”, rebateu Perondi.
Segundo o Ministério do
Planejamento, a proposta visa
aumentar a eficiência no serviço público e gerar uma economia de cerca de R$ 1 bilhão.
Os servidores que aderirem ao
plano serão indenizados com o
montante referente a 125% de
sua remuneração, calculada entre a data da exoneração e multiplicada pelo número de anos
de efetivo exercício no serviço
público.
A medida prevê ainda que os
servidores possam solicitar a
redução da jornada de trabalho
de oito para quatro horas diárias, com remuneração proporcional sobre o total da remuneração. (Agencia Brasil)

Justiça Federal em Brasília suspende
aumento de impostos sobre combustíveis
A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu o reajuste das alíquotas do Programa de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol, anunciado pelo governo na última
quinta-feira (20).
O juiz Renato Borelli, da 20ª
Vara Federal de Brasília, entendeu que o reajuste é inconstitucional, por ter sido feito por decreto, e não por projeto de lei.

Para Borelli, o contribuinte “não
pode ser surpreendido pela cobrança não instituída e/ou majorada por lei”, sob pena de ser lesado em seus direitos fundamentais.
“É óbvio que o Estado precisa de receitas para desenvolver
as atividades relacionadas o bem
comum da coletividade. Porém,
para desempenhar tal atividade,
o Estado deve respeitar e ficar
atento aos preceitos relacionados aos direitos fundamentais
inseridos no texto constitucio-

nal”, escreveu o juiz.
Na decisão datada de terçafeira (25) e motivada por uma
ação popular, Borelli diz que,
conforme a Constituição, ainda
que aprovado em lei, o aumento
nos encargos só poderia passar
a vigorar após 90 dias, e não de
imediato, como determinado
pelo decreto publicado pelo governo federal.
No decreto, o governo retirou reduções que haviam sido
implementadas sobre as alíquotas de PIS/Confins anteri-

ores, resultando, na prática,
em um aumento de impostos,
o que, segundo o juiz federal,
seria ilegal.
A previsão do governo é arrecadar mais R$ 10,4 bilhões
com o aumento do PIS/Cofins
sobre os combustíveis, de modo
a conseguir cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 139
bilhões para este ano.
A Advocacia-Geral da União
informou que, tão logo seja notificada, vai recorrer da
decisão.(Agencia Brasil)
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Pesquisa diz que a cada
16,8 segundos uma tentativa de
fraude é aplicada no país

De janeiro a maio, o Brasil registrou 782.244 tentativas de
golpes. A telefonia é o setor mais afetado com 38,6% do total
(301.956 casos)
A cada 16,8 segundos, uma tativas nos cinco primeiros metentativa de fraude é aplicada no
ses do ano foi o varejo, com
país. Só de janeiro a maio, o Bra- 47.452 tentativas e participação
sil acusou 782.244 tentativas de
de 6,1%. Os demais segmentos
golpes. O segmento de telefonia
representaram 1,6% do total.
foi o mais afetado no acumulado
Em maio deste ano, 164.988
do ano, sendo responsável por
tentativas de fraude foram apli38,6% do total, com 301.956 cadas em todos os segmentos, o
ocorrências.
que representa um aumento de
Neste tipo de golpe, dados de 19,7% em relação a abril do mesconsumidores são utilizados por
mo ano, quando o indicador
criminosos para abertura de conapontou 137.856 tentativas. Na
tas de celulares ou compra de apa- comparação de maio deste ano
relhos, por exemplo. Os dados
em relação ao mesmo período de
são do Indicador Serasa Experi2016, o crescimento nas tentatian de Tentativas de Fraude e fo- vas foi de 12,3%.
ram divulgados na terça-feira
(25), em São Paulo.
Golpes têm ambiente proQuando a fraude na telefonia pício
funciona, ela serve como uma
Segundo economistas da Seporta de entrada para os fraurasa Experian, a volta gradativa do
dadores apli carem golpes de consumidor ao mercado de crémaior valor em outros setodito após dois anos de recessão
res da economia. Os golpiseconômica pode estar estimulantas costumam comprar tele- do os fraudadores a aplicar golfones para ganharem um compes, já que muitas vezes eles conprovante de residência e, assideram os períodos de maior
sim, abrir contas em bancos
movimentação como ambiente
para pegar talões de cheque e propício.
cartões de crédito e, ainda,
O Indicador Serasa Experian
fazer em préstimos bancários em da Demanda do Consumidor por
nome de outras pessoas.
Crédito apontou crescimento de
O setor de Serviços vem em 2,1% no primeiro semestre desseguida no ranking de segmente ano, na comparação com o
tos com mais tentativas de frau- mesmo período do ano anterior,
de identificadas de janeiro a maio
na quantidade de pessoas que busdeste ano: 233.092, representancou crédito no país.
do 29,8% do total. Em terceiro
Segundo estudos da Serasa,
lugar estão os bancos e as finanbasta perder um documento pessoal para dobrar a probabilidade
ceiras com 23,9% de participade o cidadão ser vítima de um
ção e 187.203 tentativas. O quarto setor mais afetado pelas ten- golpe, já que os dados pessoais

