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Preço banca: R$ 2,30

Tesouro capta US$ 1,5 bilhão no
exterior com juros mais baixos
Moro ordena transferência de
Sérgio Cabral do Rio para o Paraná
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Defesa de Temer entrega ao STF
respostas a questionamentos da PF
Página 4

Em operação policial conjunta, a Polícia Judiciária portuguesa, por meio da Unidade
Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (entorpecentes), e o Corpo Nacional de
Polícia da Espanha apreenderam esta semana aproximadamente 745 quilos de cocaína
escondidos no interior de abacaxis, que eram transportados
em contêineres da América Latina para a Europa. Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

31º C
21º C

Noite

Metrô de São Paulo
A 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital de São Paulo
concedeu na quinta-feira (18)
liminar que suspende a licita-

ção e o leilão de privatização
das linhas 5-Lilás e 17-Ouro da
Companhia do Metropolitano
de São Paulo (Metrô). A deci-

Compra: 3,92
Venda:
3,92

OURO
Compra: 127,30
Venda: 158,70

O governador Geraldo Alckmin anunciou a antecipação do
início do Mutirão da Vacina contra a Febre Amarela em mais quatro dias. Em vídeo publicado na
rede social do Facebook, Alckmin disse que a campanha prevista para ser iniciada no dia 29
acontecerá a partir de 25 de ja-

neiro, próxima quinta-feira.
“Toda a logística está sendo preparada, 8 milhões de pessoas deverão ser vacinadas em municípios
fora de São Paulo, nas chamadas
zonas de risco. Depois o trabalho
continua. Nós queremos, em alguns
meses, toda a população do Estado
vacinada”, disse Alckmin. Página 2

Petrobras: preço do gás de
cozinha cai 5% nas refinarias
a partir de hoje
O preço do botijão do gás de
cozinha (GLP) cairá 5% a partir
desta sexta-feira (19) nas refinarias da Petrobras em todo o país
e os reajustes do botijão de até
13 kg passarão a ser trimestrais
e não mais mensais. A informação foi divulgada na quinta-feira

Abertura da temporada
2018 começa hoje, em
Nova Viçosa (BA)
A temporada 2018 do
Circuito Sul-Americano de
vôlei de praia terá seu saque inicial nesta sexta-feira (19). A primeira etapa
acontece com o Grand Slam
Nova Viçosa, cidade do litoral sul da Bahia que pela
primeira vez sedia uma etapa internacional. Os jogos
vão até domingo (21) e terão entrada franca na arena
montada na Praia do Lugar
Comum. O Brasil será representado por 12 duplas,
sete no naipe feminino e
cinco no torneio masculino.
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(18) pela estatal.
As revisões feitas pela Petrobras poderão ou não se refletir
no preço final ao consumidor,
uma vez que a lei brasileira garante liberdade de preços no
mercado de combustíveis e derivados.
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Kartismo: Alberto Cesar
Otazú quer começar
temporada vencendo
Depois de um mês de
férias, o kartista Alberto
Cesar Otazú (Alpie Escola
de Pilotagem/Instituto Desenvolve) quer começar a
temporada da mesma forma
que terminou a temporada

2017: vencendo. No sábado (20/1) ele disputará a
primeira etapa do Rotary
Kart Club (RKC), as 17
horas, no Kartódromo de
Interlagos, zona sul de São
Paulo.
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Stock Car anuncia
calendário da
temporada 2018

Carol Horta vai estrear nova parceria

Duelo mineiro na
Superliga masculina agita
a noite de sexta-feira
Foto/ July Stanzioni

EURO

Mutirão da Vacina contra a
Febre Amarela é antecipado
para 25 de janeiro

Esporte

Comercial
Compra: 3,20
Venda:
3,21
Turismo
Compra: 3,19
Venda:
3,38

são prevê multa diária de R$ 1
milhão em caso de descumprimento, além de sanções administrativas e criminais.
“Basicamente, pode-se dizer que se trata de uma privatização custeada com recursos
públicos. Ironia àqueles, economistas convencionais, que
defendem a privatização das
estatais brasileiras como um
dos tópicos principais da política econômica-fiscal de austeridade”, disse o juiz Adriano
Marcos Laroca em sua decisão. O magistrado considerou
“muito baixo” o valor mínimo
a ser pago pelo vencedor do
leilão, em torno de R$ 180
milhões, em relação aos custos das obras de construção
das linhas, em torno de R$ 7
bilhões.
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devolver os recursos com juros. Isso significa que o Brasil
devolverá o dinheiro daqui a 29
anos com a correção dos juros
acordada, de 5,6% ao ano.
Taxas mais altas de juros
indicam maior grau de desconfiança dos investidores de que
o Brasil não conseguirá pagar
a dívida. Com os sucessivos
rebaixamentos sofridos pelo
país, que perdeu o grau de investimento (selo de bom pagador), os estrangeiros passaram
a cobrar juros mais elevados
para comprar os papéis brasileiros.
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Montes Claros Vôlei (MG) e
Minas Tênis Clube (MG) se enfrentam nesta sexta-feira (19), em
jogo isolado pela terceira rodada
do returno da Superliga masculina de vôlei 2017/2018. A partir
das 19h, as equipes fazem um duelo mineiro já tradicional no calendário nacional da modalidade
que, desta vez, será no ginásio
Tancredo Neves, em Montes Claros (MG). O restante dos jogos
será no sábado (20). Página 6
Sandro no levantamento

Foto/ Duda Bairros

Portugal e
Espanha
desarticulam
quadrilha que
traficava
cocaína em
abacaxis

Foto/Reprodução

O Parlamento britânico
aprovou na quarta-feira (17)
uma proposta de lei para concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que ficou conhecido
como Brexit. O documento
revoga a norma legal de adesão do Reino Unido ao bloco para que prevaleça o direito britânico após a saída,
que será concretizada em 29 de
março de 2019.
O projeto de lei vai agora
para apreciação da Câmara dos
Lordes (Câmara Alta do Parlamento) e deve ser votado ainda no fim deste mês. Página 3

Justiça suspende leilão de
privatização de linhas do
Metrô de São Paulo

Foto/ Getty Image

Parlamento
britânico
aprova lei
para
concretizar
Brexit

O Tesouro Nacional captou
US$ 1,5 bilhão de investidores norte-americanos e europeus com taxa de juros de
5,6% ao ano. O dinheiro
veio da emissão de títulos
da dívida externa com vencimento em fevereiro de
2047, feita na quinta-feira
(18). A taxa da operação foi a
menor para esse tipo de papel
em quatro anos.
Por meio do lançamento de
títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de

