Jornal
www.jor nalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, terça-feira, 19 de setembro de 2017

SP
Nª 24.024

Preço banca: R$ 2,30

Mercado reduz projeção de inflação
para 3,08% este ano e 4,12% em 2018
BNDES vai pedir que CVM se
manifeste sobre presidente da JBS
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Detran.SP lança sistema de biometria
para evitar irregularidades

O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a
inflação neste ano e em 2018.
De acordo com o boletim
Focus, uma publicação
divulgada toda segunda-feira
no site do Banco Central (BC),
a estimativa do mercado financeiro para a inflação, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Tesouro Direto lança
ferramenta de simulação de
investimentos na próxima 5ª
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O promotor peruano José
Domingo Pérez solicitou à Justiça do Brasil autorização para interrogar o empresário Marcelo
Odebrecht, preso por causa da
Operação Lava Jato, sobre Keiko
Fujimori, líder da oposição no país
e candidata derrotada na última
eleição presidencial. A informação é da Agência EFE. Página 3

Previsão do Tempo
Terça: Sol, com
nevoeiro de manhã
e pancadas de chuva à tarde. Noite
com muitas nuvens.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

30º C
17º C

Noite

A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge
O procuradora-geral da República, Raquel Dodge, anunciou na
segunda-feira (18) o nome de alguns integrantes de sua equipe no

órgão. O grupo de trabalho da Lava
Jato será coordenado pelo procurador José Alfredo de Paula Silva,
e terá como membros Hebert dos

investidor poderá fazer dois tipos de simulação: fixando os
aportes mensais para descobrir
quanto receberá no fim de um
certo período ou traçando a meta
de quanto gostaria de resgatar em
um determinado momento do
futuro, para saber o valor que precisa aplicar mês a mês até chegar lá.
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INSS tem R$ 1 bi a receber de
bancos por pagamento a
segurados já falecidos
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Ibovespa bate novo recorde
ao superar os 76 mil pontos
O Ibovespa, principal índice de ações da B3 (junção
da BM&FBOVESPA com a
Cetip), chegou a 76.108 pontos, às 14h53, com alta de
0,46%. Mais cedo, o índice

chegou à máxima de 76.404
pontos. O Ibovespa foi criado em 1968.
O dólar comercial está cotado para venda a R$ 3,1293, com
alta 0,47%. (Agencia Brasil)

Esporte

Corrida confusa dá vitória
a Hamilton em Singapura
A chuva, que resolveu cair
caprichosamente sobre a pista de Singapura momentos antes da largada, e um acidente
logo de cara, mudaram pra valer os rumos da corrida, que
parecia destinada à Ferrari. A
equipe italiana tinha o melhor
carro, tanto que a pole position estava nas mãos de Sebastian Vettel. Mas definitivamente não era o dia dele. Em
uma manobra bastante contestada, Vettel tentou se defender
de Max Verstappen, da Red
Bull Racing, ainda nos primeiros metros de prova. Max era
o segundo colocado no grid, e
ficou espremido.
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Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,12
Venda:
3,30

EURO
Compra: 3,74
Venda:
3,74

OURO
Festa brasileira

O título da Copa dos Campeões é do Brasil. A competição
que reuniu, além da seleção brasileira masculina de vôlei, Itália, Irã, Estados Unidos, França e Japão, se encerrou no domingo (17), com o título para a
equipe comandada pelo técnico Renan. No último dia dos
jogos, o time verde e amarela
derrotou o Japão por 3 sets a 0
(25/17, 25/15 e 25/22), em
1h24 de partida no Osaka Municipal Central Gymnasium. O
campeonato aconteceu nas cidades de Nagoya e Osaka, no
Japão.
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classe dos Estreantes. Já na
tabela de classificação Geral o representante brasileiro aparece em terceiro, 78
pontos atrás do experiente
francês Fernando Ferrando
e apenas seis pontos de desvantagem para o francês
Ulysse Delsaux, o vice-líder.
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Campeões mundiais
Evandro e André abrem
temporada com ouro em
Campo Grande (MS)

Hamilton a frente de Ricciardo

Brasil vence Japão e
fica com o título da
Copa dos Campeões

Comercial
Compra: 3,13
Venda:
3,13

Brasileiro Felipe
Rabello manteve
liderança na Rookie Cup
O mineiro Felipe Rabello
manteve a liderança na Rookie
Cup da Nascar Whelen Euro
Series, depois das duas provas da Semifinal realizadas
(16 e 17/9) no Autódromo di
Franciacorta, na Bréscia (Itália). Agora ele tem 10 pontos de vantagem sobre o polonês Maciej Dreszer na

DÓLAR

Compra: 119,70
Venda: 149,50

Reis Mesquita, Luana Vargas Macedo e José Ricardo Teixeira Alves.
Os demais membros da equipe, segundo a PGR, ainda não foram definidos. “Por enquanto, o
que temos de oficial é que dois
membros do [atual] grupo pediram
seu desligamento por motivos pessoais”, informou a PGR. De acordo com a assessoria, os procuradores que pediram desligamento
foram Daniel Resende Salgado e
Ronaldo Pinheiro de Queiroz.
O vice-procurador-geral da
República será Luciano Mariz
Maia, e o vice-procurador-geral
eleitoral, Humberto Jacques de
Medeiros. A chefe de gabinete
será Mara Elisa Oliveira.
O gabinete de Raquel Dodge
terá também mudanças estruturais, com a criação de quatro novas secretarias – duas delas para
tratar das funções penais originárias perante o Supremo Tribunal
Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
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Interessados em investir no
Tesouro Direto poderão contar
com uma nova ferramenta de simulação, disponível no site do
programa a partir da próxima
quinta-feira (21).
A ferramenta vai indicar qual
o melhor título para investir, com
base em perguntas feitas ao investidor. Escolhido o título, o

Foto/Marcos Erminio

Promotor
peruano pede
para interrogar
Marcelo
Odebrecht
sobre Keiko
Fujimori

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um estudo aponta que 86%
das empresas brasileiras estão
com algum tipo de irregularidade perante os órgãos de controle. A organização internacional Endeavor, que publicou o
levantamento, faz ações para fomentar o empreendedorismo no
Brasil e em outros países. As pendências incluem atrasos no pagamento de impostos ou não cumprimento de exigências de prefeituras ou da Receita Federal.
No comércio, há irregularidades em 96% dos estabelecimentos, enquanto na indústria, 92% das empresas não
estão completamente regularizadas. A pesquisa foi feita a
partir de uma amostra de 2.550
companhias em todos os estados brasileiros.
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Raquel Dodge anuncia
sua equipe na PGR

Foto/ Mercedes AMG

Mais de 80%
das empresas
brasileiras
têm
irregularidades,
aponta estudo

(IPCA), caiu de 3,14% para
3,08% este ano, na quarta redução seguida. Para 2018, a
projeção do IPCA foi reduzida
de 4,15% para 4,12%, no terceiro ajuste consecutivo.
As estimativas para os dois
anos permanecem abaixo do
centro da meta de 4,5%, que
deve ser perseguida pelo BC.
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Evandro e André comemoram
Eles são campeões do Circuito e do Campeonato Mundial
2017, e no domingo (17), em
Campo Grande (MS), conquistaram pela primeira vez uma etapa
do Circuito Brasileiro Open.
Evandro e André Stein (RJ/ES)
superaram Guto e Vitor Felipe
(RJ/PB) de virada, por 2 sets a 1