de um consumidor são usados
por terceiros para firmar negócios sob falsidade ideológica ou
obter crédito sem a intenção de
honrar os pagamentos.
Para se prevenir, quem teve
documento extraviado deve cadastrar um alerta gratuito na Serasa
pelo
www.serasaconsumidor.com.br/
servicos-roubo-perda-de-documentos/, além de fazer um Boletim de Ocorrência numa delegacia policial. O registro ajuda a reduzir o risco e evita a dor de cabeça de ter dados pessoais utilizados por fraudadores.
Perda ou roubo de documento
Com o alerta, o serviço avisa
às empresas que consultam seus
produtos sobre a perda ou roubo
do documento quando este for
utilizado para abertura de conta
em bancos, compra de bens e serviços, pagamentos etc. Assim,
antes de efetuar a compra, por
exemplo, estas empresas poderão
tomar algumas atitudes preventivas, como solicitar outros tipos
de documentos para comprovar a
identidade, por exemplo.
Outras ações podem ajudar o
consumidor a se proteger das
fraudes. Uma das dicas é não perder de vista seus documentos de
identificação quando solicitados para protocolos de ingresso em determinados ambientes
ou quaisquer negócios. Do
mesmo modo, não deixar que
atendentes de lojas e outros estabelecimentos levem seus
cartões bancários para longe
de sua presença sob a alegação
de efetuar o pagamento.
Também é necessário tomar
cuidado ao digitar a senha do cartão de débito/crédito na hora de
realizar pagamentos, principalmente na presença de desconhecidos. Outra dica é não informar
os números dos seus documentos quando preencher cupons para
participar de sorteios ou promoções de lojas.
Nas compras por meio da internet a atenção deve ser ainda redobrada. Ao ingressar em um site,
é importante verificar se há certificado de segurança. Para isso,
basta checar se o http do endereço vem acompanhado de um “s”

no final (https). Há ainda certificados que ativam um destaque em
verde na barra do navegador.
Outra dica é não fazer cadastros em sites que não sejam de
confiança. Também tenha cuidado com sites que anunciam ofertas de emprego ou produtos por
preços muito inferiores ao mercado. A Serasa ainda aconselha a
não compartilhar dados pessoais
nas redes sociais que podem ajudar os golpistas a se passar pelo
consumidor, assim como manter
atualizado o antivírus do computador, diminuindo os riscos de ter
seus dados pessoais roubados por
arquivos espiões.
O consumidor ainda deve
evitar realizar qualquer tipo de
transação financeira utilizando
computadores conectados em
redes públicas de internet. Se
isso não for possível, ao usar
computadores compartilhados,
é prudente verificar se fez o
log off das suas contas (e-mail,
internet banking, etc).
Principais tentativas de
golpe
De acordo com o indicador,
existem diversas formas de tentativas de golpe. Conheça as principais:
Compra de celulares com documentos falsos ou roubados.
Emissão de cartões de crédito: o golpista solicita um cartão
de crédito usando uma identificação falsa ou roubada, deixando
a conta para a vítima e o prejuízo
para o emissor do cartão;
Financiamento de eletrônicos: o golpista compra um bem
eletrônico (TV, aparelho de som,
celular etc.) usando uma identificação falsa ou roubada, deixando a conta para a vítima;
Abertura de conta: golpista
abre conta em um banco usando
uma identificação falsa ou roubada, deixando a conta para a vítima. Neste caso, toda a cadeia de
produtos oferecidos (cartões,
cheques, empréstimos pré-aprovados) potencializa possível prejuízo às vítimas, aos bancos e ao
comércio;
Compra de automóveis: golpista compra o automóvel usando uma identificação falsa ou
roubada, deixando a conta para a
vítima. (Agencia Brasil)

Governo da Venezuela
detém mais dois
magistrados nomeados
pelo Parlamento
A Assembleia Nacional da Venezuela (AN) denunciou na terça-feira (25) que o Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin)
deteve outros dois juízes que esse Poder Legislativo nomeou na
sexta-feira passada (21) como magistrados do Supremo para substituir os atuais, que o Parlamento considera “ilegítimos”. A informação é da agência EFE.
“Sebin [do estado de] Anzoátegui detém os magistrados recém-juramentados pela AN, Jesús Rojas Torres e Zuleima González”, informou o Parlamento venezuelano no seu perfil oficial
no Twitter.
No último sábado (22), o serviço de inteligência venezuelano já havia detido o magistrado Ángel Zerpa, apenas um dia depois que ele foi nomeado pelo Parlamento. Com isso, já são três
os juízes detidos depois de serem juramentados como magistrados do Supremo perante o Poder Legislativo.
O presidente da AN, o opositor Julio Borges, pediu à comunidade internacional que esteja “alerta diante da perseguição da
ditadura” do presidente, Nicolás Maduro, contra os magistrados
recém-indicados.
O juiz Zerpa iniciou ontem uma greve de fome depois que um
tribunal militar pediu sua prisão e, por isso, funcionários do Ministério Público indicaram hoje que comparecerão à sede do Sebin
para “verificar” seu estado de saúde.
“Presos um a um”
Maduro disse no domingo (23) que os 33 magistrados indicados como tais pelo Parlamento serão presos um a um. “Todos
serão presos e terão seus bens congelados, as contas bancárias e
tudo, e ninguém irá a defendê-los”, afirmou o presidente durante
o seu programa semanal na emissora de televisão pública.
A oposição venezuelana aprovou na sexta-feira as designações de novos magistrados semanas depois que a procuradorageral, Luisa Ortega, impugnou sem sucesso as nomeações de 33
juízes que agora ocupam as cadeiras do Supremo, por supostas
irregularidades no seu processo de escolha.
Os juízes em exercício foram designados pelo Parlamento
quando este era ocupado pela maioria chavista em um processo
relâmpago, concluído em alguns dias, justo após a vitória opositora nas eleições legislativas de 2015 e antes que a nova maioria
tomasse posse.
Após a escolha pelo Parlamento dos 33 juízes paralelos, o
Supremo advertiu os recém-nomeados que estavam incorrendo
em “delitos de traição à pátria” contemplados pela Justiça Militar e, além disso, pediu “medidas de coerção” contra todos os
que participaram dos supostos delitos. (Agencia Brasil)