Stock car calend 2018_Duda Bairros
Mais importante e longeva de março, um sábado, em Incategoria do automobilismo na- terlagos. Será a estreia de
cional, a Stock Car lança seu ca- Felipe Massa com um carro
lendário com as 12 etapas de da Stock Car, como parcei2018. Marcada por inovações no ro de Cacá Bueno. O final de
último ano, esta temporada ini- semana em São Paulo marcia com uma novidade em rela- cará também a primeira corção a 2017: o retorno da Corri- r i d a d e N e l s i n h o P i q u e t
da de Duplas.
como titular da categoria,
A quarta edição da prova p e l a e q u i p e F u l l Ti m e
abrirá o campeonato no dia 10 Sports.
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Mutirão da Vacina contra a Febre
Amarela é antecipado para 25 de janeiro
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â M AR A ( S P )
Entre os vereadores tucanos que já estão em campanha pra
que o prefeito Doria seja oficializado candidato ao governo (SP),
destaque pro presidente do diretório paulistano, João Jorge. Vai
ser fundamental pra uma passagem sem turbulências do cargo
pro vice Bruno Covas.
P R E FE I TU R A ( S P )
João Doria (PSDB) já é tratado como candidato ao Palácio
dos Bandeirantes por vereadores, prefeitos, deputados, Secretários, ministros e pelo Presidente Temer (PMDB). Vai dar [por
ser filho de um bahiano] ao candidato Presidencial Alckmin a
pegada nordestina que faltou em 2006.
A S S E M B LE IA ( S P)
Apesar do desgaste político que o Ministério Público (SP) tá
causando na vida de seus membros [licenciado mas que pode
até se aposentar], o deputado e ex-presidente Capez (PSDB) não
só vai se ‘defender como acusava’, como disputar ou reeleição
ou Câmara Federal.
GOVERNO (SP)
Alckmin, agora presidente do PSDB, continuará falando
manso e tratando bem o vice França [dono do PSB], ainda que
uma vez governando use a caneta do Diário Oficial e a chave do
cofre contra quem for que apoiar o prefeito paulistano Doria
pra disputar o mesmo cargo.
B RA S I LIA
Retirada de ‘operadores’ [indicados por partidos] nas vicepresidências da Caixa, trocando por outros [também via partidos
que deram sustentação a Lula-Dilma PT e dão pra Temer MDB]
é a verdade real de uma ‘república’ cujos ’princípios’ são ocupar e dominar ’feudos’ estatais.
J U S TI Ç A S
Apesar da condenação do ex-presidente Lula
(PT) decidida [será anunciada dia 24 via Justiça Federal], o
ministro Barroso [Supremo] diz que a ‘Lava Jato’ pode morrer, porque já mudou paradigmas [tudo começou
no ’mensalão’]: criminosos poderosos condenados e presos
eram raríssimas.
PA R T I D O S
Com o ex-governador (RJ) Garotinho fora do PR, o deputado federal Bolsonaro [ainda no PSC] volta a tratar [com o senador ES Malta] por possível filiação. Sua ida pro PSL pode servir
[como foi no PEN] de ’albergue’ até ‘morar numa casa’
com mais tempo de propaganda na tv ...
POLÍTICOS
... Conforme antecipado aqui [em 2017], tá rolando uma trégua entre igrejas com placas evangélicas e partidos políticos,
pelo aumento das bancadas de candidatos ditos cristãos [Senado e Câmara Federal]. As projeções são exageradas. Que tal cerca
de 100 deputados e 10 senadores ?
H I S T Ó R IA S
Quem manda uma mensagem [de luz por ser espírita] pelos
25 anos de publicação desta coluna [diária] de política é o Juiz
de Direito Jayme Martins de Oliveira [ex-presidente da Associação Paulista e atual da Associação Brasileira dos Magistrados].
De coração, o nosso muito obrigado.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet, www.cesarneto.com é
pioneiro no Brasil [desde 1996]. Leia também no Facebook
Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
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O governador Geraldo Alckmin anunciou a antecipação
do início do Mutirão da Vacina
contra a Febre Amarela em
mais quatro dias. Em vídeo publicado na rede social do Facebook, Alckmin disse que a
campanha prevista para ser iniciada no dia 29 acontecerá a
partir de 25 de janeiro, próxima quinta-feira.
“Toda a logística está sendo preparada, 8 milhões de pessoas deverão ser vacinadas em
municípios fora de São Paulo,
nas chamadas zonas de risco.
Depois o trabalho continua.
Nós queremos, em alguns meses, toda a população do Estado vacinada”, disse Alckmin.

A Secretaria de Estado da
Saúde estabeleceu como “Dias
D” os sábados, 3 e 17 de fevereiro, data de encerramento do
Mutirão, quando os postos de
vacinação estarão abertos em
regime especial para atender a
população.
Os 54 municípios e 15 distritos abrangidos pelo mutirão
estão localizados em áreas
que não foram alcançadas pelo
vírus, mas que estão receptivas porque integram os corredores ecológicos. São localidades da Região da Grande São
Paulo, Vale do Paraíba e Baixada Santista.
Serão disponibilizadas cerca de 6,3 milhões de vacina

fracionada para pessoas ainda
não vacinadas, que residem nos
locais definidos para a campanha (confira abaixo a relação
dos municípios), e mais 2 milhões de doses padrão para crianças de idade entre nove meses e dois anos incompletos,
pessoas que viajam para locais
onde a vacina é exigida, grávidas residentes em áreas de risco e portadores de doenças
crônicas.
Deverão consultar o médico sobre a necessidade da vacina os portadores de HIV positivo, pacientes com tratamento quimioterápico concluído, transplantados, hemofílicos ou pessoas com doenças do

sangue e de doença falciforme.
Não há indicação de imunização para grávidas que morem em locais sem recomendação para vacina, mulheres
amamentando
crianças
com até 6 meses e imunodeprimidos, como pacientes em
tratamento quimioterápico,
radioterápico ou com corticoides em doses elevadas
(como por exemplo Lúpus e
Artrite Reumatoide). Em caso
de dúvida, é fundamental consultar o médico.
Nas demais áreas do Estado de São Paulo onde já há vacinação em razão da circulação
do vírus a imunização seguirá
com a vacina padrão.

ISS sobre pedágio rende mais de
R$ 509,4 mi para 262 prefeituras de SP
O ISS que incide sobre as tarifas de pedágio tem representado importante recurso para os
262 municípios servidos pelos
7,9 mil quilômetros de rodovias
estaduais paulistas sob concessão. Balanço da Agência de
Transporte do Estado de
São Paulo (ARTESP) mostra que
no ano de 2017 o repasse total
atingiu R$ 509,4 milhões.
Nos últimos dez anos já foram entregues às prefeituras R$
3,9 bilhões a título de repasse da
taxa paga pelos usuários das rodovias.
No ano de 2017, somente na
Grande São Paulo, 26 prefeituras foram beneficiadas com
R$ 101,3 milhões em repasses
provenientes do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza
(ISS-QN), que incide sobre as
tarifas de pedágio. A verba é significativa na composição
orçamentária das administra-

ções municipais, principalmente em cidades de pequeno porte.
Entre os municípios da região, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi
São Bernardo do Campo, que recebeu R$ 22, milhões, seguido
de São Paulo (R$ 20 milhões) e
Barueri (R$ 9,7 milhões).
Municípios do interior paulista também recebem o imposto. Na região de Bauru, 18
prefeituras foram beneficiadas
com R$ 11,2 milhões em repasses provenientes da tarifa. Entre
os municípios da região, o que
mais teve arrecadação com o ISS
dos pedágios foi Bauru,
que recebeu R$ 1,7 milhão, seguido de Jaú (R$ 1,5 milhão) e Pederneiras (R$ 1,1 milhão). Já
na Região de Ribeirão Preto foram
beneficiados 15 municípios com
repasse total de R$ 2,6 milhões.
O ISS começou a incidir sobre as tarifas de pedágio em

2000 e, desde então, já
foram repassados R$ 4,5 bilhões
para os municípios beneficiados.
A alíquota do imposto é
definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município.
E como não se trata de uma
“receita carimbada”, que deve
ser aplicada em determinadas
áreas do município conforme
previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar os recursos recebidos em
qualquer segmento como saúde,
segurança, educação ou infraestrutura urbana.
Confira abaixo o quadro com
os repasses para os municípios
da Grande São Paulo atendidos
pelo Programa de Concessão do
Estado.
Nota fiscal – Desde o início
de janeiro de 2018, usuários das

rodovias paulistas podem obter
documento fiscal da comprovação de pagamento por meio das
páginas da internet das concessionárias. O serviço é oferecido por todas as 22 concessionárias que operam no Estado de
São Paulo e também pelas concessionárias federais e de outros estados.
O Documento Fiscal Equivalente (DFE) que é entregue atualmente nas praças de pedágio já
é suficiente para a prestação de
contas de despesas. Agora, ao
acessar o site da concessionária,
o usuário poderá também emitir
um documento fiscal equivalente
complementar em que constem
informações adicionais como
CPF ou CNPJ e o número da placa do veículo. A emissão do documento fiscal estará disponível
até sete dias após o pagamento do
pedágio em dinheiro ou por sistemas de cobrança automática.