vitória em Campo Grande
(21/15, 17/21, 9/15), e ficaram
com o título da etapa de abertura da temporada 2017/2018 diante de uma arena lotada no Parque das Nações Indígenas. A
medalha de bronze da etapa ficou com Álvaro Filho e Saymon
(PB/MS), campeões brasileiros
da temporada passada. Página 6
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Detran.SP lança sistema de
biometria para evitar irregularidades
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Vereador Camilinho (líder da bancada) foi o nome mais citado no congresso estadual do PSB, do qual o já virtual governador
França saiu candidatíssimo à reeleição em 2018. Camilinho já é
a referência de ‘homem-bomba’ na política, segundo o próprio
França.
PR E F E I T U RA ( S P )
Doria (PSDB) foi o único gestor-politico de projeção nacional a visitar e congratular o vice-governador França [congresso
do PSB na ALESP] no último sábado. Agradeceu o fato do PSB
de Márcio ter sido o 1º a apoiá-lo na sua candidatura (PSDB) no
ano de 2016.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputados Zaia (presidente do PPS), Trípoli (líder PV), Olim
(líder PP) e Correa (líder do PEN - agora de Bolsonaro) fizeram-se presentes no Congresso estadual do PSB, deixando claro
que já estão com o já virtual governador França na reeleição em
2018.
GOVERNO (SP)
Alckmin deixou claro, ao bradar [como não é seu estilo] contra o deputado federal Olimpio (SD) sobre “não ter vergonha de
ganhar 50 mil Reais”, que será muito diferente na campanha Presidencial de 2018 em relação ao candidato ’bonzinho’ de 2006.
PR E S I D Ê N C I A
Na ONU, Temer (PMDB) dirá que tá ‘tudo bem’ no Brasil; que
vai entregar um maravilhoso país em 2019, pronto pra
mais investimentos de capitais internacionais e que o Presidente Trump [EUA] e o resto do mundo devem ‘aceitá-lo que dói bem
menos’.
J U S T I ÇAS
Raquel Dodge, 1ª mulher PGR, não só estreou arrebentando
o ‘arco e a flecha’ de Janot, como deixou claro que será ‘algodão
entre cristais’ nas relações com as Justiças, pra reerguer o MPF.
Só ‘viajou na maionese’ ao dizer que “o povo brasileiro odeia
corrupções”.
PA R T I D O S
Virtualmente já governador paulista, França foi reeleito por
unanimidade presidente do PSB, tendo agora tudo pra impedir
que a ala pernambucana tenha a recaída de voltar a compor uma
nova ‘Frente Brasil Popular’, com o que resta do PT de Lula, do
PDT ...
POLÍTICOS
... agora de Ciro e dos ‘restos mortais’ do PC do B. No PSB
há mais de 30 anos, França saiu consagrado do congresso do partido na Assembleia (SP). Candidato à reeleição, já conta com um
prometido apoio do governador Alckimin (PSDB) e [segundo o
próprio] ...
B R AS I L E I R O S
... com “pelo menos 70 dos 94 deputados na ALESP e pelo
menos 50 dos 70 deputados federais por São Paulo”. No melhor
dos cenários possíveis, França pode ter Paulo Barbosa, prefeito
de Santos [caso eleito presidente do diretório do PSDB] como
vice em 2018.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diária] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma
via das liberdades possíveis. Na Internet, foi uma das pioneiras,
desde 1996. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política [São Paulo].
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A partir desta segunda-feira
(18), o Detran.SP passa a adotar uma inovação tecnológica
para coibir a evasão dos alunos
nas aulas teóricas e práticas,
principal irregularidade encontrada pelo órgão em suas fiscalizações. Por meio da leitura biométrica de “dedo vivo”, o sistema é
capaz de “reconhecer” o dedo humano, evitando assim tentativas de
fraude como os dedos de silicone
para registrar a chegada e a saída
do aluno no sistema e-CNHsp, por
meio do qual o órgão faz o rastreamento das etapas do processo de habilitação.
Desta vez, todos os parceiros envolvidos no processo de
habilitação (autoescolas, médi-

cos e psicólogos) terão de dispor do novo equipamento, já que
o sistema do Detran.SP não
aceitará mais dispositivos do
tipo comum. A biometria é usada para identificar os candidatos
e os profissionais (instrutores,
médicos e psicólogos) em aulas
e avaliações médicas.
Juntamente com a adoção da
biometria, o Detran.SP lança a
campanha ”Aprender a dirigir não
faz de você um motorista. Aprender a respeitar a vida faz” que
destaca a importância da formação dos futuros motoristas. “É
preciso sempre aprimorar a formação do condutor e torná-la
cada vez mais eficiente. Já a educação ajuda a mudar o compor-

tamento das pessoas”, afirma o
diretor-presidente do Detran.SP,
Maxwell Vieira.
Reforçar que a formação dos
futuros motoristas está diretamente ligada à segurança no
trânsito é o objetivo da nova
campanha do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP)
Fiscalização
O Detran.SP fiscaliza regularmente autoescolas, médicos
e psicólogos credenciados,
além de locais de exames práticos. De janeiro a junho deste
ano, já foram realizadas 299 fiscalizações em todo o Estado.
Nesse período, 63 estabeleci-

mentos foram descredenciados.
O cidadão que compactua com
qualquer tipo de ilegalidade e o
responsável pelo estabelecimento respondem por crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo
313-A do Código Penal), passível de pena de 2 a 12 anos de
reclusão.
O Detran.SP disponibiliza a
Ouvidoria como canal para denúncias. Ao sinal de qualquer irregularidade, o cidadão deve comunicar por meio do
portal: www.detran.sp.gov.br, na
opção “Atendimento”, ou diretamente no link a seguir http://
bit.ly/1ZfLWnf. É garantido sigilo ao denunciante.

Spcine realiza workshops sobre
tecnologias de exibição, áudio e imagem
A empresa de cinema e audiovisual de São Paulo promove
nos dias 27, 28 e 29 de setembro o Encontro Spcine – Formação, uma série de workshops
sobre novas técnicas do setor.
Tecnologias de projeção e os
novos parâmetros de imagem e
som estão entre os temas das
mesas. As inscrições já estão
abertas e as vagas são limitadas.
As atividades acontecem
dentro da programação da Expocine, no Centro de Convenções
Frei Caneca, na Rua Frei Caneca, 569 - Consolação, considerado o maior evento da indústria
cinematográfica de exibição da
América Latina.
A iniciativa representa um
passo à frente na política de formação da Spcine, que já promoveu atividades em eventos como
Kinoforum, BrLab e o Festival
Entretodos. Outra ação representativa é a do Sampa Cine Tec,
que deu oportunidade para que
mais de 70 jovens, a maior parte
residente em bairros da periferia de São Paulo, tivessem experiências práticas em empresas
do mercado audiovisual.
Programação
São cinco workshops ao
todo, a maioria mesclando teoria e prática. O primeiro, que
será realizado em 27/9, às
14h30, é o Open DCP (Digital
Cinema Package), no qual serão
abordadas técnicas práticas e
econômicas de conversão de
mídia para o formato usado regularmente nas salas de cinema.
Os palestrantes são Flavio Soares, pesquisador de tecnologias
livres para vídeo, e Thiago de
André, doutor em cinema digital pela USP.

No dia 28, há três encontros
sequenciais. A abertura é sobre
maneiras de melhorar a estética
de finalização a partir de conceitos como o High Dynamic Range (HDR) e o Padrão REC 2020
– que define vários aspectos de
ultra-alta-definição (4K). A condução fica por conta do diretor
de fotografia Lúcio Kodato e de
José Francisco Neto, sócio fundador da DOT Cinema.
Depois, o cineasta Rene Brasil sobe ao palco para falar sobre as melhores práticas de captação de som direto. Fechando
o dia, o especialista em áudio
Eduardo Aguiar, com passagens
pela MTV e TV Record, ministra mastercass sobre mixagem e
masterização, passando pelos
padrões para cinema e TV como
o loudness.
Em 29/9, André Mardouro,
da Conteúdo Acessível, Guido
Lemos, da Assista Tecnologia, e
Solange Almeida, da Ktalise
Tecnologias, discutem como os
produtores audiovisuais podem
se adaptar às tecnologias de
acessibilidade, da pré-produção
à finalização da obra. A abertura
é de Cid Torquato, secretário
municipal da Pessoa com Deficiência.
Confira abaixo a programação completa, com os respectivos links para inscrições:
ENCONTRO SPCINE FORMAÇÃO
27/09 - 14h30 às 17h30
Workshop Open DCP (Digital Cinema Package)
Serão abordadas as técnicas
mais práticas e econômicas de
conversão de mídia para o formato usualmente utilizado nas