Líderes da Líbia
estabelecem em Paris
um acordo de
cessar-fogo
O chefe do governo de unidade nacional da Líbia, que conta
com apoio da ONU, Fayez al Serraj, e o marechal Khalifa Hafter,
que controla o leste do território líbio, chegaram na terça-feira
(25), em Paris, a um acordo de cessar-fogo no país, que está em
guerra há seis anos. A informação é da EFE.
O encontro, mediado pelo presidente francês Emmanuel
Macron e supervisionado pelo novo representante especial do
secretário-geral da ONU para a Líbia, Ghassan Salamé, foi concluído com uma declaração conjunta de dez pontos na qual ambos chegaram a um acordo para a convocação de eleições “o mais
rápido possível”.
A reunião representa um passo para a estabilização da Líbia,
um país falido e vítima do caos e da guerra civil desde que, em
2011, rebeldes apoiados pela Otan conseguiram derrubar o ditador Muammar Kadafi, que estava no poder desde 1969.
Serraj, que conta com o reconhecimento internacional, e
Hafter, que domina cerca de 60% do território da Líbia e importantes recursos petrolíferos, se comprometeram a estabelecer
um roteiro para restabelecer a ordem no país.
A solução da crise na Líbia “só pode ser política”, coincidiram os dois líderes em um texto que reconhece a validade do
Acordo de Sjirat (no Marrocos), no qual a aposta foi pela formação, sem consenso, de um governo de unidade nacional.
Eleições
Após a reunião, Serraj e Hafter compareceram a uma coletiva
de imprensa ao lado de Macron, que foi o único que tomou a
palavra para anunciar que o processo eleitoral líbio acontecerá
no primeiro semestre do ano que vem.
Serraj já havia anunciado há duas semanas a intenção de seu
Executivo de convocar eleições antecipadas para março de 2018,
uma intenção que se deparou com a oposição do chefe do Parlamento de Tobruk (cidade portuária líbia no Mediterrâneo, próxima à fronteira com o Egito), a região controlada por Hafter.
“O que está em jogo neste processo é imenso, para o povo
líbio e para toda a região, e é essencial para toda a Europa, porque tem consequências diretas para nossos países sobre os fluxos migratórios”, disse Macron, que também agradeceu a “coragem” de Hafter e Serraj.
Os dois líderes, que disputam o controle do país com o apoio
de várias milícias, se reuniram pela primeira vez em 2 de maio
em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em um encontro
que terminou sem um acordo entre as partes. (Agencia Brasil)
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Conselho do MP amplia
orçamento para Lava Jato em 2018
Ministro diz que não
precisa de nova lei ou
noventena para
aumentar combustíveis
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse na
terça-feira (25) que o governo
vai argumentar que não precisa
de uma nova lei ou aguardar
uma noventena para que o reajuste das alíquotas do Programa de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o
diesel e o etanol passe a vigorar após decisão da Justiça Federal no Distrito Federal que
suspende o aumento.
De acordo com o ministro,
o argumento jurídico que o
governo apresentará para pedir
a anulação da liminar que suspendeu o aumento é que a elevação da alíquota foi feita em
regime de adesão opcional para
as empresas. “O que temos colocado é que o regime do PIS/
Cofins é optativo. Portanto, as
empresas que estão submetidas
a esse regime, podem não optar por isso. Não há uma obrigatoriedade, mas ocorre que,
mesmo com o aumento da tributação, o regime opcional é
melhor que a regra legal”, disse Oliveira.
A elevação dos tributos estava vigente desde o dia 20 de
julho, foi suspensa por uma li-

minar do juiz Renato Borelli,
da 20ª Vara Federal de Brasília
e foi motivada por uma ação
popular proposta por um advogado de São Paulo. O juiz considerou que o decreto assinado pelo presidente Michel Temer é irregular por não obedecer a regra nonagesimal, ou
seja, pelo fato de ela não prever uma espera de 90 dias entre a publicação e o aumento
do tributo.
A argumentação do governo deverá ser apresentada pela
Advocacia-Geral da União
(AGU) . Segundo Oliveira, apesar da argumentação, não é possível antecipar qual será a decisão do Judiciário. Questionado se o governo teria uma solução alternativa, caso a Justiça mantenha a suspensão, o ministro disse que o governo “trabalha com o que tem”, mas disse acreditar que a base jurídica
do governo é consistente.
“Essa discussão é uma
questão jurídica, não temos a
capacidade de antecipar as decisões que a Justiça irá tomar”,
disse. “Há uma base jurídica
muito forte para isso e temos
a expectativa de que a Justiça
tomará uma decisão rápida”.
(Agencia Brasil)