Butantan tem caça ao tesouro,
pintura e contação de histórias
Uma programação especial,
para as crianças e os pais aproveitarem durante as férias é o que
o Instituto Butantan, um dos
maiores centros de pesquisas
biomédicas do mundo, está oferecendo. As atividades são focadas em curiosidades, descobertas e diversão.
A participação nas atividades
integrantes da programação
de férias é única e custa R$ 6
(valor do ingresso para visitação
dos três museus). Estudantes
pagam R$ 2,50. Crianças até sete
anos, idosos a partir de 60 anos
e portadores de necessidades
especiais não pagam.
Museu Histórico
No Museu Histórico, nos

dias 18, 23 e 25, das 10h às 11h,
a atividade “Jogos no Museu” irá
oferecer aos visitantes jogos
como quebra-cabeça, batalha científica e jogo da memória, que
permitem ao público se relacionar com temáticas dos trabalhos desenvolvidos no Butantan.
Os visitantes também poderão também tirar suas dúvidas
e conhecer um pouco mais sobre o Instituto por meio da Visita Educativa, que acontece
nos dias 18 e 19 e 23 a 26, das
15h às 16h.
Já nos dias 19, 24 e 26, das
10h30 às 12h, será realizada a
atividade “Na Trilha das Cientistas”. Inspirada no jogo “Caça
ao Tesouro”, os participantes
irão em busca de pistas que au-

xiliem na descoberta da identidade e contribuição de cientistas mulheres para a trajetória do Butantan.
Museu de Microbiologia
Para estimular a curiosidade
científica dos visitantes, o Museu de Microbiologia também
preparou a atividade “Laboratório Didático aberto”. Até o dia
26, das 9h às 16h, serão apresentados aos visitantes equipamentos laboratoriais e amostras de
microrganismos não presentes
na exposição.
Museu Biológico
No Museu Biológico, no dia
23, das 10h às 12h, acontece a
atividade “Palavra contada: me-

mórias do Butantan”. As crianças poderão conhecer “A História dos Ibiatãs e das Boiciningas”, que conta sobre o
início entre a relação do homem e as serpentes. Após a
visita ao Museu no dia 23,
das 14h às 16h e nos dias 19,
24 e 26, das 10h às 12h, os
visitantes ainda poderão pintar desenhos de espécies de
aranhas, serpentes, escorpiões e outros animais que vivem na exposição.
A semana conta também com
a atividade “Jogo Ilha das Cobras”, em que o público poderá
assumir o papel de diferentes
profissionais em um jogo de tabuleiro criado pelos educadores
do Museu Biológico.

Memorial da América Latina em festa
comemora o aniversário de São Paulo
Uma programação ampla
para agradar todos os sentidos
será promovida na véspera e
dia do aniversário de 464 anos
da cidade de São Paulo
no Memorial da América Latina. Tem feira gastronômica,
musical, festa boliviana, escola de samba, passeio de bicicleta e exposições de arte popular e contemporânea.
No dia 24 de janeiro, véspera do feriado, das 9h às 12h,
na Praça Cívica, a Festa dos
Alasitas é um dos marcos das
tradições bolivianas, realizada
todos os anos no Memorial. O
termo denomina as miniaturas
bolivianas que simbolizam os
desejos materiais das pessoas.
No feriado, 25 (quinta),
sábado e domingo seguinte, na
Praça da Sombra, tem a Festa
do Pastel, para degustar além
do salgado que dá o nome do
evento, outros quitutes, incluindo doces. Este ano, tem também a escolha do melhor pastel. Além da gastronomia, há
apresentações do projeto Ta-

lentos do Memorial, com variados ritmos musicais.
Ainda no dia do Aniversário de São Paulo, o Memorial
tem a oferecer a exposição de
arte popular América Florida,
no Pavilhão da Criatividade.
Em outro recinto, o Espaço
Multiuso, a exposição Rá-TimBum, o Castelo, continua em
cartaz até 4 de fevereiro com
ingressos de R$ 10 a R$ 20.
Também há a estreia da exposição de arte contemporânea Scapeland: Território de
Trânsito Livre, na Galeria Marta Traba, com a apresentação
de trabalhos de 46 artistas brasileiros, tendo como tema a
paisagem urbana.
A Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi faz uma
prévia do Carnaval, a partir das
14h e promete sacudir o público com uma apresentação
que sai do auditório Simon
Bolivar até a Praça Cívica,
onde a Ala das Baianas repete
a já tradicional Lavagem de
Mãos, que se repete pelo sex-

to ano consecutivo no Memorial.
Para terminar o dia, o Memorial da América Latina será
o ponto de partida e de chegada do circuito de ciclismo noturno do São Paulo Bike
Tour que passa pelos pontos
turísticos da cidade.
Serviço
Festa das Alasitas 2018
24/01(quarta)
Das 9h às 22h
Praça Cívica
Acesso: Portões 2, 5 e 6
Entrada gratuita
Classificação livre
Festival do Pastel e Talentos
25/01 (quinta), 27 (sábado) e 28 (domingo)
Das 10h às 21h
Praça da Sombra
Portões 4 e 15 (estacionamento pago)
Entrada gratuita
Mostra Scapeland – Ter-

ritório de Trânsito Livre
Abertura: 25/01
Às 13h
Galeria Marta Traba
Entrada Gratuita
Classificação: livre
Lavagem de Mãos
25/01
A partir das 14h
Em frente ao Auditório Simón Bolívar
Participação especial da
Escola de Samba Acadêmicos
do Tucuruvi
Acesso pelos portões: 2,
5, 8, 9 e 12
Entrada gratuita
São Paulo Bike Tour
Praça da Sombra
25/01
19h
Vagas: 100
Inscrição: R$50 + a doação de um kit de material escolar
Mais informações: http://
sampabikers.com.br/passeio/
sao-paulo-bike-tour/
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Tesouro capta US$ 1,5 bilhão no
exterior com juros mais baixos
O Tesouro Nacional captou
US$ 1,5 bilhão de investidores
norte-americanos e europeus
com taxa de juros de 5,6% ao
ano. O dinheiro veio da emissão
de títulos da dívida externa com
vencimento em fevereiro de
2047, feita na quinta-feira (18).
A taxa da operação foi a menor
para esse tipo de papel em quatro anos.
Por meio do lançamento de
títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado
dos investidores internacionais
com o compromisso de devolver os recursos com juros. Isso
significa que o Brasil devolverá
o dinheiro daqui a 29 anos com
a correção dos juros acordada,

de 5,6% ao ano.
Taxas mais altas de juros indicam maior grau de desconfiança dos investidores de que o
Brasil não conseguirá pagar a
dívida. Com os sucessivos rebaixamentos sofridos pelo país, que
perdeu o grau de investimento
(selo de bom pagador), os estrangeiros passaram a cobrar juros mais elevados para comprar
os papéis brasileiros.
A última vez em que o Tesouro tinha lançado papéis externos
de 30 anos tinha sido em julho
de 2016. Na ocasião, o governo brasileiro captou US$ 1,5
bilhão com papéis com vencimento em 2047, pagando juros
de 5,875% ao ano.

A taxa obtida na emissão de
hoje é a menor para títulos em
dólares de 30 anos desde julho
de 2014, quando o Tesouro tinha conseguido captar US$
3,55 bilhões pagando 5,131%
ao ano de juros.
A taxa do título brasileiro
foi 271 pontos-base maior que
a dos títulos do Tesouro americano, de 30 anos. Isso significa que o Tesouro pagará 2,71
pontos percentuais de juros
acima dos papéis dos Estados
Unidos. Na emissão de dois
anos atrás, a diferença estava
maior, 357,2 pontos.
Os títulos norte-americanos
são considerados os papéis mais
seguros do mundo. Quanto mai-

or o spread (diferença entre as
taxas brasileiras e norte-americanas), maior a desconfiança dos
investidores internacionais. Segundo o Tesouro, a demanda superou a oferta, mas o órgão não
informou o número.
Os recursos captados no exterior serão incorporados às reservas internacionais do país em
23 de janeiro. De acordo com o
Tesouro Nacional, as emissões
de títulos no exterior não têm
como objetivo principal reforçar as divisas do país, mas fornecer um referencial para empresas brasileiras que pretendem captar recursos no mercado financeiro internacional.
(Agencia Brasil)