salas de cinema, a partir de transcodificação de arquivos e criação de DCPs, voltado aos cineclubistas, cineastas, curadores,
produtores e programadores
Palestrantes:
Flavio Soares - pesquisador
de tecnologias livres para vídeo
Thiago de André - doutor em
cinema digital pela USP
28/09 - 10h às 13h
Workshop - novas ferramentas de captação e correção de
cor- High Dynamic Range
HDR e Padrão REC 2020
Serão abordados os principais conceitos de High Dynamic
Range e Padrão REC 2020 como
ferramentas de melhorias técnicas e estéticas na produção e finalização de obras audiovisuais.
Palestrante: Lúcio Kodato –
diretor de fotografia
José Francisco Neto – sócio-fundador e supervisor de
pós-produção da DOT Cinema
28/09 - 14h às 16h
Workshop - Captação de
Som Direto para Cinema e Televisão
Serão abordados conceitos
gerais sobre equipamentos de
som direto, escolha dos equipamentos ideais para cada situação, metodologia de captação, noções de captação: sinal
x ruído, noções de edição de
som para avaliação da qualidade do som direto, técnicas de
captação de som direto, exercícios de captação, exercícios de manipulação de
equipamentos,noções de conteúdo necessário sobre aspectos do som (física de ondas,
impedância acústica) voltado
para o som direto, comporta-

mento do departamento de
som direto no set de filmagem
Palestrante: René Brasil cineasta
28/09 - 16h às 18h
Workshop - Mixagem e Masterização de áudio para Cinema
e Televisão
Serão abordados os principais conceitos de tratamento de
som direto, equalização e compressão, bem como técnicas de
mixagem, masterização, sound
designer e loudness.
Palestrante: Eduardo Aguiar, profissional especializado
em áudio, com experiencia em
empresas como Estudio Bebop, Estudio Rio 8,Estudio Na
cena, Estudio Dissenso, Estudio Sun trip, Produtora
Attack,Cine Video,Produtora
Plugin, Atelier Victhe, MTV
Brasil eRede Record
29/09 - 10h às 13h
Mesa: Desafios dos produtores audiovisuais frente aos atuais recursos de acessibilidade
Mesa sobre os processos de
inclusão de acessibilidade na
produção audiovisual e seus desafios da pré-produção até a finalização da obra.
Participantes:
Cid Torquato – secretário
municipal da Pessoa com Deficiência (abertura)
André Mardouro - Conteúdo
Acessível
Guido Lemos - Assista Tecnologia
Solange Almeida - Ktalise
Tecnologias
Saiba mais
spcine.com.br/

em http://

“Revelando São Paulo” está de
volta à capital paulista
O maior e mais importante
festival de cultura tradicional
paulista volta a acontecer na capital. O Revelando São Paulo vai
estacionar no Parque do Trote, na
Vila Guilherme, Zona Norte, entre os dias 29 de novembro e 3 de
dezembro. O tema central deste
ano é “Festa do Divino”. O local é
ímpar para degustar e ter contato
com a gastronomia e tradições de
várias regiões do Estado.
Somente para culinária o público poderá aproveitar 80 espaços gratuitos. Outros 100 locais
somente para artesanato, 12

Ranchos Tropeiros e 200 grupos
de cultura popular tradicional. O
evento tem representantes de
180 cidades do Estado de São
Paulo. O Revelando também
contará com um espaço dedicado à Festa do Divino e exposição fotográfica.
Esta edição trará mostras de
artesanato e de culinária tradicional, além do Espaço Cerâmica
e o Espaço Brincadeiras de Todos os Tempos, voltado para o
público infantil. No palco, os
visitantes vão conferir encontros
de violeiros, sanfoneiros, con-

gadas e moçambiques, samba
rural, catira e orquestras de viola. As culturas tradicionais estarão representadas por grupos de
Folia de Reis, Dança de São
Gonçalo e Dança de Santa Cruz.
O Revelando São Paulo é realizado desde 1997 e faz parte da
política de preservação e difusão
do patrimônio imaterial. Também
faz parte da preservação os grupos
que promovem as tradições, tanto
na capital quanto no interior.
“A volta do Revelando São
Paulo na capital é um compromisso que assumimos com

imensa alegria. Reunir um festival que dialoga com as mais
diversas linguagens e diferenças
culturais é fazer da cultura o ponto de encontro e convergência”,
afirma o secretário da Cultura do
estado José Luiz Penna.
Serviço
Revelando São Paulo
Quando: De 29 de novembro
a 03 de dezembro, das 9h às 21h
Onde: Parque do Trote e
Mart Center (Av. Nadir Dias de
Figueiredo – Vila Maria Baixa,
São Paulo-SP)

Secretaria de Esportes e Lazer divulga
programação da Virada Esportiva 2017
A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SEME) divulgou a programação completa da
Virada Esportiva 2017, que será
realizada nos dias 23 e 24 de
setembro. A edição deste ano
tem como objetivo propiciar à
população paulistana a inclusão
em atividades esportivas e oferecer uma variedade de modali-

dades que garantam mais opções
de lazer e tornem a cidade cada
vez mais SampaAtiva.
No dia 23, o evento contará, por exemplo, com atividades de ginástica, tai chi chuan,
brincadeiras aquáticas e jogos
de futebol, futsal, basquete e
vôlei na região central da cidade. Já os moradores da Zona

Leste participarão de aulas de
muay thai, judô, skate, tênis,
vôlei de praia, ginástica e vôlei adaptado.
Para o dia 24 estão programados jogos de handebol, jogos de tabuleiro e mesa, campeonato de futsal, gincanas e
aulas de taekwondo e karatê na
Zona Sul. Yoga, caminhada, ca-

poeira e futebol estão entre as
atividades que serão realizadas
na Zona Oeste.
A Zona Norte receberá jogos
de basquete, futsal, judô, futebol, tênis de mesa e caminhada
no dia 23. Já no dia 24, serão
realizados jogos de mesa, tênis
de campo, tai chi chuan, zumba
e vôlei adaptado.
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Mercado reduz projeção de inflação
para 3,08% este ano e 4,12% em 2018
O mercado financeiro voltou
a reduzir a projeção para a inflação neste ano e em 2018. De
acordo com o boletim Focus,
uma publicação divulgada
toda segunda-feira no site do
Banco Central (BC), a estimativa do mercado financeiro para a inflação, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), caiu de 3,14% para
3,08% este ano, na quarta re-

dução seguida. Para 2018, a
projeção do IPCA foi reduzida de 4,15% para 4,12%, no
terceiro ajuste consecutivo.
As estimativas para os dois
anos permanecem abaixo do
centro da meta de 4,5%, que
deve ser perseguida pelo BC.
Essa meta tem um intervalo de
tolerância entre 3% e 6%. Para
alcançar a meta, o BC usa como
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmen-

te em 8,25% ao ano.
Quando o Copom diminui os
juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle
sobre a inflação. Já quando o
Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos
preços porque os juros mais
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

A expectativa do mercado financeiro para a Selic foi mantida em 7% ao ano no fim de
2017, e reduzida de 7,25% para
7% ao ano, ao final de 2018.
A expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto
(PIB, a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) foi
mantida em 0,6% este ano. Para
2018, a estimativa de crescimento passou de 2,1% para
2,2%. (Agencia Brasil)

União pagou R$ 245,65 milhões em
dívidas atrasadas do Rio de Janeiro
A União pagou R$ 251,18
milhões em dívidas atrasadas de
estados e municípios, em agosto. Desse total, a maior parte (R$
245,65 milhões) é relativa a
atrasos de pagamento do Estado
do Rio de Janeiro e R$ 5,53 milhões do Estado de Roraima.
Os dados estão no Relatório
de Garantias Honradas pela
União em Operações de Crédito, elaborado pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
Do total, foram recuperados
pelo Tesouro R$ 2,80 milhões
(1,1% do total) por meio da execução das contragarantias previstas nos contratos - como receitas dos fundos de participação, Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS), dentre outras, restando
R$ 248,38 milhões a recuperar,
referentes aos pagamentos honrados no mês de julho.