Meirelles diz que
governo recorrerá de
decisão contra
aumento de impostos
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na terçafeira (25) que o governo recorrerá da decisão da Justiça Federal no Distrito Federal que suspendeu o reajuste das alíquotas
do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a
gasolina, o diesel e o etanol,
anunciado pelo governo na última quinta-feira (20). Segundo ele, advogados da Advocacia Geral da União (AGU) já
estão analisando a decisão para
preparar a defesa.
“A interpretação dos advogados da AGU é a de que o aumento dos tributos está dentro da lei.
A AGU vai apresentar o recurso

e vamos aguardar como sempre.
Encaramos com tranquilidade as
decisões de outros poderes”,
disse o ministro.
Meirelles reforçou que a discordância entre os poderes é
uma das características da democracia e o aumento das alíquotas desses impostos foi baseada
na avaliação dos advogados da
AGU e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. “Continuamos acreditando nela [na Justiça]. O juiz entendeu diferente e
está em seu legítimo direito.
Compete à AGU apresentar toda
a argumentação e aguardar as
decisões posteriores. Em resumo mantemos a serenidade,
tranquilidade e a convicção do
que fizemos”. (Agencia Brasil)

AGU diz que há
previsão legal para
reajuste do PIS/Cofins
sobre combustíveis
A advogada-geral da União,
Grace Mendonça, negou que o
presidente Michel Temer tenha ultrapassado os limites
legais ao determinar, por decreto, o reajuste das alíquotas
do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)
sobre a gasolina, o diesel e o
etanol.
O juiz Renato Borelli, da
20ª Vara Federal de Brasília,
entendeu que o reajuste é inconstitucional por ter sido feito por decreto, e não por projeto de lei. Grace diz que há
previsão legal para esse tipo de
reajuste. “A legislação permite [aumento por decreto] desde que seja obedecido o teto
legal e o presidente obedeceu
o teto legal”, disse após evento no Palácio do Planalto.
“Estamos trabalhando para

buscar reverter o mais rápido
possível essa decisão. O presidente atuou rigorosamente
dentro da autorização legal. A
AGU procurará demonstrar
isso em juízo”. Ela afirmou
que a Advocacia-Geral da
União vai recorrer ainda nesta terça-feira da decisão de
Borelli.
No decreto, o governo retirou reduções que haviam
sido implementadas sobre as
alíquotas de PIS/Confins anteriores, resultando, na prática,
em um aumento de impostos,
o que, segundo o juiz federal,
seria ilegal.
A previsão do governo é arrecadar mais R$ 10,4 bilhões
com o aumento do PIS/Cofins
sobre os combustíveis, de
modo a conseguir cumprir a
meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões para
este ano. (Agencia Brasil)

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) decidiu na terça-feira (25)
ampliar a proposta inicial de orçamento do ano que vem para a
força-tarefa da Operação Lava
Jato em Curitiba, de R$ 522,6
mil para R$ 1,65 milhão. Os recursos são destinados, sobretudo, para custear gastos com diárias e passagens de procuradores e servidores.
Para se atingir esse valor,
foram retirados recursos de outras áreas do Ministério Público Federal (MPF), sendo reduzido o orçamento para concur-

sos e o reajuste dos valores de
diárias. A medida foi proposta
pelo vice-procurador-geral da
República, José Bonifácio de
Andrada, relator do orçamento do MPF, atendendo integralmente o que havia sido solicitado pelos procuradores em
Curitiba.
Bonifácio afirmou que a
medida visa enviar uma mensagem positiva para a sociedade e
a mídia, bem como “garantir a
segurança” da atuação da forçatarefa, tendo em vista o “interesse público”.
A proposta foi aprovada por

decisão unânime dos 11 conselheiros do CSMPF, que seguiram orientação positiva dada por
Raquel Dodge, que assumirá o
comando da Procuradoria-Geral
da República (PGR) a partir de
setembro e passa a ser responsável pela gestão do orçamento.
“Essa seria realmente uma
indicação muito positiva. Acho
realmente um bom sinal, uma
boa sinalização, que demonstra a todos que o Ministério
Público não abre mão das investigações em curso na Lava
Jato”, concordou o atual procurador-geral da República,

Rodrigo Ja not.
Na semana passada, Raquel
Dodge enviou um ofício questionando a redução do orçamento
da Lava Jato na proposta inicial
apresentada por Janot, que era de
R$ 522 mil. Em resposta, Janot
negou que tivesse reduzido os
recursos para a operação, afirmando que o orçamento inicial
serviria como base referencial,
podendo ser objeto de suplementações, como de fato ocorreu com o orçamento deste ano,
inicialmente de R$ 501 mil e
posteriormente ampliado para
R$ 1,2 milhão. (Agencia Brasil)