Inflação do aluguel acumula
queda de 0,34% em 12 meses
Usado no reajuste de aluguéis, o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) acumula deflação (queda de preços) de
0,34% em 12 meses, de acordo
com a segunda prévia de janeiro
do indicador, divulgada hoje
(18), no Rio de Janeiro, pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Considerando-se apenas janeiro, a segunda prévia registrou
inflação de 0,82%, taxa menor
que a segunda prévia de dezembro de 2017.
A queda da taxa entre dezembro e janeiro foi provocada pelos preços no atacado e pelo custo da construção. A inflação do

Índice de Preços ao Produtor
Amplo, que mede o atacado, caiu
de 1,23% na segunda prévia de
dezembro para 1,04% em janeiro. A inflação do Índice Nacional de Custo da Construção recuou de 0,27% para 0,19%.
Por outro lado, a inflação do
Índice de Preços ao Consumi-

dor, que analisa o varejo, subiu
de 0,31% na segunda prévia de
dezembro para 0,43% na segunda prévia de janeiro.
A segunda prévia é medida
com base em preços coletados
entre os dias 21 do mês anterior
e 10 do mês de referência.
(Agencia Brasil)

Parlamento britânico
aprova lei para
concretizar Brexit
O Parlamento britânico aprovou na quarta-feira (17) uma proposta de lei para concretizar a saída do Reino Unido da União
Europeia, processo que ficou conhecido como Brexit. O documento revoga a norma legal de adesão do Reino Unido ao bloco
para que prevaleça o direito britânico após a saída, que será concretizada em 29 de março de 2019.
O projeto de lei vai agora para apreciação da Câmara dos Lordes (Câmara Alta do Parlamento) e deve ser votado ainda no fim
deste mês.
O projeto, que revoga a lei de adesão do Reino Unido à Comunidade Europeia datada de 1973 e que transfere as normas
europeias para o Direito britânico, recebeu 324 votos favoráveis
e 295 contra. Em 23 de junho de 2016, foi realizado um referendo sobre a presença do Reino Unido na UE, com 52% de votos a
favor da saída e 48% contra.
Políticos favoráveis à manutenção do Reino Unido na UE insistem na realização de um segundo referendo. O argumento principal é de que, quando a votação aconteceu, em 2016, a população britânica não tinha conhecimento de todas as implicações do
Brexit. Os políticos afirmam ainda que, se o Brexit não for satisfatório para os jovens, não será sustentável.
Em resposta a esses comentários, o porta-voz da primeiraministra Theresa May afirmou que ela está determinada a entregar um Brexit favorável a todos os setores da sociedade, inclusive os jovens. Theresa May já sinalizou que não haverá um segundo referendo. (Agencia Brasil)

Portugal e Espanha
Publicadas novas regras para a Rais
quadrilha
2017; entrega começa dia 23 de janeiro desarticulam
que traficava cocaína

Portaria do Ministério do Trabalho publicada na quinta-feira
(18) no Diário Oficial da União
fixa novas regras para a declaração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2017. O prazo de entrega começa na próxima terça-feira (23) e será encerrado no dia 23 de março, sem
possibilidad e de prorrogação.
De acordo com o texto, estão obrigados a declarar a Rais:
- empregadores urbanos e

rurais;
- filiais, agências, sucursais,
representações ou quaisquer
outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior;
- autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados no ano-base;
- órgãos e entidades da administração direta, autárquica e
fundacional dos governos federal, estadual, do Distrito Fede-

ral e municipal;
- conselhos profissionais,
criados por lei, com atribuições
de fiscalização do exercício profissional, e as entidades paraestatais;
- condomínios e sociedades
civis;
- cartórios extrajudiciais e
consórcios de empresas.
Ainda segundo o texto, o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-

dica (CNPJ) que não manteve
empregados ou que permaneceu
inativo no ano-base 2017 está
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os
dados a ele pertinentes. A exigência não se aplica ao microempreendedor individual.
O empregador que não entregar a Rais no prazo previsto, omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata ficará sujeito à multa. (Agencia Brasil)

Petrobras: preço do gás de cozinha
cai 5% nas refinarias a partir de hoje
O preço do botijão do gás de
cozinha (GLP) cairá 5% a partir
desta sexta-feira (19) nas refinarias da Petrobras em todo o
país e os reajustes do botijão de
até 13 kg passarão a ser trimestrais e não mais mensais. A informação foi divulgada na quinta-feira (18) pela estatal.
As revisões feitas pela Petrobras poderão ou não se refletir no preço final ao consumidor,
uma vez que a lei brasileira garante liberdade de preços no
mercado de combustíveis e derivados.
O preço médio de GLP residencial sem tributos comercializado nas refinarias da Petrobras será equivalente a R$ 23,16
por botijão de 13kg. No entanto,
o preço final ao consumidor vai
depender de repasses feitos por
distribuidoras e revendedores.
Segundo a estatal, a queda no

preço é decorrência de uma revisão feita pela companhia em
sua política de preços do GLP de
uso residencial, comercializado
em botijões de até 13 kg, e que
“definiu novos critérios para aplicação dos reajustes, além de uma
regra de transição para 2018”, que
já implicará na queda desta sexta-feira. Em nota, a Petrobras informa que o objetivo da decisão
foi “suavizar os repasses da volatilidade dos preços ocorridos no
mercado internacional para o preço doméstico, ao mesmo tempo
em que se mantém o disposto na
Resolução 4/2005 do Conselho
Nacional de Política Energética,
que reconhece como de interesse da política energética nacional a prática de preços diferenciados para a comercialização do
GLP de uso residencial”.
Estes novos critérios permitirão manter o valor do GLP re-

ferenciado no mercado internacional, “mas diluirão os efeitos
de aumentos de preços tipicamente concentrados no fim de
cada ano, dada a sazonalidade do
produto, embora a referência
continuará sendo o preço do butano e propano comercializado
no mercado europeu, acrescido
de margem de 5%”, diz a nota.
Reajuste trimestral
A partir deste ano, os reajustes de preços passam a ser trimestrais em vez de mensais,
com vigência no dia 5 do início
de cada trimestre. O período de
apuração das cotações internacionais e do câmbio que definirão os percentuais de ajuste será
a média dos doze meses anteriores ao período de vigência e
não mais a variação mensal.
Qualquer redução ou aumento de preços superior a 10% terá

que ser autorizada pelo Grupo
Executivo de Mercado e Preços
(Gemp), formado pelo presidente da Petrobras e pelos diretores de Refino e Gás Natural e
Financeiro e de Relacionamento com Investidores. Nestes casos, a data de aplicação dos ajustes pode ser modificada. Caso o
índice de reajuste seja muito elevado, o Gemp poderá não aplicá-lo integralmente, e compensar a diferença.
O mecanismo de compensação vai permitir comparar os preços praticados com a nova política e os preços que seriam praticados com a política anterior.
As diferenças acumuladas em
um ano, ajustadas pela taxa selic, serão compensadas por
meio de uma parcela fixa acrescida ou deduzida aos preços praticados no ano seguinte. (Agencia Brasil)

Procura de fantasias por foliões de
blocos de rua anima comércio do Rio
O grande número de foliões
esperados pelos blocos de rua
do Rio de Janeiro, que não exigem fantasias padronizadas,
elevou para 1,5% a expectativa de aumento nas vendas do
comércio especializado em
relação ao ano passado. É o
que mostra pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos
Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDLRio), que ouviu
400 lojistas da cidade entre os

dias 12 e 21 deste mês para conhecer a expectativa de vendas
para o Carnaval.
Animados com a pesquisa,
os comerciantes dizem que adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, linha
de praia (biquinis, maiôs, chapéus e saídas de praia) deverão ser
os produtos mais vendidos.
Segundo os lojistas, o preço
médio das compras deve ficar
em torno de R$ 130 e a forma

de pagamento predominante
será o cartão de crédito parcelado. Em seguida, virão o cartão
de loja, dinheiro, cartão de débito, cheque e crediário.
De acordo com o presidente
do CDLRio, Aldo Gonçalves, as
vendas de produtos para o carnaval vão incrementar o desempenho do setor em janeiro, já
que, neste ano, o Carnaval cai
logo no inicio de fevereiro. “O
lojista está animado, e o que tem