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente restam a recuperar R$ 1,687 bilhão,
parte relativa a honras de garantia feitas desde 2016 até hoje. A
dívida é atualizada pela Selic até
o ressarcimento dos valores à
União.
A quase totalidade do valor a
recuperar (R$ 1.684,77 milhões) se explica pelo bloqueio
de execução de contragarantias
originado de ações judiciais
movidas pelo Estado do Rio de
Janeiro. Além das contragarantias bloqueadas do Estado do Rio
de Janeiro, restam ainda R$ 2,73
milhões a recuperar, referentes
a parcelas do Estado de Roraima honradas em agosto.
Honra de garantias
Como garantidora de operações de crédito, a União, representada pelo Tesouro Nacional,

é comunicada pelos credores de
que o Estado ou município não
realizou a quitação de determinada parcela do contrato.
A secretaria explica que, diante dessa notificação, o Tesouro Nacional informa o mutuário
da dívida para que se manifeste
quanto aos atrasos nos pagamentos. Caso o ente não cumpra suas
obrigações no prazo estipulado,
a União paga os valores inadimplidos.
Após a quitação, exceto nos
casos em que houver bloqueio na
execução das contragarantias, a
União inicia o processo de recuperação de crédito na forma
prevista contratualmente, ou
seja, pela execução das contragarantias indicadas pelos Estados e Municípios prevista em
contrato. Sobre as obrigações
em atraso incidem juros, mora
e outros custos operacionais re-

ferentes ao período entre o vencimento da dívida e a efetiva
honra dos valores pela União.
Recuperação fiscal
O Rio de Janeiro homologou
acordo de recuperação fiscal
com a União, no início deste
mês. O estado se comprometeu
a fazer de R$ 63 bilhões, até
2020, ao aderir ao plano de recuperação fiscal. No ajuste, estão incluídos aumento de receitas, medidas de redução de despesas, empréstimos e suspensão
da dívida do estado com a União.
O governo do Rio fez o pedido de recuperação fiscal ao
Ministério da Fazenda no dia 31
de julho deste ano. Após a homologação do acordo, a dívida
do Rio com a União ficará suspensa por três anos, prazo que
poderá ser prorrogado por mais
três. (Agencia Brasil)

Meirelles diz ser prejudicial começar 2018
com reforma previdenciária pendente
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na segunda-feira (18) que é preciso aprovar a reforma da Previdência para
que o país possa iniciar um novo
capítulo com equilíbrio fiscal e
estabilidade econômica de forma
a seguir a rota de crescimento
sustentável nos próximos anos.
Meirelles disse ainda que seria
prejudicial começar 2018 com a
aprovação da reforma pendente.

“O país tem o direito e a expectativa de que a reforma da Previdência seja votada agora e seja
aprovado nos seus pontos fundamentais para que entremos num
novo capítulo, um capítulo com
equilíbrio fiscal, com estabilidade econômica e que possa garantir ao país uma rota de crescimento sustentável nos próximos
anos”, disse o ministro da Fazenda a jornalistas após a cerimônia

de posse da procuradora-geral da
República, Raquel Dodge.
Sobre a possibilidade de a
nova denúncia apresentada pelo
Ministério Público ao Supremo
Tribunal Federal, contra o presidente Michel Temer, atrapalhar o andamento da reforma,
Meirelles disse esperar que “
tudo seja mantido e votado no
seu devido tempo”.
“Os parlamentares estão

conscientes disso. O Brasil precisa deixar esse capítulo para
trás; não podemos continuar discutindo a reforma da Previdência, porque se ela não for feita
agora, terá que ser feita no futuro próximo”, disse Meirelles.
O relatório da reforma da
Previdência já foi aprovado em
comissão especial da Câmara e
aguarda votação em plenário.
(Agencia Brasil)

Dados do PIB mostram fim da
recessão, diz pesquisador da FGV
O crescimento de 0,6% do
Produto Interno Bruto (PIB) no
trimestre encerrado em julho deste ano, na comparação com o trimestre encerrado em abril, e outros dados calculados pelo Monitor do PIB, da Fundação Getulio
Vargas (FGV), mostram que a recessão econômica do país chegou
ao fim. A avaliação é do coordenador do estudo, Claudio Conside-

ra. Segundo os dados da pesquisa,
divulgada na segunda-feira, (18), a
alta do PIB chegou a 1,1% na comparação com julho de 2016.
“O Monitor do PIB mostra
mais um mês na direção positiva. Eu destaco os desempenhos
da agropecuária, da extrativa mineral e da própria indústria da
transformação, que teve o primeiro resultado positivo desde mar-

ço de 2014”, disse Considera.
Por outro lado, no entanto,
há resultados negativos, como a
queda de 4,5% na formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, na comparação
do trimestre encerrado em julho deste ano com o mesmo
período do ano passado. A queda foi puxada principalmente
pelo desempenho negativo da

construção (-9,7%).
“Pelo lado da demanda, as
famílias estão ainda endividadas,
receosas de perder o emprego,
para pegar um empréstimo [para
compra de imóveis] e os estados
e municípios, os contratantes das
grandes obras, estão quebrados.
Então, a construção ficará negativa por muito tempo”, afirma
Considera. (Agencia Brasil)

Tesouro Direto lança ferramenta
de simulação de investimentos
na próxima quinta
Interessados em investir no
Tesouro Direto poderão contar
com uma nova ferramenta de simulação, disponível no site do
programa a partir da próxima
quinta-feira (21).
A ferramenta vai indicar qual
o melhor título para investir,
com base em perguntas feitas ao
investidor. Escolhido o título, o
investidor poderá fazer dois tipos de simulação: fixando os
aportes mensais para descobrir
quanto receberá no fim de um
certo período ou traçando a meta
de quanto gostaria de resgatar
em um determinado momento

do futuro, para saber o valor que
precisa aplicar mês a mês até
chegar lá.
Além de realizar simulações
com depósitos mensais, a ferramenta também permitirá fazer o
cálculo com aporte único ou
com uma combinação de aporte
inicial e parcelas mensais regulares.
Ao final, o investidor poderá comparar a projeção de desempenho do título que escolheu
com as principais alternativas de
aplicação em renda fixa disponíveis no mercado – poupança,
CDB, LCI/LCA e Fundo DI. A

simulação traz a rentabilidade
bruta e líquida do investimento,
já descontados impostos e taxas.
O investidor também terá a liberdade de personalizar o cenário, alterando os parâmetros e
refazendo os cálculos, explicou
a secretaria.
A ferramenta faz parte da
campanha “Transformação pelo
conhecimento”, iniciativa da
Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda, com
o objetivo de difundir o conhecimento para que o investidor
possa tomar uma decisão racional e independente com base em

seu perfil, desejos e possibilidades.
Além do simulador, a campanha traz ainda 8 mil vagas no
curso do Tesouro Direto. Serão
4 mil delas apenas em setembro,
com inscrições abertas a partir
de hoje (18). Oferecido pela
Escola de Administração Fazendária (Esaf), o curso é gratuito,
online e constitui-se de três
módulos – básico, intermediário
e avançado. Outras 2 mil vagas
em outubro e mais 2 mil em novembro já estão confirmadas,
acrescentou o Tesouro Nacional.
(Agencia Brasil)