Temer promete ajuda federal a
escolas de samba do Rio de Janeiro
Ao dar posse na terça-feira
(25), em Brasília, ao novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, o presidente Michel Temer
pediu que ele ajude as escolas de
samba do Rio de Janeiro. “O carnaval faz parte da cultura e do
turismo brasileiro. Ainda há pouco recebi presidentes das escolas de samba que estarão contigo hoje. Ajude-os. É preciso ajudarmos com o apoio do governo”, afirmou.
Antes da posse, dirigentes e
integrantes de escolas de samba
do grupo especial do Rio de Janeiro se reuniram com Temer e
disseram que o presidente sinalizou apoio do governo para que
as escolas obtenham recursos
para o Carnaval de 2018 após o
corte de cerca de R$ 13 milhões
feito pela prefeitura do Rio.
O deputado Pedro Paulo
(PMDB-RJ), que também participou da reunião, disse que Temer assegurou que o governo
poderá direcionar até R$ 13 milhões para o Carnaval do Rio de
2018. “O presidente falou que se

não tiver nenhum recurso privado, ele vai colocar tudo do orçamento da União”, disse o deputado.
Segundo Pedro Paulo, o presidente foi receptivo e rápido na
tomada de decisão para determinar que os ministros da Cultura
e do Turismo que criassem soluções para suprir o valor de R$
13 milhões.
O presidente da Estação Primeira de Mangueira, Francisco
Carvalho, conhecido como Chiquinho da Mangueira, disse que
Temer “garantiu que vai buscar
um caminho para ajudar o carnaval do Rio de Janeiro.
“Viemos pedir ao presidente que ele completasse esse corte que foi feito e ele garantiu que
o governo federal vai ajudar através dos ministérios da Cultura e
do Turismo”, disse o presidente
da Mangueira.
De acordo com o carnavalesco e comentarista de carnaval
Milton Cunha, os dirigentes e
integrantes das escolas de samba do Rio terão reuniões na tar-

de de hoje nos ministérios da
Cultura e do Turismo para discutir o assunto. “Imagine o Rio
de Janeiro sem carnaval. A cidade perde seu espírito”, disse
Cunha.
Novo ministro
Já empossado, o ministro da
Cultura foi questionado sobre o
apoio às agremiações cariocas e
disse que é preciso avaliar as possibilidades para anunciar qualquer
medida. “Vamos analisar com cuidado a situação e ver de que maneira podemos ajudar. O governo brasileiro e o Ministério da
Cultura reconhecem a importância do carnaval do Rio de Janeiro
e vão fazer o que for possível para
que o carnaval aconteça em 2018
com ainda mais força”, disse.
Sá Leitão lembrou que o carnaval carioca tem grande impacto
econômico e gera retorno financeiro para a sociedade e o governo.
Cortes no carnaval carioca
O prefeito do Rio de Janei-

ro, Marcelo Crivella, anunciou
que cortaria pela metade os recursos da subvenção destinada às
escolas de samba do grupo especial. O corte gerou protestos
e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) chegou a
divulgar nota informando que não
haveria desfiles em 2018.
De acordo com a prefeitura,
as agremiações receberam cerca de R$ 24 milhões para os desfiles de 2017. O valor cortado
pela prefeitura seria usado para
aumentar o repasse de manutenção de creches conveniadas com
o município.
Segundo Chiquinho da Mangueira, os cortes da prefeitura
prejudicam a qualidade dos desfiles. “O impacto é muito grande. As escolas fazem um espetáculo que tem o custo de R$ 8
milhões a R$ 10 milhões. Não
adianta dizer que o carnaval tem
que reduzir o número de componentes, de carros alegóricos.
O espetáculo não pode cair a
qualidade, tem que ganhar mais
qualidade”. (Agencia Brasil)

MPF pede manutenção da prisão
preventiva de empresário dos
transportes no Rio
O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2) a manutenção da prisão
preventiva do empresário Jacob
Barata Filho. Barata, que atua no
setor de transportes urbanos no
estado do Rio, é alvo de investigação da força-tarefa da Operação Lava Jato, no âmbito da Operação Ponto Final.
Ele é suspeito de ser um dos
administradores de um sistema
de pagamento de propina em troca de vantagens às empresas do
setor de transporte urbano no
Estado do Rio. O esquema é
apontado como mais uma das
ramificações da organização
criminosa que, segundo o
MPF, era liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O julgamento do mérito do pedido
de habeas corpus pela 1ª Turma Especializada do TRF2, está
marcado para hoje (26).
Barata Filho foi preso no dia
5 deste mês em uma operação

da Polícia Federal (PF) em conjunto com o MPF, que tinha começado dois dias antes. Ele foi
preso no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, quando
tentava embarcar para Portugal.
Conforme o MPF, as investigações indicam que Barata Filho e outros investigados movimentaram mais de R$ 260 milhões em caixa 2. Junto com
Lélis Teixeira, Carlos Lavouras
e Marcelo Traça, operava um
esquema paralelo de contabilidade e movimentação financeira, por meio do recolhimento
semanal de dinheiro em espécie nas empresas de ônibus. Os
valores eram repassados a políticos e agentes públicos, de
acordo com os interesses das
empresas.
Segundo a força-tarefa, por
ter ocupado cargos diretivos em
entidades do setor e participação
de diversas empresas do ramo,
chegando a ter o apelido de rei
do ônibus, fica demonstrado o