colaborado significativamente
para o aumento da venda de produtos para o Carnaval são os blocos de rua, que não exigem fantasias padronizadas.”
Ele explicou, porém, que,
quando o carnaval cai no início
do mês, normalmente as vendas
não reagem bem, porque o consumidor já vem comprometido
com as despesas do fim do ano,
início das aulas e impostos.
(Agencia Brasil)
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em abacaxis
Em operação policial conjunta, a Polícia Judiciária portuguesa, por meio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (entorpecentes), e o Corpo Nacional de Polícia
da Espanha apreenderam esta semana aproximadamente 745 quilos de cocaína escondidos no interior de abacaxis, que eram transportados em contêineres da América Latina para a Europa.
A droga era embalada em cilindros, revestidos por uma espécie de cera e escondidos no interior das frutas.
Além da droga, a polícia apreendeu cerca de 400 mil euros
em dinheiro e dez automóveis utilizados pela quadrilha. Nove
homens, de várias nacionalidades (ainda não divulgadas), foram identificados e presos. A operação desmantelou ainda um
laboratório clandestino utilizado para a adulteração e o corte
da cocaína.
A investigação começou em abril do ano passado e contou
com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira de
Portugal.
Segundo a Polícia Judiciária portuguesa, a operação conjunta, denominada Japy, prossegue em Portugal e na Espanha com a
colaboração das autoridades de outros países. (Agencia Brasil)

Camex não aplicará medidas
protetivas na importação de
aço da China e Rússia
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu na quinta-feira (18) não aplicar medidas
de proteção contra laminados de
aço vendidos por empresas da
China e da Rússia ao Brasil. Se
aplicada, a medida restringiria a
prática de dumping, em que empresas vendem produtos com um
preço abaixo do valor do mercado tendo assim vantagens sobre
os produtos nacionais.
Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a
Camex decidiu, por enquanto,
investigar a atuação de cinco
empresas suspeitas de praticar
preços artificialmente reduzidos, o que é proibido pela Organização Mundial do Comércio
(OMC). De acordo com o ministro, a medida de taxação dos
produtos importados desses países fica suspensa por um ano,
mas pode ser revista a qualquer
momento.
“Fica suspensa a aplicação do
direito antidumping e esse mercado ficará, portanto, sendo observado. Havendo a volta da prática dessas ações desleais de comércio, o governo brasileiro poderá, digamos, cancelar a suspensão e efetivar a aplicação. A mensagem que o governo brasileiro dá
é de que não há tolerância a prática de dumping e havendo o retorno dessa prática a medida será efetivada.”, explicou o ministro.
Dyogo Oliveira disse que
aço laminado é muito utilizado
pela indústria automobilística,
de eletrodoméstico e de bens de
capital e que as importações das

empresas investigadas por dumping representam apenas 6% do
mercado. Ele relatou que a Camex observou que nos últimos
dois anos “já houve uma redução
significativa das importações
dessas empresas e aumento dos
preços”.
“O que observamos é que em
virtude das consequências que
poderia de aumento de preço,
aumento de custo, de redução de
atividade economia, a decisão
mais acertada seria aprovar o antidumpig, suspender a sua aplicação e manter esse mercado sob
avaliação”, acrescentou Oliveira.
Em nota, a Camex reiterou
que “a suspensão do direito é uma
medida de exceção, definida após
análise de seu impacto na economia nacional”. Segundo o colegiado, a suspensão poderá ser revertida com base no monitoramento das importações.
A decisão sobre a aplicação
do direito antidumping ocorreu
em reunião extraordinária do
conselho de ministros da Camex
realizada nesta manhã (18) no
Palácio do Planalto. A Camex é
responsável por formular e implementar políticas relativas ao
comércio exterior, incluindo o
turismo, com o objetivo de promover os investimentos e a competitividade do país. O colegiado é composto por integrantes
dos ministérios da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), do Planejamento, da
Fazenda, Agricultura, Transportes, entre outros órgãos. (Agencia Brasil)
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Moro ordena transferência de
Sérgio Cabral do Rio para o Paraná
Justiça suspende leilão
de privatização de
linhas do Metrô de SP
A 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital de São Paulo
concedeu na quinta-feira
(18) liminar que suspende a
licitação e o leilão de privatização das linhas 5-Lilás e
17-Ouro da Companhia do
Metropolitano de São Paulo
(Metrô). A decisão prevê multa diária de R$ 1 milhão em
caso de descumprimento,
além de sanções administrativas e criminais.
“Basicamente, pode-se dizer que se trata de uma privatização custeada com recursos públicos. Ironia àqueles,
economistas convencionais,
que defendem a privatização das
estatais brasileiras como um
dos tópicos principais da política econômica-fiscal de austeridade”, disse o juiz Adriano
Marcos Laroca em sua decisão.
O magistrado considerou “muito baixo” o valor mínimo a ser
pago pelo vencedor do leilão,
em torno de R$ 180 milhões,
em relação aos custos das obras
de construção das linhas, em
torno de R$ 7 bilhões. “O que
agrava essa percepção é o cál-

culo apresentado pelos autores, com base em dados oficiais do Metrô, mostrando
que, com base no carregamento mensal do trecho em
funcionamento da linha 4-Lilás multiplicado pelo valor da
tarifa de remuneração, em 17
meses a concessionária recuperaria o custo da outorga”,
destacou o juiz.
A liminar atende à ação
ajuizada pelos vereadores Sâmia de Souza Bomfim e Antônio Biagio Vespoli, ambos
do PSOL-SP.
Em protesto contra o leilão, inicialmente agendado
para esta sexta-feira (19), e
agora suspenso, os metroviários estão fazendo desde a 0h
hora de quinta-feira uma paralisação de 24 horas, que
afeta parcialmente a operação
do metrô na cidade de São
Paulo nesta quinta-feira.
Em nota, a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos
informou que o governo do
estado de São Paulo está trabalhando para suspender a liminar. (Agencia Brasil)

Defesa de Temer entrega
ao STF respostas a
questionamentos da PF
A defesa do presidente Michel Temer enviou na quinta-feira (18) ao Supremo Tribunal Federal (STF) as respostas por escrito às perguntas feitas pela
Polícia Federal (PF) no inquérito aberto pela Corte para investigar o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S/A por
meio da edição do chamado Decreto dos Portos (Decreto
9.048/2017). O interrogatório
foi solicitado pelos delegados
responsáveis pelo caso e autorizado pelo ministro Luis Roberto Barroso, relator da investigação. A íntegra do documento ainda não foi divulgada.
Além de Temer, são investigados no mesmo inquérito o exdeputado Rodrigo Rocha Loures
e os empresários Antônio Celso Grecco e Ricardo Mesquita,
donos da Rodrimar, empresa que
atua no Porto de Santos.
No documento, Temer respondeu as 50 perguntas relacionadas ao inquérito. Aos delegados, o presidente disse nunca foi
procurado por empresários do
setor portuário para tratar da edição do decreto. Sobre o ex-deputado Rocha Loures, um dos
investigados no inquérito, Te-

mer declarou que nunca o autorizou a fazer tratativas em seu
nome. “Peço vênia para realçar
a impertinência de tal questão,
por colocar em dúvida a minha
honorabilidade e dignidade pessoal”, escreveu.
Após a abertura do inquérito, em setembro do ano passado, a Rodrimar S/A declarou que
nunca recebeu qualquer privilégio do Poder Público e que o
Decreto dos Portos atendeu a
uma reivindicação de todo o setor de terminais portuários do
país. “Ressalte-se que não foi
uma reivindicação da Rodrimar,
mas de todo o setor. Os pleitos,
no entanto, não foram totalmente contemplados no decreto,
que abriu a possibilidade de regularizar a situação de cerca de
uma centena de concessões em
todo o país”.
Desde a abertura do inquérito, o Palácio do Planalto
afirma que o Decreto dos
Portos foi assinado após
“longo processo de negociação” entre o governo e o setor portuário e informou que
o presidente irá prestar todos
os esclarecimentos necessários. (Agencia Brasil)

O juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba, determinou na quinta-feira, (18) a
transferência do ex-governador
do Rio de Janeiro Sérgio Cabral
da Cadeia Pública José Frederico Marques, na capital fluminense, para o Complexo MédicoPenal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
Moro atendeu a pedido do
Ministério Público Federal
(MPF) que, após constatar a
existência de regalias ao ex-governador no cárcere, decorrentes da ação de uma organização
criminosa comandada por ele
dentro da administração penitenciária, solicitou a transferência.
O magistrado de Curitiba
afirmou ser “evidente” que Cabral ainda possui “relevantes conexões com autoridades públicas” do estado. “Mantendo-o no
Rio de Janeiro, constituirá um
verdadeiro desafio às autoridades prisionais ou de controle
prevenir a ocorrência de irregularidades e privilégios”, escreveu Moro na decisão.
“É de interesse público retirálo do estado do Rio de Janeiro para
romper ou dificultar seus contatos
com os anteriores parceiros criminosos”, acrescentou Moro.
O pedido de transferência foi
enviado a Moro por ele ter sido
o primeiro a determinar a prisão
preventiva de Cabral, em novembro de 2016. O ex-governador é
investigado em Curitiba por ter

sido acusado de receber propinas ligadas à Petrobras, em obras
do Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj).
Para efetivar a transferência,
Moro solicitou a anuência do
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal do Rio, que já condenou
Cabral por corrupção em outros
casos e também expediu mandados de prisão preventiva contra
o ex-governador. A juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo,
também da 7ª Vara, entretanto, já
aceitou a transferência, a pedido do MPF.
Em sua decisão, a juíza Caroline Figueiredo destacou diversas regalias concedidas ao exgovernador, como a não inclusão
da foto de Cabral no cadastro de
detentos, a entrada de alimentos
e de um colchão na cela do exgovernador e o recebimento de
visitas fora dos horários previstos. “Os presos do ‘colarinho
branco’ não podem, de forma nenhuma, ter tratamento mais benéfico que outros custodiados”,
escreveu a magistrada.
Para a juíza, as falhas de monitoramento a Cabral “revelam
verdadeiro escárnio com o Poder Judiciário, mas, principalmente, com a sociedade, demais
detentos e suas famílias, violando o princípio da isonomia, não
podendo qualquer condição financeira ou social justificar a
ausência de controle do Estado”.
Cabral já foi denunciado cer-

ca de 20 vezes pelo MPF, em
diferentes investigações sobre
esquemas de corrupção no período em que ele foi governador
do Rio, entre 2007 e 2014.
Privilégios
Segundo informações do
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, as investigações
identificaram que, desde que ingressou no sistema penitenciário do Rio, “o ex-governador
contou com a estruturação de
diversos privilégios em torno de
si, constituindo tratamento injustificadamente diferenciado,
com ofensa aos princípios da
legalidade, da impessoalidade e
da moralidade”.
O Ministério Público ressalta que, em um de seus momentos mais significativos, o desrespeito às regras do presídio incluiu a tentativa de instalação de
uma espécie de sala de cinema,
dotada de equipamento de home
theater e acervo de DVDs, supostamente doados por pastores
evangélicos.
“Questionada, a Seap de princípio indicou que a doação teria
partido de uma igreja evangélica
devidamente cadastrada e se destinaria a ‘ressocialização’ dos
detentos. Pouco depois, o pastor
da referida igreja afirmou que não
houvera doado equipamento algum”, diz nota do MP estadual.
Em decorrência das regalias
a Cabral, os procuradores esta-

duais do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaes/MPRJ) pediram o afastamento do secretário de Administração Penitenciária do Rio de
Janeiro, coronel Erir Ribeiro.
O MPRJ quer ainda o afastamento do subsecretário adjunto
de gestão operacional da Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária (Seap), Sauler Antônio Sakalen; do diretor e subdiretor da penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu
VIII), respectivamente, Alex Lima
de Carvalho e Fernando Lima de
Farias; e do diretor e o subdiretor da Cadeia Pública José Frederico Marques (Cadeia Pública
de Benfica), Fábio Ferraz Sodré
e Nilton César Vieira da Silva.
Transferências
Trata-se da segunda vez que
a transferência de Cabral foi determinada pela primeira instância da Justiça Federal. A primeira, do Rio para um presídio federal no Mato Grosso, foi ordenada por Bretas em outubro do
ano passado, após o MPF ter
considerado como uma ameaça
comentários feitos pelo ex-governador sobre a família do magistrado durante uma audiência.
A primeira transferência de
Cabral acabou sendo revogada
pelo ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), após recurso da defesa.
(Agencia Brasil)

Roubo de carga no Rio bate recorde com
mais de 10 mil ocorrências em 2017
O roubo de carga no estado
do Rio de Janeiro bateu recorde
no ano passado, com aumento de
7,3%, passando de 9.874 ocorrências em 2016 para 10.599
em 2017, média de 29 casos por
dia. Na capital, foram registradas 5.371 ocorrências; na Baixada Fluminense, 3.167; em Niterói e São Gonçalo, 1.586, e no
interior do estado, 475. Os dados foram divulgados na quinta-feira (18) pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP).
Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informa que criou o Grupo Integrado
de Enfrentamento ao Roubo de
Cargas, com a participação das
forças de segurança do estado e
da União, para combater esse

tipo de crime.
Para a Secretaria, a integração das forças foi um dos fatores que possibilitaram a redução
dessa modalidade criminosa
desde setembro. “No mês de
dezembro de 2017, houve uma
redução de 13,2% no roubo de
cargas no estado do Rio em comparação ao mesmo mês de 2016.
É o quarto mês consecutivo que
o indicador ficou abaixo do registrado em setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2016”,
diz a nota.
O superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio, Rafael Alvim,
lembrou que o roubo de carga é
uma das frentes da Operação
Égide, realizada pelo Ministério

da Justiça e Segurança Pública
para conter a chegada de armas,
drogas e contrabando ao país.
“A gente vem monitorando
os indicadores junto ao ISP e
tenta readequar o policiamento.
É uma preocupação da Polícia
Rodoviária Federal, e a gente
vem trabalhando mês a mês para
tentar mitigar esse problema”,
disse Alvim.
Pare ele, esse número elevado de roubo de carga pode ser
atribuído à falta de conscientização da população ao consumir
produto roubado. “Enquanto
esse tipo de comportamento não
for penalizado, o cidadão que
sabe que a carga é de origem ilegal e quer se aproveitar do preço mais barato, fica difícil só as

polícias combaterem esse tipo
de problema”.
Na avaliação do diretor de
Segurança do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário
e Logística do Rio de Janeiro
(Sindicarga), coronel Venâncio
Moura, a situação continua caótica, mas há uma expectativa no
setor de que os índices se reduzam este ano. “A boa notícia é
que o número de roubos está
estabilizando”, disse Moura.
“Trinta por cento das empresas
já não têm seguro [para a carga]
no Rio, ou pelo seguro estar
muito caro por causa dos roubos
ou porque a própria seguradora
não quer mais renovar a apólice
para o estado do Rio”. (Agencia
Brasil)

Aumenta número de notas zero nas redações
do Enem; resultados estão disponíveis
O Ministério de Educação
divulgou na quinta-feira (18)
os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2017. Das 4.725.330
redações corrigidas, 309.157
tiveram nota zero e apenas 53
registraram nota 1.000. Na
edição anterior, foram
291.806 notas zero e 77 notas mil entre 6.034.672 redações corrigidas.
Os resultados da prova foram liberados pouco antes das

12h no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e só podem ser
consultados individualment e . O s c a n d i d a t o s d e vem
acessar a Página do Participante e fazer login por meio
do CPF e senha anteriormente cadastrada.
“Recomendo
calma,
cautela e controle da ansiedade. Sei que é um momento importante para mi-

lhões de jovens de todo o
Brasil, mas é preciso ter a
clareza de que o exame é
seguro, as notas estarão
disponíveis e cada um terá
a oportunidade de acessar
justamente a informação
relativa à sua nota”, disse o
ministro da Educação,
Mendonça Filho.
Pela primeira vez, de acordo com o Inep, a divulgação
das notas considerou a proficiência média geral e a pro-

ficiência média dos concluintes, além das proficiências
médias dos treineiros, dos
egressos e das pessoas privadas de liberdade.
A previsão do instituto é
que o resultado dos treineiros seja divulgado no dia 19
de março, assim como as vistas pedagógicas dos espelhos
da redação. O Enem 2017 foi
aplicado pelo Inep em 5 e 12
de novembro. (Agencia Brasil)
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Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
18/01/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GEST ORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
18/01/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.

