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Número de desempregados no
Brasil sobe 12,5% de 2016 para 2017
Governo assina seis contratos
para exploração do pré-sal
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Operação Medlecy 2 prende nove
pessoas por desvio de medicamentos
Página 2

Relatório lançado pelo
Banco Mundial esta semana
em Washington mostra que a
riqueza global aumentou
66% entre 1995 e 2014. Segundo o estudo Mudança na
Riqueza das Nações, a cifra
passou de US$ 690 trilhões
para mais de um quatrilhão
de dólares. A informação é da
ONU News.
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Previsão do Tempo
Quinta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

25º C
18º C

Noite

Em evento sobre segurança no Rio, Jungmann defende pacto
para enfrentamento ao crime
O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, afirmou na quarta-feira
(31), no Rio de Janeiro, que o sistema de segurança pública no país
está falido. Segundo ele, a situação

chegou a tal ponto que facções estão no comando de ações criminosas praticadas por quadrilhas organizadas de dentro das penitenciárias. Jungmann participou de evento

EURO
Compra: 3,94
Venda:
3,95

OURO
Compra: 125,40
Venda: 155,82

O Federal Reserve (Fed), o
banco central dos Estados Unidos, decidiu na quarta-feira (31)
manter os juros de referência do
país entre 1,25% e 1,5%, na última reunião de Janet Yellen
como presidente da instituição.
A informação é da agência EFE.
Em comunicado divulgado
após uma reunião de dois dias sobre a política monetária dos EUA,
o Fed, que agora será comandado por Jerome Powell, destacou
que prevê que a inflação no país
suba neste ano, o que indica a
possibilidade de um ajuste nas
taxas de juros no próximo encontro da instituição, em março.
“O comitê espera que as condições econômicas evoluam de
modo que sejam necessários
maiores incrementos gradativos
nas taxas de juros”, indicou em
nota o Comitê Federal de Mer-

cado Aberto do Fed, que comanda a política monetária nos EUA.
Após vários anos abaixo da
meta anual de 2%, a inflação no
país começou a subir e a expectativa é que feche 2018 próximo
ao objetivo estabelecido pelo
banco central americano. O Fed
indicou que pretende elevar três
vezes as taxas de juro ao longo
desse ano, acompanhando a consolidação do bom momento da
economia americana, com uma
taxa de desemprego de 4,1%, a
menor em 18 anos.
Essa foi a última reunião de
Yellen no comando da instituição. Ela deixará o cargo para ser
substituída por Powell, escolhido pelo presidente Donald
Trump. A expectativa, no entanto, é que ele dê continuidade à
política adotada pela antecessora. (Agencia Brasil)

Seletiva para o Kart World Desafio Brasil Caixa
Indoor está
Championship será
confirmado para
neste sábado
Neste final de semana
acontecerá um dos mais importantes eventos do kartismo brasileiro. No sábado
(03), o Kartódromo de Interlagos, na zona sul de São
Paulo (SP), receberá a Seletiva ClickSpeed ao Kart
Word Championship, que é
o Mundial de Rental Kart. A
cada ano, diversos pilotos se
reúnem para colocar à prova suas habilidades e constatar quem é o melhor piloto de Rental Kart do mundo,
que neste ano acontecerá em
julho.
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São Caetano do Sul

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou a realização, no próximo dia 17 de fevereiro, do
Desafio Brasil Caixa Indoor
de Atletismo, na pista coberta do Centro de Treinamento
da Vila São José, em São