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

Mais de 80% das
empresas brasileiras
têm irregularidades,
aponta estudo
Um estudo aponta que 86% das empresas brasileiras estão
com algum tipo de irregularidade perante os órgãos de controle.
A organização internacional Endeavor, que publicou o levantamento, faz ações para fomentar o empreendedorismo no Brasil e
em outros países. As pendências incluem atrasos no pagamento
de impostos ou não cumprimento de exigências de prefeituras
ou da Receita Federal.
No comércio, há irregularidades em 96% dos estabelecimentos, enquanto na indústria, 92% das empresas não estão completamente regularizadas. A pesquisa foi feita a partir de uma amostra de 2.550 companhias em todos os estados brasileiros.
O estudo atribui os altos índices de irregularidade à complexidade da burocracia no país. “Esse valor ilustra a complexidade
e as dificuldades impostas pelo ambiente regulatório e a disparidade entre as exigências impostas pelo Estado e a realidade das
empresas”, diz a publicação.
A entidade chama atenção para o fato de que os índices de
irregularidade são elevados mesmo entre os escritórios de advocacia (80%) e de contabilidade (88%), ramos que, em tese, deveriam estar mais preparados para lidar com burocracia e normas.
Como exemplo da dificuldade em manter as empresas regulares, o estudo cita que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve 558 atualizações em quatro anos.
“Ou seja, cerca de uma atualização a cada três dias. Além da mudança constante na legislação dos impostos, as empresas precisam cumprir uma série de obrigações acessórias para comprovar
ao Fisco que o pagamento e as exigências legais estão sendo feitos da forma correta”, destaca.
Empresas inativas
As dificuldades causadas pelo excesso de normas e obrigações também gera, segundo a pesquisa, um número elevado de
empresas que continuam existindo sem funcionar. A estimativa
do estudo é que 20% dos inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) estejam inativos, representando 3,7 milhões
de empresas.
“O alto número de empresas que não ‘fecharam as portas’ formalmente geram um custo de ineficiência para a economia, pois
há muitos recursos - tangíveis e intangíveis - paralisados pela
situação inconclusiva e que poderiam ser realocados em formas
mais produtivas, seja em um novo empreendimento ou em um já
existente”, acrescenta o documento.
Soluções
O estudo aponta ainda algumas medidas que poderiam reduzir a burocracia e facilitar a abertura e fechamento de empreendimentos. Entre as propostas defendidas estão as de integrar os diferentes órgãos e secretarias, simplificar e automatizar as cobranças tributárias e inverter a lógica de fiscalização, dando mais valor nas autodeclarações dos empreendedores. (Agencia Brasil)

Promotor peruano
pede para interrogar
Marcelo Odebrecht
sobre Keiko Fujimori
O promotor peruano José Domingo Pérez solicitou à Justiça do Brasil autorização para interrogar o empresário Marcelo Odebrecht, preso por causa da Operação Lava Jato, sobre Keiko Fujimori, líder da oposição no país e candidata derrotada na última eleição presidencial. A informação é da Agência EFE.
Pérez afirmou na segunda-feira (18) que o pedido foi apresentado através do Escritório de Cooperação Judicial Internacional e Extradições da Promotoria da Nação do Peru.
Em agosto, o procurador-geral do Peru, Pablo Sánchez, informou que uma nota encontrada no celular de Marcelo Odebrecht com a mensagem “Aumentar Keiko para 500 e fazer
visita” estava em poder dos promotores peruanos para ser adicionada às investigações.
No Peru, a Justiça investiga o pagamento feito pela Odebrecht de propinas de US$ 29 milhões entre 2005 e 2014, um
caso pelo qual já foram denunciados por lavagem de dinheiro
os ex-presidentes Alejandro Toledo (2001-2006) e Ollanta
Humala (2011-2016). O ex-presidente Alan García (20062011) é investigado por ter recebido presentes em troca de
benefícios na construção do metrô de Lima.
No início do mês, Pérez assumiu a investigação sobre as
contribuições recebidas em uma série de eventos pelo partido
da filha do ex-presidente Alberto Fujimori, o Força Popular.
A Promotoria abriu uma investigação preliminar contra a líder opositora após confirmar que tinha em seu poder uma nota
de Marcelo Odebrecht que ligava Keiko às contribuições dadas
aos candidatos peruanos nas eleições presidenciais de 2011.
Marcelo pediu ao então diretor da empresa no Peru, Jorge
Barata, que aumentasse o apoio à candidatura de Keiko durante a campanha presidencial de 2011. O próprio Barata teria
afirmado isso a promotores peruanos em maio. Parte das declarações feitas por ele foi publicada pela revista peruana “Caretas” em julho.
Barata disse aos promotores que investigam o caso que
realizou doações às campanhas eleitorais de vários candidatos à presidência do Peru, entre eles Humala, que está preso
preventivamente.
Keiko respondeu em agosto que nem o Força Popular nem
ela recebeu dinheiro da Odebrecht. Além disso, a líder opositora afirmou que sempre colaborou com todas as investigações. (Agencia Brasil)
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Procuradora Raquel Dodge
anuncia sua equipe na PGR
Governo do Rio
ainda não pagou
113 mil servidores
Um total de 113.626 servidores continuam sem receber,
mesmo após o governo do Rio
ter feito o pagamento da maioria do funcionalismo público na
semana passada.
Na sexta-feira (15), o governo pagou os servidores ativos da Secretaria de Educação
e do Departamento Geral de
Ações Socioeducativas (Degase), todos os funcionários ativos, inativos e pensionistas da
Segurança e os ativos, inativos

e pensionistas das demais categorias, que recebem vencimento líquido de até R$ 2.052.
Com isso, o governo quitou
75,5% da dívida de agosto.
A Secretaria de Estado da
Fazenda informou na segundafeira (18) que ainda não há previsão para o restante do pagamento, uma vez que este depende da arrecadação tributária. O
valor líquido da folha do Executivo é de R$ 1,6 bilhão.
(Agencia Brasil)

Nova procuradora
deve reexaminar
processos em
andamento, diz
Gilmar Mendes
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou na segunda-feira (18) que a
nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que tomou
posse nesta manhã, deve reexaminar processos em andamento,
como a denúncia de organização
criminosa e obstrução da Justiça contra o presidente Michel
Temer. O antecessor de Raquel,
Rodrigo Janot, apresentou a denúncia ao STF na última quintafeira (14).
“Certamente, haverá revisões. Não vou dar opinião sobre
isso. Certamente, a procuradorageral vai fazer uma reanálise de
todos os procedimentos que estão à sua disposição, de maneira
natural ou provocada, para evitar
erros e equívocos que estavam se
acumulando”, disse o ministro,
após doar R$ 30 mil à instituição brasiliense de atendimento
infantil Casa da Mãe Preta.
Gilmar Mendes, que, antes
do compromisso na Casa da
Mãe Preta, assistiu à posse de
Raquel, revelou ter ficado “deveras impressionado” com o discurso da nova procuradora. Segundo o ministro, no discurso,
além de assegurar o empenho
com agendas como a de defesa
dos direitos humanos, Raquel
“enfatizou que investigações têm
que ser feitas dentro dos devidos marcos legais, do devido
processo legal.”
O presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou ainda que considera o mandato de Janot ineficiente. “Eu tenho a impressão de
que, ao fim e ao cabo, tivemos
muitos tumultos, muitos desacertos. Os episódios últimos,
envolvendo a delação da JBS,
creio que mostram bem isso,
umas certas - vamos chamar assim - trapalhadas, umas certas
perplexidades, que resultaram
em ineficiência do próprio trabalho da PGR [ProcuradoriaGeral da República]”, afirmou o
ministro.
O ministro Gilmar Mendes
doou à Casa da Mãe Preta o valor obtido em uma indenização
paga pela atriz Monica Iozzi,
que o criticou na rede social
Instagram. Monica havia manifestado indignação com a decisão do ministro de soltar o médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por
48 estupros.

Congresso
Perguntado sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal
Federal decidir sobre a reforma
política, Gilmar Mendes disse
que a Corte deve analisar a questão da coligação proporcional,
caso não avance na Câmara dos
Deputados, verificando se há
processos sobre o assunto. “A
Câmara ainda precisa discutir e
aprofundar a questão nos últimos dias que nos restam em relação ao princípio da anualidade, para que nós saiamos um pouco desse quadro de crise, que foi
engendrado também pelo modelo institucional anterior”, disse.
Para o ministro, o Congresso também tem “sofrido muito
em função dessas mazelas engendradas pelo sistema político
que aí está”. “É um Congresso
que tem votado todas as leis e,
certamente, temos que esperar
que o Congresso atenda a esses
apelos da população”, concluiu.
Casa da Mãe Preta
O ministro chegou pontualmente às 10h à creche, que assiste 138 crianças. Segundo representantes do Instituto de Direito Público e do Rotary Club
de Brasília Sudoeste, Gilmar
Mendes ajuda a Casa da Mãe
Preta há muitos anos, tendo ajudado inclusive no credenciamento da instituição junto ao governo do Distrito Federal. A
medida permitiu que a instituição recebesse, desde meados de
2013.
Segundo a presidente da entidade, Rose Candido, a doação
será aplicada em melhorias,
como a reforma da cozinha e a
instalação de câmeras de segurança, e no pagamento de contas. Rose lembrou que, quando a
entidade ainda operava como um
orfanato, a comunidade se sensibilizava mais e, portanto, contribuía com mais dinheiro.
“Mais de 70% da quantia da secretaria vai para pagamento de
pessoal. Com a crise, a primeira
coisa que as pessoas cortam é
doação”, lamentou.
A estrutura conta com 38
profissionais e seis salas e é dividida em duas turmas de ensino
infantil. O Rotary também planeja colocar à disposição da instituição profissionais como arquitetos e engenheiros, para que
possam alocar os recursos conforme as reais necessidades da
equipe.(Agencia Brasil)