Contrato: 1.0326.4157362-0 - SED: 30620/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MARCOS ANTONIO DA COSTA PEREIRA, BRASILEIRO, CASADO
PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NOS TERMOS DA LEI 6.515/
77, ELETRICISTA, CPF: 053.243.598-23, RG: 12.391.745-SP e seu cônjuge OLGA
APARECIDA PEREIRA, BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CPF: 011.860.55855, RG: 622.019-DF. Imóvel sito à: RUA DR. RUY DE AZEVEDO SODRÉ, Nº 429,
APARTAMENTO Nº 22, LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO BLOCO III, DENOMINADO
EDIFÍCIO LAGUNA, INTEGRANTE DO VILLAGE SANTA CATARINA, NO 42º
SUBDISTRITO JABAQUARA - SÃO PAULO/SP. Com direito a uma vaga na parte da
garagem coletiva tratada como propriedade comum, para um veículo de passeio,
de forma indeterminada.

Contrato: 8.2033.0009440-0 - SED: 10310/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
DOMUS
DEVEDOR(ES): LAERCIO TOSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, VENDEDOR,
CPF: 616.181.108-10, RG: 6.085.208-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ESCORPIÃO Nº
550, APARTAMENTO Nº 52, DO TIPO C, LOCALIZADO NO 4º ANDAR OU 5º
PAVIMENTO DO BLOCO 41, DO PARQUE RESIDENCIAL SANTA BARBARA, NO
DISTRITO DE ITAQUERA - SÃO PAULO/SP. Cabendo-lhe o direito a guarda de um
veículo de passeio, no estacionamento descoberto localizado no andar térreo ou
1º pavimento do conjunto.

São Paulo, 18/01/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Agente Fiduciário
18, 19 e 20/01/2018

São Paulo, 18/01/2018.
DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA
Agente Fiduciário
18, 19 e 20/01/2018
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1ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó/SP.Edital de Citação Processo
1009487.92.2015.8.26.0020 Monitoria Requerente Kamal Nagib El Asi Requerido Jailson Ferreira Queiroz
Epp Edital Citação Prazo 15 dias Processo 1009487.92.2015.8.26.0020 Dr.Roberto Luiz Corcioli Filho na
forma da Lei etc Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó/SP Faz Saber a
Jailson Ferreira Queiroz EPP CNPJ 14.146.779/0001-62 Rua Vicente Strifezzi,242 casa 2 Parque Miguel
Mirizola Cotia/SP que lhe foi proposta uma ação de Monitoria por parte de Kamal Nagib El Asi Alegando em
síntese que o Autor é credor da quantia de R$ 7.881,17 (Agosto/2015) corrigida pela Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais decorrente do cheque anexos aos autos. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua Citação por edital para os atos e termos da ação
proposta e para que no prazo de 15 dias a fluir após os 20 dias supra pague o valor supra que o tornará isento
das custas e honorários advocatícios ou embargue Não sendo contestada a ação o réu será considerado revel
caso em que será nomeado curador especial Será o presente edital por extrato afixado e publicado na forma
da lei.Nada Mais.Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 11 de dezembro de 2017.
19 e 23/01
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Circuito Sul-Americano

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018

Nova Viçosa será palco da etapa Grand Slam do Sul-Americano
e Juliana, medalha de bronze nos Colômbia, Uruguai e Peru comJogos de Londres-2012.
pletam a lista.
Ana Patrícia/Rebecca (MG/
Estrando parceria com Maria
CE), Maria Clara/Carol Horta Clara, Carol Horta comentou a
(RJ/CE), Juliana/Andressa (CE/ expectativa de defender o Brasil no
PB), Tainá/Victoria (SE/MS), torneio mais uma vez. A medalhisJosi/Lili (SC/ES), Rafaela/Fabí- ta pan-americana, que mora em
ola (PA/BA) e Anne Catherine/ Fortaleza, viajou ao Rio de JaneiAna Carolina (RJ/MS) represen- ro para realizar período de treinatam o país no torneio feminino. mentos com a nova companheira.
Duas duplas argentinas e repre“Estou bastante empolgada
sentantes de Paraguai, Chile, com essa nova dupla, acredito que

nosso time vai ser muito competitivo e forte. E será ótimo
poder participar do Sul-Americano para sentirmos o entrosamento, o que precisamos ajustar e
ganhar mais ritmo para a etapa de
Fortaleza (do Circuito Brasileiro). Vamos trabalhar muito para
chegar bem na competição, apesar de pouco tempo de treino juntas”, analisou Carol Horta.
O naipe masculino contará
com Ricardo/George (BA/PB),
Thiago e Bruno de Paula (SC/
AM), Fernandão/Ramon Gomes
(ES/RJ), Hevaldo/Arthur (CE/
PR) e João Pedro/Lucas Sampaio (PR/RJ). Equipes chilenas
(duas), argentinas (duas) e representantes do Uruguai, Colômbia,
Paraguai, Peru, Venezuela e Guiana Francesa completam a lista.
O ranking geral do Circuito
Sul-Americano é feito apenas
para os países, contando a pontuação da dupla mais bem colocada
das nações em cada parada, mesmo que um país tenha mais de uma
dupla no pódio. Os campeões de
cada torneio somam 200 pontos,
o vice, 180, o terceiro colocado,
160, reduzindo 20 pontos em
cada posição seguinte.

Foto/ Orlando Bento

Duelo mineiro na Superliga
masculina agita a noite de sexta-feira

Minas Tênis Clube
Montes Claros Vôlei (MG) e
Minas Tênis Clube (MG) se enfrentam nesta sexta-feira (19), em
jogo isolado pela terceira rodada do
returno da Superliga masculina de

vôlei 2017/2018. A partir das 19h,
as equipes fazem um duelo mineiro já tradicional no calendário nacional da modalidade que, desta vez,
será no ginásio Tancredo Neves, em

Montes Claros (MG). O restante
dos jogos será no sábado (20).
O Minas Tênis Clube é o
quinto colocado na tabela de
classificação com 25 pontos
após oito vitórias e cinco derrotas. Já o Montes Claros Vôlei
ocupa a décima colocação, com
11 pontos somados em dois resultados positivos e 10 negativos.
Neste mesmo duelo, pelo primeiro turno da Superliga, o grupo minastenista venceu por 3 sets a 1.
Para a partida que considera
bastante difícil, o técnico do
Montes Claros Volei, Sérgio Cunha, preparou o seu time com força total nesta semana, especialmente após a vitória na rodada
passada, sobre o JF Vôlei (MG).
Contando novamente com o
oposto Lorena entre os titulares, o treinador destacou o valor de um jogador experiente no
grupo. “O Lorena é muito im-

portante para o grupo, assim
como todos. Nesse tempo em
que ficou na reserva, ele treinou
ainda mais se preocupou em recuperar seu melhor voleibol.
Hoje está em melhores condições do que o ano passado ajudou muito a equipe em Juiz de
Fora”, comentou Sérgio Cunha.
Disposto a buscar a vitória na casa
do adversário, o central do Minas
Tênis Clube, Flávio, sabe que seu time
precisará enfrentar o time adversário
e a sua forte torcida, que sempre ajuda a equipe de Montes Claros.
Os outros cinco jogos pela
terceira rodada do returno serão
neste sábado: Sesi-SP x Lebes
Canoas (RS), Vôlei Renata (SP)
x JF Vôlei (MG), EMS Taubaté
Funvic (SP) x Ponta Grossa Caramuru (PR), Corinthians-Guarulhos (SP) x Sesc RJ, e Sada
Cruzeiro (MG) x Copel Telecom Maringá Vôlei (PR).