grau de envolvimento de Barata
Filho na administração do caixa
2 da Federação das Empresas de
Transporte de Passageiros do
Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor).
No parecer, o MPF defendeu
a necessidade de manutenção do
empresário por causa “do amplo
espectro de atuação da organização e sua influência”, além do
período em que se desenvolveram os crimes. Para os cinco
procuradores integrantes da força-tarefa em segunda instância,
há registros de movimentação
até o fim do ano passado, mesmo após a prisão de um dos
operadores financeiros do grupo. Os procuradores entendem
que a liberdade de Barata Filho
“representa risco à ordem pública, trazendo danos ao desenvolvimento das investigações e
à aplicação da lei penal, além
da possibilidade de reiteração
dos crimes”.
Na semana passada, o de-

sembargador federal Abel Gomes, da Primeira Turma Especializada do TRF2, negou habeas
corpus para Barata Filho. Naquele pedido, a defesa do empresário argumentou que a prisão preventiva, decretada pela 7ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, não
se justificava porque não haveria risco de reiteração criminosa com a permanência do acusado em liberdade. Ainda no pedido de habeas corpus, a defesa
informou que Barata não integra
mais a administração da Riopar
Participações S.A., da Concessionária do VLT Carioca e da
Fetranspor. Todas essas empresas são alvo das investigações da
pela PF e do MPF.
No entendimento do magistrado, a prisão preventiva está
devidamente fundamentada. Ainda na decisão, Abel Gomes considerou necessária a prisão preventiva de Barata Filho para assegurar a ordem pública. (Agencia Brasil)

Procura por passagem aérea
doméstica cresce 1,96% em junho
A procura por passagens aéreas domésticas cresceu 1,96%
em junho na relação com o mesmo mês de 2016, informou na
terça-feira (25), em São Paulo,
a Associação Brasileiras das
Empresas Aéreas (Abear). A
oferta de voos pelas companhias aéreas, no entanto, recuou
0,68% na mesma base de comparação.
Maurício Emboaba, consultor técnico da Abear, disse que a
alta na demanda não significa
expansão do setor, já que junho
de 2016, mês usado na comparação, teve demanda reprimida
por ter sido o auge da crise política no país.

Para ele, a leve alta se deve
mais ao ajuste de oferta. Os dados levam em conta os serviços prestados pelas companhias Avianca (que respondeu por
13,49% do mercado), Azul
(18,28%), Gol (35,39%) e Latam (32,85%).
A taxa de ocupação nos voos
foi de 80,24%, alta de 2,08 pontos percentuais, o que a Abear
considera desempenho saudável
para as companhias. As empresas
brasileiras tiveram crescimento
de 15,10% na demanda do mercado internacional e a oferta nesse segmento aumentou 12,32%.
A movimentação de cargas
domésticas cresceu 8,34% em

junho, somando 28,3 mil toneladas. Nas rotas internacionais,
o movimento foi de 20,6 mil
toneladas, crescimento de
57,96%. Para Emboaba, esse
aumento expressivo indica o
amadurecimento do crescimento da oferta no mercado internacional de cargas.
Cobrança de bagagens
A cobrança para despachar
bagagens e o oferecimento de
tarifas com desconto para quem
não utiliza o serviço passaram a
valer em junho. Eduardo Sanovics, presidente da Abear, disse
que a mudança surpreendeu positivamente o setor porque 65%

dos bilhetes vendidos desde então são de tarifas, em média,
30% mais baratas, voltadas aos
passageiros que viajam sem bagagem.
Para ele, embora a associação ainda não tenha dados consolidados sobre a curva de preços das passagens aéreas, os primeiros levantamentos das companhias apontam queda de preços praticados.
“Só poderemos falar sobre
preços quando tivermos os dados consolidados da Anac [Agência Nacional de Aviação Civil],
mas algumas empresas vêm mostrando queda nos preços”, explicou. (Agencia Brasil)
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Campeonato Mundial

São Paulo, quarta-feira, 26 de julho de 2017

Brasil renovado terá quatro estreantes
no principal torneio da temporada

Guto disputará o primeiro Campeonato Mundial da carreira
destaca a alegria por representar o
país e o sistema de disputa especial da competição, com jogos mais
espaçados, diferente de outros
eventos.
“O ano foi todo planejado para
a Copa do Mundo. Estou bastante
ansioso pela estreia. É um sistema completamente diferente, muito semelhante ao dos Jogos Olímpicos, algo que temos que nos
adaptar. Quero aproveitar cada
momento desse torneio. Não tenho dúvidas de que Viena fará uma
grande competição. Os austríacos
são fanáticos por vôlei”, destacou.
André Stein e Saymon também disputaram Mundiais de base
no processo de amadurecimento e adquiriram experiência no
vôlei de praia. O capixaba, ao

lado de Vinícius Rezende, ficou
em quinto lugar no torneio Sub21 realizado em 2014, no Chipre, enquanto Saymon terminou
na nona colocação um ano antes,
jogando com Fábio Bastos.
As 48 equipes de cada gênero
são divididas em 12 grupos com
quatro. Ao final da fase de grupos,
os dois primeiros colocados de
cada chave vão à fase eliminatória.
Os quatro melhores terceiros colocados também avançam, enquanto os outros oito terceiros de cada
grupo jogam entre si para definir as
ultimas quatro vagas, e as 32 equipes finais da etapa de mata-mata. Daí
por diante o torneio segue em sistema eliminatório direto.
Quem também revela expectativa para a estreia no Campeonato