O procuradora-geral da República, Raquel Dodge, anunciou
na segunda-feira (18) o nome de
alguns integrantes de sua equipe
no órgão. O grupo de trabalho da
Lava Jato será coordenado pelo
procurador José Alfredo de Paula Silva, e terá como membros
Hebert dos Reis Mesquita, Luana Vargas Macedo e José Ricardo Teixeira Alves.
Os demais membros da
equipe, segundo a PGR, ainda
não foram definidos. “Por enquanto, o que temos de oficial é
que dois membros do [atual] gru-

po pediram seu desligamento
por motivos pessoais”, informou
a PGR. De acordo com a assessoria, os procuradores que pediram desligamento foram Daniel Resende Salgado e Ronaldo Pinheiro de Queiroz.
O vice-procurador-geral da
República será Luciano Mariz
Maia, e o vice-procurador-geral
eleitoral, Humberto Jacques de
Medeiros. A chefe de gabinete
será Mara Elisa Oliveira.
O gabinete de Raquel Dodge
terá também mudanças estruturais, com a criação de quatro

novas secretarias – duas delas
para tratar das funções penais
originárias perante o Supremo
Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O secretário da Função
Const i t u c i o n a l s e r á P a u l o
Gustavo Gonet Branco; o de
Direitos Humanos e Defesa
Coletiva será André de Carvalho Ramos. O secretário da
Função Penal Originária no
STJ será Alexandre Espinosa
Bravo; e o secre tário Geral Jurídico da PGR será Alexandre
Camanho de Assis.

A Secretaria da Função Penal Originária no STF será ocupada pela procuradora regional
da República Raquel Branquinho; já a Secretaria-Geral ficará
sob o comando da procuradora
Zani Cajueiro. A Secretária de
Cooperação Internacional será
chefiada por Cristina Schawnsee
Romanó.
O secretário de Pesquisa,
Análise e Perícias será Pablo
Coutinho Barreto; e a Secretaria de Comunicação Social ficará
a cargo de Dione Aparecida Tiago. (Agencia Brasil)

Polícia Federal investiga fraudes
em 14 concursos públicos
A Polícia Federal descobriu
fraudes em 14 concursos públicos nacionais aplicados pela Fundação Carlos Chagas. Segundo a
Operação Afronta II, que encontrou as irregularidades, 47 candidatos se beneficiaram de escutas eletrônicas no momento
de realizar as provas. De acordo
com a PF, alguns desses candidatos já foram habilitados e empossados nos cargos para os
quais concorreram.
Na segunda-feira (18), a PF
cumpriu dois mandados de prisão temporária, quatro mandados
de condução coercitiva e dez
mandados de busca e apreensão
expedidos pela Justiça Federal

em São Paulo, nas cidades de
Campinas (SP) e Maceió. Os
demais candidatos foram intimados para prestar esclarecimentos.
Em outubro do ano passado,
a PF deflagrou a primeira etapa
da operação, em Sorocaba (SP),
para apurar uma fraude no concurso público do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para
os cargos de técnico e analista
judiciário.
Na ocasião, foram indiciados nove membros da organização criminosa: o líder do grupo,
o técnico responsável pelos
equipamentos eletrônicos, quatro pessoas que desviavam as

provas, e três que corrigiam as
questões desviadas. Foram indiciados ainda doze candidatos
que receberam as questões por
meio de equipamentos de ponto
eletrônico, e duas pessoas que
também tiveram participação na
fraude, embora não fossem
membros da organização.
A Polícia Federal solicitou à
Fundação Carlos Chagas informações acerca de outros certames que os indivíduos responsáveis por desviar as provas haviam se inscrito. Pediu ainda que
a fundação fornecesse os gabaritos de respostas de todos os
candidatos destes concursos
suspeitos.

Os gabaritos foram então
encaminhados à perícia, que
constatou que a fraude havia sido
consumada em 14 certames e
que 47 candidatos haviam participado do crime. O sistema também encontrou indícios de cópia de respostas entre candidatos, comumente conhecida
como “cola”, em outros 24 certames.
Os candidatos serão indiciados pelo crime de fraudes em
certames de interesse público,
cuja pena varia de um a quatro
anos de reclusão, e pelo crime
de associação criminosa, cuja
pena varia de um a três anos de
reclusão. (Agencia Brasil)

Estudantes já podem se inscrever para
concorrer a vagas remanescentes do Fies
O Ministério da Educação
abriu na segunda-feira (18) as inscrições para 35 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao
segundo semestre de 2017. Os prazos variam conforme a modalida-

de em que o estudante se encaixa.
Poderão concorrer aqueles
que tenham participado de alguma edição do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) desde
2010, obtido nota mínima de
450 pontos nas provas e tirado

mais do que zero na redação. É
necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de
até três salários mínimos.
As inscrições deverão ser
feitas exclusivamente por meio
eletrônico, na página do Siste-

ma de Seleção do Fies (FiesSeleção). Depois, nos dois dias
úteis subsequentes, elas terão
que ser concluídas pelo candidato por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies).
(Agencia Brasil)

Temer nomeia nove integrantes para o
Conselho Nacional do Ministério Público
O presidente Michel Temer
nomeou na segunda-feira (18)
nove integrantes para ocupar o
Conselho Nacional do Ministério Público (CMNP), órgão responsável por fiscalizar as atividades internas do MP em todo país.
De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da Re-

pública fazer nomeação dos integrantes do conselho. A partir
desta segunda-feira, o colegiado será presidido pela nova procuradora-geral da República,
Raquel Dodge.
A posse dos novos integrantes está prevista para a semana
que vem. Dos nove indicados,

sete entram no CNMP para o
primeiro mandato e vão ocupar
as cadeiras destinadas aos diferentes ramos do órgão, como o
MP Militar, do Trabalho, Estadual e do Distrito Federal.
Os nomeados são Silvio
Amorim, Marcelo Weitzel, Sebastião Caixeta, Lauro Noguei-

ra e Dermeval Gomes. Os advogados Erick Venâncio e Leonardo Accioly foram designados
para vagas destinadas à Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
As nomeações foram publicadas na segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU).
(Agencia Brasil)

INSS tem R$ 1 bi a receber de bancos
por pagamento a segurados já falecidos
Auditores do Ministério da
Transparência e ControladoriaGeral da União (CGU) identificaram irregularidades e inconsistências na prestação de contas anual
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), entre as quais, o
pagamento indevido de benefício
a segurados já mortos.
Segundo o relatório de auditoria produzido pela Secretaria
Federal de Controle Interno da
CGU, os problemas identificados
“comprometeram os resultados
qualitativos” do pagamento de benefícios aos segurados do Regime Geral de Previdência Social
nas áreas urbanas e rurais.
No entanto, não foi constatada ocorrência de danos ao erário
– ainda que o INSS enfrente dificuldades para recuperar, junto aos
bancos, mais de R$ 1 bilhão em
pagamentos de benefícios liberados após a morte dos segurados.
O número de casos de pagamento indevido de benefícios
pós-óbito é incerto, mas dados
do INSS reunidos pela CGU
apontam a existência de 73.556
processos de solicitação de devolução e de cobrança administrativa pós-óbito.
Somados, os processos totalizavam um montante de R$
1,01 bilhão, que o INSS tenta
reaver junto a vários bancos públicos e privados. Apenas 12%,
ou R$ 119 milhões, foram devolvidos até o momento.
“A ineficiência do processo
de cobrança acarreta o aumento da dívida”, mostra o relatório da CGU.
“A situação presente é resultado da progressiva perda de capacidade de governança do insti-