A Seletiva ClickSpeed ao KWC 2018 em São Paulo deve reunir
cerca de 60 pilotos

Marcelo Melo confirma
presença no Rio Open
em fevereiro
Foto/ João Pires

Turismo
Compra: 3,05
Venda:
3,10

Federal Reserve mantém
taxas de juros nos EUA
entre 1,25% e 1,5%

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,17
Venda:
3,18

promovido pela Polícia Militar do
Rio de Janeiro e o Viva Rio, na sede
da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
“Este sistema vigente está
falido, e o que estamos vivendo
hoje é o feito, não apenas da falência, do desenho deste sistema,
mas o feito de muitas outras razões. O crime se nacionalizou.
Mais que isso, se transnacionalizou. Então, não é no espaço da
unidade da Federação que vamos
resolver o problema da grande
criminalidade”, disse o ministro.
Jungmann ressaltou o fato de
que, na Constituição de 1988, entre
80% a 85% das responsabilidade
com segurança e ordem pública foram transferidas para os estados, restando ao governo federal apenas o
controle das polícias Federal e Rodoviária Federal.
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patamar mínimo da série histórica iniciada em 2012, com
um total de 6,7 milhões de desempregados. De 2014 para
2017, quando se registrou o
maior patamar da série, o total
de desempregados quase dobrou,
já que teve um aumento de 96%.
Para o IBGE, a nomenclatura oficial para desempregado é “desocupado”. Considera-se desocupada a pessoa que
procurou emprego e não conseguiu. Aqueles que não estão
procurando emprego fazem
parte da população em idade
ativa, mas não são consideradas desocupadas. Página 3

O mineiro Marcelo Melo estará nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de
Janeiro, para a disputa da edição
2018 do Rio Open, entre os dias
19 e 25 de fevereiro. Ele confirmou presença no ATP 500, que joga
desde que foi realizado pela primeira vez na cidade, em 2014, e
ainda irá definir se terá ao lado seu
parceiro polonês, Lukasz Kubot,
ou outro duplista, em busca do primeiro título no torneio. Página 8
Marcelo e Kubot chegaram às
quartas de final no ano passado

Caetano do Sul (SP). Poderão participar da competição os primeiros 24 colocados no Ranking Brasileiro de 2017, nas provas correlatas de pista, e os 16
primeiros nas provas de
campo.
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32º Torneio de Verão
de Ciclismo começará
nesta quinta
Foto/Divulgação

Riqueza global
aumenta 66%
em 20 anos,
diz Banco
Mundial

Foto/ Rômulo Vidal/PMERJ

O Governo da Hungria advertiu na quarta-feira (31) que
abandonará o Pacto Mundial
sobre a Migração da ONU, que
deve ser aprovado em setembro, se o texto final não se adequar aos seus interesses. A informação é da EFE.
Segundo o ministro húngaro de Relações Exteriores,
Péter Szijjártó, a Declaração
de Nova York, texto que serve
de fundamento ao futuro acordo, descreve a imigração como
algo bom e imparável. “Não
estamos de acordo com isto,
que é contrário aos interesses
húngaros”, disse Szijjártó à imprensa sobre o documento assinado em setembro de 2016, no
qual 193 países se comprometem a negociar uma série de
medidas para garantir movimentos migratórios “mais seguros,
ordenados e legais”. Página 3

Raul Jungmann diz que
sistema de segurança no
país está “falido”

Foto/ Matheus Nolli

Hungria ameaça
abandonar o
Pacto sobre
Migração
da ONU

O contingente de desempregados no país aumentou em
1,47 milhão de pessoas de 2016
para 2017, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua
(Pnad Contínua), divulgada na
quarta-feira (31) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de desempregados passou de 11,76
milhões na média de 2016 para
13,23 milhões em 2017, um
aumento de 12,5%.
De acordo com a Pnad, o
número de desempregados no
país vem aumentando desde
2014, ano em que atingiu o