Mundial é a capixaba Elize Maia,
que terá ao lado a cearense Taiana,
vice-campeã da ultima edição. As
lembranças da competição de
2015, na Holanda, inspiraram a jogadora na busca pela vaga.
“Esse é o principal torneio deste ano e estava contando os dias
para chegar a ele. Eu assisti algumas partidas do último evento em
2015 e fiquei pensando como seria incrível estar lá. Será uma experiência valiosa em minha carreira e um grande passo aos objetivos do meu time. Acredito que será
energizante jogar numa arena de
um torneio tão grande como esse,
quero me divertir e espero que
consigamos colocar em prática o
que trabalhamos e aprendemos juntas ao longo da temporada”, destacou Elize.
O Brasil será representado por
nove duplas, cinco no naipe feminino e outras quatro no masculino. Entre as mulheres, Ágatha/
Duda (PR/SE), Elize Maia/Taiana
(ES/CE), Fernanda Berti/Bárbara
Seixas (RJ), Larissa/Talita (PA/
AL) e Maria Elisa/Carol Solberg
(PE/RJ) estarão em ação em Viena. No torneio masculino o país
terá Alison/Bruno Schmidt (ES/
DF), Álvaro/Saymon (PB/MS),
Evandro/André Stein (RJ/ES) e
Pedro Solberg/Guto (RJ).
O Campeonato Mundial é o
principal torneio da temporada,
com uma premiação total de 1
milhão de dólares (500 mil para
cada naipe), e 1.600 pontos aos
campeões no ranking geral.

Copa São Paulo 2017

A Copa São Paulo de Voleibol Feminino 2017 será a atração deste fim de semana, abrindo oficialmente a temporada
2017 da Divisão Especial. Esporte Clube Pinheiros, Sesi/SP e
Hinode Barueri participarão do
evento, marcado para os dias 28
e 29 de julho, nas quadras do E.C.
PInheiros, na capital paulista. O
atual campeão, o Vôlei Bauru,
que estava confirmado, desistiu
do evento em razão da participação nos Jogos Regionais. O torneio masculino acontecerá na
primeira semana de agosto.
Com essa mudança, o torneio
terá um primeiro confronto no
dia 28, a partir das 18h, reunindo
Sesi-SP e Hinode Barueri. O vencedor fará a final no sábado, dia
29, às 16h, contra o Esportes
Clube Pinheiros.
A Copa São Paulo deverá

mostrar um pouco do que promete ser a temporada 2017 do principal torneio regional de voleibol do país. Serão nove equipes
no torneio masculino e sete no
feminino, com alguns dos melhores atletas do país divididos
pelas clubes.
No ano passado, o Bauru
conquistou o título da Copa São
Paulo no feminino ao superar o
Vôlei Nestlé por 3 sets a 2, parciais de 14/25, 25/10, 23/25 25/
20 15/9, em 2h05min. O confronto foi realizado no ginásio
José Liberatti e contou com a
presença de um bom público.
Programação:
Grupo A
28/07 – Sexta, 19h30 - E.C.
Pinheiros – Sesi/SP X Hinode
Barueri
Grupo B

Foto/ Divulgação FPV

Três equipes disputarão o torneio
feminino no fim semana

Copa São Paulo de Voleibol Feminino 2017
29/07 – Sábado, 16h E.C.Pinheiros – E.C. Pinheiros X Vencedor do Grupo A
A Copa São Paulo Femini-

na 2017 tem organização e
promoção da Federação Paulista de Volleyball. Mais informações
no
site
www.fpv.com.br

Foto/Divulgação

Florianópolis recebe primeira
maratona da O2

Meia de Floripa
A O2, organizadora de corridas de rua da Norte Marketing

Esportivo, acaba de lançar a primeira maratona proprietária do

grupo, que acontecerá no primeiro semestre de 2018: a Maratona Internacional da Cidade de
Florianópolis.
Planejada para atender corredores exigentes, os 42k de Floripa já tem data definida para
acontecer: dia 03 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. A prova, que antigamente fazia parte do Circuito 21k Sudamericano, se transforma em uma
maratona, que mantém também a
renomada Meia de Floripa. Para
quem busca uma mais corrida
descontraída, uma “Joy Run”,
com distância de 7k, entra nas
opções de percurso dos atletas.

“Fria como Chicago, Rápida como Berlim e Linda como
Floripa” é o slogan oficial da
prova, que promete atrair muitos turistas para a capital catarinense em um dos cartões postais mais charmosos e badalados do Brasil.
A prova já promete ser uma
das mais aguardadas de 2018. As
inscrições foram abertas na segunda-feira (24), com preço especial de pré-venda pelo
Ativo.com. O kit será diferenciado para cada percurso, com camiseta, manguito, sacola de treino e medalha. Haverá opções de
kit Plus e Vip para os atletas.