Depois de um mês de férias, o kartista Alberto Cesar
Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/Instituto Desenvolve)
quer começar a temporada da
mesma forma que terminou a
temporada 2017: vencendo.
No sábado (20/1) ele disputará a primeira etapa do Rotary
Kart Club (RKC), as 17 horas,
no Kartódromo de Interlagos,
zona sul de São Paulo.
“Não vejo a hora de entrar
na pista para novas disputas.
Quero superar a minha performance do ano passado e, para
isto, tenho que começar 2018
da forma que terminei a temporada 2017, largando da pole
position e vencendo no RKC”,
planeja o piloto que no ano
passado subiu 63 vezes no pódio, conquistando 35 vitórias,
largando 32 provas da pole position e estabelecendo 42 voltas mais rápidas.

O primeiro final de semana de Alberto Cesar no kartismo neste ano já será bem corrido. Além da prova no RKC
no sábado, no dia seguinte
(21/1) ele participará da abertura do The Heart Racing
(THR), as 10h30 no Kartódromo Granja Viana, em Cotia
(SP), e já as 13h30 ele estará
de volta à Interlagos, para a
corrida inicial do Campeonato TORGS de Kart Indoor de
São Paulo (CTKASP).
“É disto que eu gosto. Se
pudesse eu corria todo dia!”,
diverte-se o jovem que recentemente completou 17 anos de
idade. “Se bem que neste ano
vou correr bem menos de rental kart, pois a minha prioridade será conseguir apoio publicitário para treinar e correr de
carro”, emenda Otazú.
Campeão dos campeonatos Fórmula Master, Master

Foto/ Rafael Gagliano

Kartismo: Alberto Cesar Otazú
quer começar temporada vencendo

As provas de 2018 devem ser bem competitivas
de Kart, e vice-campeão do
Amika, GPCKA, CCSKA, Asseka, e bicampeão por duplas
no GPCKA, em 2018 Alberto
Cesar Otazú deverá competir
apenas no RKC, THR e Torgs.
Alberto Cesar Otazú tem

o apoio de Alpie Escola de
Pilotagem, Instituto Desenvolve, No Fire Services, Studio 67 Design e LEAG. O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde e Direção
para a Vida.

Stock Car anuncia
calendário da
temporada 2018
Principal categoria do automobilismo brasileiro terá
início no dia 10 de março, em Interlagos

Foto/ Duda Bairros

A temporada 2018 do Circuito Sul-Americano de vôlei de
praia terá seu saque inicial nesta
sexta-feira (19). A primeira etapa acontece com o Grand Slam
Nova Viçosa, cidade do litoral
sul da Bahia que pela primeira vez
sedia uma etapa internacional. Os
jogos vão até domingo (21) e terão entrada franca na arena montada na Praia do Lugar Comum.
O Brasil será representado por 12
duplas, sete no naipe feminino e
cinco no torneio masculino.
Além do Grand Slam de Nova
Viçosa, o Brasil também receberá
a quinta etapa da temporada, o
Grand Slam de Santa Cruz Calábria
(BA), de 9 a 11 de março. Ao todo
são seis etapas para os dois naipes,
e dois torneios ‘Finals’ contando
apenas com um naipe cada. O calendário completo pode ser acessado no site oficial da Confederação Sul-Americana de Voleibol
(CSV), em http://voleysur.org/v2/
calendario/calendario.asp.
A etapa brasileira do SulAmericano contará com dois
medalhistas olímpicos. Ricardo,
campeão dos Jogos de Atenas2004, além de prata em Sydney2000 e bronze em Pequim-2008,

Foto/Divulgação

Abertura da temporada 2018 começa
hoje, em Nova Viçosa (BA)

Carros da Stock Car na Ponte Estaiada
Mais importante e longeva Marcas e terá também a Stock
categoria do automobilismo Light, que chega para ser, de
nacional, a Stock Car lança seu fato, a série mais importante na
calendário com as 12 etapas de formação de pilotos do país, se
2018. Marcada por inovações consolidando como a categono último ano, esta temporada ria oficial de acesso à Stock
inicia com uma novidade em Car. O pacote de inovações
relação a 2017: o retorno da prevê benefícios para o piloto
Corrida de Duplas.
campeão e a revelação do camA quarta edição da prova peonato, além de um regulaabrirá o campeonato no dia 10 mento mais próximo da catede março, um sábado, em Inter- goria principal - com corridas
lagos. Será a estreia de Felipe com pit stop para reabasteciMassa com um carro da Stock mento obrigatório e o uso do
Car, como parceiro de Cacá Bu- push to pass.
eno. O final de semana em São
Já o Brasileiro de Marcas
Paulo marcará também a primei- segue para sua oitava temporara corrida de Nelsinho Piquet da consecutiva e em 2018 terá
como titular da categoria, pela novidades no regulamento técequipe Full Time Sports.
nico, como um novo pacote aeEm seguida a Stock Car se- rodinâmico, que será divulgague para Curitiba ou outra pra- do em breve.
ça alternativa. Esta cidade reOs calendários das duas caceberá a primeira das nove ro- tegorias de apoio também já
dadas duplas do ano. O Autó- estão definidos. Confira os cadromo do Velopark, em Nova lendários da Vicar:
Santa Rita (RS), Londrina (PR)
Calendário 2018 - Stock
e Santa Cruz do Sul (RS) com- Car:
pletam a primeira fase da tem1) etapa: 10 de março – Inporada, antes da parada para a terlagos; 2) etapa: 8 de abril –
Copa do Mundo.
Curitiba / Alternativa; 3) etapa:
A Stock Car retoma suas 22 de abril – Velopark; 4) etapa:
atividades no início agosto, para 06 de maio – Londrina; 5) etapa:
a sexta etapa, a Corrida do Mi- 20 de maio - Santa Cruz do Sul;
lhão. Quatro cidades disputam 6) etapa: 5 de agosto - Corrida
o direito de receber a prova do Milhão; 7) etapa: 19 de agosmilionária. O calendário segue to – A ser divulgado; 8) etapa: 09
com outras duas praças em de setembro – Cascavel; 9) etaaberto - que serão anunciadas pa: 23 de setembro - Velo Citaté o início da temporada 2018. tà; 10) etapa: 21 de outubro –
Existe a possibilidade de novi- Tarumã; 11) etapa: 4 de novemdades em relação a 2017.
bro –A ser divulgado; 12) etapa:
A oitava e a nona etapa se- 9 de dezembro – Interlagos.
rão disputadas em setembro,
Calendário 2018 - Brasirespectivamente em Cascavel leiro de Marcas:
(PR) e no Autódromo Velo Cit1) etapa: 10 de março – Intà, em Mogi Guaçu (SP). A dé- terlagos; 2) etapa: 8 de abril –
cima rodada acontecerá em Ta- Curitiba / Alternativa; 3) etapa:
rumã, no município de Viamão 20 de maio - Santa Cruz do Sul;
(RS), em outubro. A Grande 4) etapa: 5 de agosto - Corrida
Final será no dia 9 de dezem- do Milhão; 5) etapa: 19 de
bro, em Interlagos, em prova agosto - A ser divulgado; 6) etacom pontuação dobrada.
pa: 09 de setembro – Casca“Após um ano marcado por vel; 7) etapa: 4 de novembro inovações dentro e fora das pis- A ser divulgado; 8) etapa: 9 de
tas em 2017, a Stock Car se dezembro – Interlagos.
prepara para mais uma tempoCalendário 2018 - Stock
rada de crescimento na expo- Light:
sição da categoria. Além do res1) etapa: 10 de março – Ingate da corrida de duplas, que terlagos; 2) etapa: 8 de abril –
atrai grandes nomes do auto- Curitiba / Alternativa; 3) etapa:
mobilismo nacional e mundial, 06 de maio – Londrina; 4) etateremos um ano com muitas pa: 5 de agosto - Corrida do
novidades”, diz Rodrigo Mathi- Milhão; 5) etapa: 19 de agosto
as, diretor geral da Vicar.
– A ser divulgado; 6) etapa: 23
Categorias de apoio: Stock de setembro - Velo Città; 7)
Light e Brasileiro de Marcas
etapa: 21 de outubro – Tarumã;
Além da S tock Car, em 8) etapa: 9 de dezembro – In2018 a Vicar segue organizan- terlagos. Mais notícias
do o Campeonato Brasileiro de em: www.stockcar.com.br