tuto. Em poucos anos, o INSS perdeu controle sobre a concessão, a
manutenção e a cessação de benefícios e também sobre a prevenção de erros e recuperação de valores”.
Além do indicativo obtido a
partir do número de processos de
solicitação e de cobrança administrativa, o cruzamento da folha de
pagamentos do INSS, com a base
de dados do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi), revela que ao menos 101.414
pessoas já constavam como mortas antes de receber um ou mais
benefícios previdenciários entre
janeiro e agosto de 2016.
As pessoas teriam recebido
pouco mais de R$ 460 milhões em
benefícios indevidos, divididos
em 441.498 pagamentos (cada
registro suspeito identificado gerou, em média, quatro pagamentos mensais). Entre esses indícios de irregularidades, há 1.256
beneficiários que, embora supostamente mortos desde 2005, recebiam benefícios ainda em 2016.
Em 2016, a liberação de recursos a beneficiários das áreas
urbana e rural movimentaram, respectivamente, R$ 386,3 bilhões e
R$ 109,3 bilhões, totalizando R$
495,7 bilhões, ou 88% de todas
as despesas liquidadas pela autarquia durante o ano.
Em 2015, essa soma atingiu
R$ 428,54 bilhões, enquanto, em
2014, as despesas com benefícios pagos aos segurados do meio
urbano e rural efetivamente liquidadas totalizou R$ 390 bilhões.
Recuperação de valores
A ausência de danos imediatos aos cofres públicos se expli-

ca pelo fato de o INSS tentar recuperar os valores creditados indevidamente aos bancos, seja por
meio de processos de solicitação
de devolução (quando a instituição financeira não concorreu para
o pagamento indevido do benefício, transferido pelo instituto) ou
com processos de cobrança administrativa (quando é constatado que
o banco falhou ao não identificar
a situação do segurado).
Na avaliação dos técnicos da
CGU, uma das dificuldades para
recuperação dos valores indevidamente repassados aos bancos reside na interpretação das instituições financeiras para as últimas
determinações do Banco Central
(Bacen) e do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre o tema.
Uma resolução de 2009, do
CMN, por exemplo, veda às instituições a realização de débitos
em contas de depósito sem prévia autorização do cliente. Além
disso, o direito do Inss cobrar os
valores indevidamente liberados
pelos bancos prescreve em cinco anos a partir da data do pagamento do benefício.
“Apesar da convicção da Procuradoria Federal Especializada
acerca da possibilidade de devolução dos aludidos valores, os bancos têm resistido, alegando que o
estorno de valores creditados por
equívoco só poderia ser realizado
quando o erro fosse do próprio
banco e não de terceiros, como o
INSS”, apontam os auditores.
Os auditores destacaram que
o INSS já provocou o Banco Central a autorizar os bancos a estornarem os pagamentos indevidamente transferidos pelo órgão,
mas não obteve sucesso.

Para a CGU, a recuperação dos
valores não é simples. Além das
previsões legais na relação com
os bancos e seus correntistas, há
ainda as dificuldades inerentes aos
processos burocráticos do próprio INSS, como o tratamento individualizado dispensado a cada
um dos milhares de processos e o
“declínio da força de trabalho” do
instituto, principalmente devido a
aposentadoria dos atuais servidores, que não vêm sendo substituídos por novas contratações.
Fragilidade
Outra fragilidade seria o prazo para que os cartórios de registro civil comuniquem ao INSS
qualquer óbito até o dia 10 do mês
subsequente ao falecimento – prazo que a CGU considera “excessivo” por acarretar o pagamento
de, no mínimo, um benefício ao
segurado já morto. “Entre dezembro de 2015 e agosto de 2016 foram registrados 87.743 falecimentos de beneficiários. Todos
receberam pagamento no mês seguinte ao registro de óbito”.
Procurado, o INSS não se pronunciou sobre o assunto. Em nota
divulgada hoje (18), a CGU afirma que o problema é causado,
principalmente, pela resistência
dos bancos em atender à solicitação de restituição da quantia e que
já recomendou ao INSS que discuta com o Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional e a Casa Civil da Presidência
da República, a alteração normativa e a criação de um novo produto específico para pagamento de
benefícios – e não apenas o modelo de depósito em conta-corrente. (Agencia Brasil)
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Corrida confusa dá vitória a
Lewis Hamilton em Singapura

Hamilton comemora
milton, da Mercedes, como líder
da corrida.
Apesar de discretas ameaças
por parte de Daniel Ricciardo, da
Red Bull Racing, o piloto inglês
não teve muito com o que se preocupar. Venceu a prova sem sustos e ampliou ainda mais a vantagem no campeonato. Agora, está
28 pontos à frente de Vettel na
tabela de classificação. Pra se ter
uma ideia, mesmo se Hamilton

não pontuar na próxima prova,
segue líder. “O que posso dizer?
Que reviravolta. Eu precisava que
chovesse. Assim que começou,
eu sabia onde terminaria. Essa é
minha condição preferida. Foi
muita sorte para mim o que aconteceu com a Ferrari. Estou muito agradecido. Ontem sofremos
e não fazia ideia do que aconteceria hoje (domingo). Foi maravilhoso. Quem diria que sairia

daqui feliz assim”, comemorou.
Vale lembrar que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) não puniu ninguém
pelo caos na largada. Kimi acusou Max, que acusou Vettel, e ficou por isso mesmo. Daniel Ricciardo tinha um misto de emoções ocupando o segundo lugar
no pódio. Sabia que poderia ter
vencido, mas, convenhamos, não
dava pra reclamar do resultado.
“Não pude ganhar essa desgraça.
Não tivemos ritmo para chegar na
Mercedes. Estou um pouco decepcionado por perder uma vitória, porém grato por conquistar
outro pódio. Eu vi o caos à minha
frente na largada. Foi até bom ter
saído mal, porque, do contrário,
seria acertado. Parecia que os três
carros viraram um só”, falou.
Um dos destaques da prova
foi o quarto lugar de Carlos Sainz
Jr., da Scuderia Toro Rosso, que
está confirmado como piloto da
Renault para a próxima temporada. Vai correr no lugar de Jolyon
Palmer, que finalmente saiu do
zero em 2017, marcando pontos
em sexto lugar. O brasileiro Felipe Massa teve corrida apagada
e ficou em 11º.

Foto/Divulgação

Brasil vence Japão e fica com o
título da Copa dos Campeões

Bruninho aciona Lucão
O título da Copa dos Campeões é do Brasil. A competição que reuniu, além da seleção brasileira masculina de
vôlei, Itália, Irã, Estados Unidos, França e Japão, se encerrou no domingo (17), com o
título para a equipe comandada pelo técnico Renan. No úl-

timo dia dos jogos, o time verde e amarela derrotou o Japão
por 3 sets a 0 (25/17, 25/15 e
25/22), em 1h24 de partida no
Osaka Municipal Central Gymnasium. O campeonato aconteceu nas cidades de Nagoya e
Osaka, no Japão.
Na competição de pontos

corridos, o Brasil enfrentou uma
final. Entrou em quadra contra o
Japão precisando de três pontos
para chegar ao título, e a medalha
de ouro foi conquistada após vencer os franceses por 3 sets a 0, os
iranianos pelo mesmo placar, os
norte-americanos por 3 a 2 e, no
domingo, os donos da casa por 3 a
0. Na segunda partida, a seleção
brasileira sofreu um resultado
negativo para a Itália por 3 a 2.
O centr al Lucão foi um dos
destaques da equipe verde e amarela na manhã deste domingo. O
jogador marcou 16 pontos e saiu
de quadra como maior pontuador.
A seleção brasileira disputou
a Copa dos Campeões com os
levantadores Bruninho e Raphael, os opostos Wallace e Renan,
os centrais Lucão, Maurício Souza, Otávio e Renan, os ponteiros
Lucarelli, Maurício Borges,
Douglas e Rodriguinho e os líberos Tiago Brendle e Thales.
Temporada dourada na estreia de Renan

O técnico Renan assumiu o
comando da seleção brasileira
após 16 anos de Bernardinho a
frente do grupo. A temporada
2017 contou com três competições: Liga Mundial, Campeonato Sul-Americano e Copa dos
Campeões. Renan dirigiu a equipe no percurso para a conquista
de duas medalhas de ouro e uma
de prata.
A primeira do ano foi a Liga
Mundial. O Brasil fez ótima
campanha, sediou a fase final e
chegou a grande decisão contra a França. Em um jogo extremamente disputado e decidido nos detalhes, os franceses
venceram por 3 sets a 2, 15/13
no tie-break. No Chile, o time
verde e amarelo conquistou o
título sul-americano, mantendo
a hegemonia, ao bater a Venezuela na final.
Na última competição da
temporada, o Brasil chegou ao
Japão com o time completo e,
com boa campanha, conquistou
o segundo título de 2017.