Fórmula Vee

Cinquenta anos de
juventude em
Interlagos neste final
de semana
Alberto Cesar Otazú é o mais jovem (16 anos) piloto na
festa do cinquentenário da categoria no Brasil

Foto/ Carlos Freitas

Foto/Divulgação

Duda, Elize Maia, Guto e Saymon disputarão pela primeira vez o evento realizado de dois em dois anos
O Campeonato Mundial de vôlei de praia, realizado a cada dois
anos, terá novos representantes
entre os atletas brasileiros na edição 2017. A competição, que começa na próxima sexta-feira
(28), na cidade de Viena, na Áustria, contará com a estreia de André Stein (ES), Duda (SE), Elize
Maia (ES), Guto (RJ) e Saymon
(MS). O Brasil é o atual campeão
nos dois naipes.
O processo de renovação começou nas categorias de base.
Com exceção de Elize Maia, atleta mais experiente, de 32 anos, os
demais jogadores possuem até 23
anos e participaram de Campeonatos Mundiais de base. Duda, de
apenas 18 anos, é bicampeã Sub21 e tricampeã Sub-19. Ao lado de
Ágatha (PR), a sergipana espera
escrever história entre os adultos.
“Estou bastante feliz por ter
conquistado essa vaga ao Campeonato Mundial, será minha primeira vez neste torneio e a expectativa é grande. Estou ao lado da Ágatha, que já foi campeã na última
edição e irá me passar bastante
experiência sobre o ambiente, o
formato do evento. Vamos fazer
nosso melhor, jogando com bastante alegria, como sempre. Espero que tenhamos bons resultados”,
declarou a sergipana Duda.
Guto também participou de
mundiais na base, tendo sido campeão mundial Sub-21 em 2013, ao
lado de Allison Francioni. O carioca, parceiro de Pedro Solberg e
eleito ‘novato’ da temporada 2016,

Fórmula Vee de Alberto Cesar Otazú
A categoria mais tradicional do país na formação e revelação de jovens pilotos está em
festa. Afinal, a primeira prova
da Fórmula Vee realizada no
Brasil foi em 1967. Para celebrar o seu cinquentenário, neste
final de semana (29 e 30/7) será
realizado o GP 50 anos da FVee
no Brasil, dentro da programação da sétima etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo,
no Autódromo de Interlagos, na
zona sul de São Paulo (SP).
“É uma honra para mim participar desta festa histórica.
Ainda mais correndo na Fórmula Vee com o apoio e orientação do Wilson Fittipaldi Jr”,
comemora Alberto Cesar Otazú (Braspress/Pilotech/Alpie/
Mega Kart), falando do piloto
pioneiro da categoria e primeiro construtor deste monoposto, e que 50 anos depois é consultor e instrutor da sua equipe
F/Promo Racing.
O caçula da Fórmula Vee,
com apenas 16 anos de idade,
destaca o programa de intercâmbio internacional da categoria, em que dois pilotos brasileiros – Murillo Latorre e Gabriel Silva - já foram competir
gratuitamente em uma etapa do
Formula Vee Challenge Cup Series, no Canadá, e três estrangeiros correram na primeira etapa
do Paulista: o tricampeão americano Michael Varanis, o sulafricano Johan Wasserman e o
inglês David Taylor. E desta vez
o autódromo de Interlagos vai
receber o experiente americano Christopher Robson.
“A Fórmula Vee é a maior
categoria de monoposto do
mundo e a mais barata do automobilismo brasileiro. Além
disso, temos este atrativo do
intercâmbio com o Canadá e os
Estados Unidos. Quero aproveitar que os gringos estarão de
olho nas nossas corridas deste
final de semana, para mostrar
que sou capaz de ser competitivo se tiver a oportunidade de

correr com eles lá fora em algum momento”, sonha o jovem
Alberto Cesar Otazú.
O caçula da Fórmula Vee
lembra que no ano passado,
poucos meses após estrear no
kartismo, foi o piloto escolhido pela Associação Brasileira
de Karts Históricos (ABKARTH) para representar a juventude nas festividades dos 60
anos do Kart no mundo, largando na prova histórica justamente ao lado de Wilson Fittipaldi Junior, o primeiro vencedor de uma corrida da modalidade no Brasil.
“Nossos caminhos estão se
cruzando e isto é ótimo. Enquanto ele faz história eu vou no vácuo. Só que na corrida de kart
no ano passado eu sumi na frente dele”, brinca Alberto Cesar.
“Eu ganhei a oportunidade de
correr na categoria depois que
eu venci a Seletiva Clickspeed
de Fórmula Vee no começo do
ano, sob a observação do Wilsinho. Agora eu quero retribuir a
ele brigando pelas primeiras
posições e subindo no pódio”,
completa Alberto Otazú.
Como é o Fórmula Vee
O Fórmula Vee é um monoposto que utiliza o chassi tubular Naja 01, com carenagem
de fibra de vidro, suspensões
originais do VW, sendo que a
traseira utiliza molas livres e
amortecedores Twister. Os
pneus são radiais, Pirelli 195/
90/15, modelos P1 ou Phantom, montados em rodas Scorro. O volante tem cubo rápido.
É equipado com motor
standard do Fox (VW EA 111),
refrigerado a água, de 1.6 litros, com injeção eletrônica da
Futura. O câmbio é um VW
com relação 8.31, em H (4
marchas, mais a ré).
Com peso mínimo de 570
quilos (conjunto carro/piloto),
o Fórmula Vee chega a 207 km/
h na reta do autódromo de Interlagos.