Circuito Brasileiro

Campeões mundiais Evandro e André abrem
temporada com ouro em Campo Grande (MS)
Eles são campeões do Circuito e do Campeonato Mundial 2017, e no domingo (17), em
Campo Grande (MS), conquistaram pela primeira vez uma etapa
do Circuito Brasileiro Open.
Evandro e André Stein (RJ/ES)
superaram Guto e Vitor Felipe
(RJ/PB) de virada, por 2 sets a 1
(21/15, 17/21, 9/15), e ficaram
com o título da etapa de abertura
da temporada 2017/2018 diante
de uma arena lotada no Parque
das Nações Indígenas.
A medalha de bronze da etapa ficou com Álvaro Filho e
Saymon (PB/MS), campeões

brasileiros da temporada passada que superaram Fernandão e
Ramon Gomes (ES/RJ) por 2
sets a 0 (21/12, 21/15), em 38
minutos de duração. Alegria
para a torcida local, já que Saymon é atleta da casa. A próxima
parada do tour nacional acontece em Natal (RN), de 18 a 22 de
outubro.
Este é o primeiro ouro da
parceria entre Evandro e André,
juntos desde janeiro deste ano.
André, porém, sobe ao lugar
mais alto do pódio pela segunda
vez na cidade. Na temporada
passada ele levou a medalha de

ouro atuando ao lado do campeão olímpico Ricardo.
O título dá ao capixaba e ao
carioca um prêmio de R$
45.050,50 e 400 pontos no
ranking geral da temporada, que
conta o resultado das sete etapas. Já Guto e Vitor Felipe somam 360 pontos e recebem R$
29.250,00 com o segundo lugar.
O bronze de Alvinho e Saymon
vale 320 pontos na classificação
geral e um prêmio de R$
20.674,00.
Se o título brasileiro é o primeiro da parceria, André chega
ao seu terceiro ouro em etapas

nacionais, enquanto Evandro
soma agora seis títulos de paradas do Open. O carioca eleito
melhor sacador pela terceira vez
seguida no Circuito Mundial
destacou o trabalho da comissão
técnica e reforçou o alto nível
técnico do Circuito Brasileiro.
A medalha de bronze também foi valorizada por Saymon,
que chega pela 10ª vez seguida
ao pódio de etapas nacionais ao
lado de Alvinho. Ele elogiou a
estrutura e preparação do time
e comemorou a chance de subir
ao pódio próximo dos amigos e
familiares.

EuroNascar

Brasileiro Felipe
Rabello manteve
liderança na
Rookie Cup
Foto/ EuroNascar

Foto/ Mercedes AMG

Tiago Mendonça
A chuva, que resolveu cair
caprichosamente sobre a pista de
Singapura momentos antes da largada, e um acidente logo de cara,
mudaram pra valer os rumos da
corrida, que parecia destinada à
Ferrari. A equipe italiana tinha o
melhor carro, tanto que a pole
position estava nas mãos de Sebastian Vettel.
Mas definitivamente não era
o dia dele. Em uma manobra bastante contestada, Vettel tentou se
defender de Max Verstappen, da
Red Bull Racing, ainda nos primeiros metros de prova. Max era
o segundo colocado no grid, e ficou espremido. A fechada de Vettel resultou em um toque de Max
em Kimi Raikkonen, que vinha
feito uma bala do outro lado.
O toque destruiu a suspensão
de Max e lançou Raikkonen pra
cima de Vettel. Fim de prova para
os três. Foi a primeira vez na história que os carros da Ferrari
abandonaram logo depois de um
acidente entre eles na largada.
Prejuízo total para Vettel, que
assim que olhou para os monitores de Singapura, viu Lewis Ha-

Felipe Rabello foi o mais rápido nas primeiras atividades
em Franciacorta
O mineiro Felipe Rabello
“A corrida foi surreal. Foi
manteve a liderança na Rookie pancadaria geral e me rodaram
Cup da Nascar Whelen Euro duas vezes. Foi uma corrida de
Series, depois das duas provas maluco”, contou Rabello. “O
da Semifinal realizadas (16 e ruim é que depois me deram
17/9) no Autódromo di Fran- uma penalização de 30 segunciacorta, na Bréscia (Itália). dos, porque disseram que eu
Agora ele tem 10 pontos de saí do alinhamento antes de
vantagem sobre o polonês passar pela linha de largada, e
Maciej Dreszer na classe dos aí fiquei apenas com a sétima
Estreantes. Já na tabela de colocação”.
classificação Geral o repreNa segunda prova Felipe
sentante brasileiro aparece em Rabello largou em 14º e reterceiro, 78 pontos atrás do cebeu a bandeirada em oitavo.
experiente francês Fernando O vencedor foi o italiano
Ferrando e apenas seis pontos Danny Zardo, seguido de Ferde desvantagem para o francês rando. “Foi um final de semaUlysse Delsaux, o vice-líder.
na para esquecer, pois a minha
“Não fiquei muito satisfei- pretensão era ampliar a lideto com este final de semana de rança na Rookie Cup e entrar
corrida. Fui do céu até o pur- na Final bem próximo do (Fergatório. Fiquei feliz com o trei- nando) Ferrando, brigando dino livre e com as corridas que retamente pelo título na clasfiz, mas fiquei decepcionado sificação geral. Agora vamos
com a Direção de Prova aqui na com tudo para a Bélgica e esItália e não concordei com pu- pero que lá dê tudo certo”, ennições que recebi e que preju- cerrou o mineiro. A rodada fidicaram muito o meu campeo- nal acontecerá nos dias 14 e
nato, somando apenas uma sé- 15 de outubro, no circuito de
tima e um oitava posições para Zolder.
a tabela de pontuação”, comenOs dez primeiros na Nastou Felipe Rabello.
car Whelen Euro Series deNos treinos livres o piloto pois de 10 etapas são: 1) Thode Belo Horizonte mostrou mas Ferrando (França), 512
rápida adaptação às 13 curvas pontos; 2) Ulysse Delsaux
do circuito de 2.519 metros, (França), 440; 3) Felipe Rajá que nenhum dos pilotos dos bello (Brasil), 434; 4) Macioito países diferentes (Alema- ej Dreszer (Polônia), 424; 5)
nha, Bélgica, Brasil, França, Guillaume Dumarey (BélgiIrã, Itália, Luxemburgo, Polô- ca), 421; 6) Marconi Abreu
nia) conhecia o autódromo da (Brasil), 406; 7) Justin Kunz
cidade de Castrezzato. Rabe- (Alemanha), 387; 8) Paul Guillo foi o mais veloz od (França), 386; 9) Meisam
(1min15s761), 0s123 mais Taheri (Irã), 346; 10) Carmen
rápido do que o belga Guillau- Boix Gil (Espanha), 345.
me Dumarey.
Todas as corridas do AutoJá na classificação realiza- dromo di Franciacorta foram
da sob chuva os problemas de transmitidas ao vivo pela
Felipe começaram. Os mecâ- Fanschoice.tv
(http://
nicos de seu time colocaram www.fanschoice.tv/watchinadvertidamente pneus erra- live/nascar/euro), pelo youtudos e ele ficou apenas com o be (https://www.youtube.com/
21º tempo. Na primeira prova c h a n n e l /
o brasileiro deu um show de UCBC6q0W_XvlektRSbjJ4mgg)
pilotagem e ganhou 18 posi- e na página Facebook NASções, subindo no pódio em ter- CAR Whelen Euro Series (htceiro, após terminar a apenas tps://www.facebook.com/Eu7s616 do vencedor, Fernando roNASCAR/). Visite: http://
Ferrando, o líder do campeo- hometracks.nascar.com/serinato.
es/whelen-euro-series