32º Torneio de Verão de Ciclismo
A temporada 2018 do ci- o 32º Torneio de Verão de
clismo nacional de estrada vai Ciclismo. Trata-se de um dos
começar. A partir desta quinta mais importantes e tradicio(1) e até domingo (4), algumas nais eventos da modalidade,
das principais equipes do país, reunindo atletas de quatro
no masculino e feminino, es- categorias – Elite, válida
tarão reunidas em Ilha Com- pelo ranking nacional, Open,
prida, no litoral paulista, para Sênior e Máster. Página 8
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Operação Medlecy 2 prende nove
pessoas por desvio de medicamentos
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C I DA D E
Prefeito Doria, em campanha ao governo (SP), acompanhado
do vice-prefeito e Secretário-Chefe da Casa Civil Bruno Covas
(ambos PSDB), além do presidente do Tribunal paulistano de
Contas, o ex-vereador (PT) João Antonio, abrem hoje - ao lado
do reeleito vereador-presidente ...
DE
... Milton Leite (DEM / ex-PFL) a 2ª sessão legislativa da 17ª
Legislatura do maior e mais importante parlamento municipal
brasileiro. Entre os assuntos da hora, o agradecimento de Doria
aos vereadores que lhe deram os votos necessários pra aprovação das concessões e privatizações ...
SÃO
... de patrimônios públicos que dão mais prejuízo que lucro,
embora alguns atraiam turistas brasileiros e estrangeiros. Por
conta de uma cirurgia, o vereador Gilberto Nascimento
(PSC) licenciou-se pra que assuma o suplente Amauri Silva (PSC),
inspetor da GCM e pastor na igreja Mundial ...
PA U L O
... Ainda Câmara paulistana: assim como no Congresso, porque o Estado de São Paulo já tem previdência complementar, a
reforma da previdência paulistana não agrada ao funcionalismo
em geral [de 11 pra 14 até 19% de desconto mensal], nem a certos vereadores embora governistas.
‘P E S Q U I S A S’
Alguns cenários e algumas projeções de mais uma pesquisa
[Presidência da República] Datafolha não reflete - inclusive pelo
tempo que falta e porque tanto Lula quanto outros ‘candidatos’
podem não disputar em outubro próximo - a real o que pode e
deve ser a primeira eleição ...
QUE
... na qual não só o rádio e televisão, bem como a imprensa
escrita terão papel fundamental na construção e desconstrução
de partidos, coligações e candidaturas. Não que as redes sociais
e plataformas possam eleger candidatos, mas principalmente porque pode - e deve - deseleger ...
SÃO
... quem ainda não percebeu que as falsidades humanas [desde
sempre] agora rolam em tempo real pra pessoinhas que sequer
pensam, que dirá repensarem pra tomar decisões baseadas em
bom senso e capacidade de ponderar situações. Por isso, as simulações pra um 2º turno ...
Q U AS E
... [sem o condenado em 2ª instância Lula - PT] além de serem frágeis [por conta do que serão as coligações quem será realmente candidato] são praticamente surreais na medida que Bolsonaro já não sustenta um hipotético 2º lugar, que Alckmin não
tem apenas a pouca intenção ...
S U R R EA I S
... de votos [abaixo de 10% no 1º turno], Ciro (PDT) e mesmo
Marina (REDE) não tem mais as pegadas que já tiveram e dificilmente o ex-ministro [Supremo] Barbosão - se é que será candidato por um PSB pernambucano lulista - tem como se transformar num fenômeno político.
H I S T Ó R I AS
Quem manda mensagem de congratulações pelos 25 anos de
publicação desta coluna diária de política é o filho do virtual
governador Márcio França [dono paulista do PSB], o deputado e
líder da bancada na Assembleia (SP) Caio França. Meu muito
obrigado a ele, ao pai e à bancada.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet, www.cesarneto.com foi
pioneira no Brasil. Leia também pelo Facebook Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
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A Corregedoria Geral da Administração (CGA), do Estado de
São Paulo, e o Gaeco (Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado), do Ministério Público, deflagraram na
quarta-feira (31) a Operação
Medlecy 2, que prendeu nove
pessoas investigadas por desviar medicamento de alto custo
para o tratamento de câncer, entre eles, um servidor público.
Os acusados serão indiciados por organização criminosa,
crime contra a saúde pública e
receptação dolosa qualificada.
Foram cumpridos nove mandados de prisão e 16 de busca e
apreensão em São Paulo (Araraquara, Bauru, Guarulhos, Osasco e São Paulo), Goiás (Goiânia), Espírito Santo (Colatina) e
Distrito Federal (Brasília). A
operação foi coordenada
pelo presidente da Corregedoria,
Ivan Agostinho e pelo procurador do Ministério Público, Mario Sarrubo.
“Com essa ação conjunta da
CGA e do Gaeco, conseguimos
descobrir um esquema de uso
indevido de medicamentos de
alto custo. Após a operação em
2016, verificamos que desvios

de medicamentos também tinham ocorrido no estoque de
dois hospitais do Estado”, declarou Agostinho.
A operação é desdobramento das investigações iniciadas
pelo Gaeco/Bauru em abril de
2015, que apurou a atuação de
um grupo criminoso que estaria
obtendo medicamentos de alto
custo de origem ilícita (furto,
roubo e desvio de órgão público) para, em seguida, por meio
de empresas de fachada, promover a venda desses medicamentos a clínicas e hospitais. As vendas eram realizadas pelo escritório sediado em Bauru, onde
inclusive atuavam os líderes da
organização.
Ao término dessa investigação, que durou cerca de um ano,
o Gaeco ofereceu denúncia contra 15 pessoas residentes em
Piratininga, Bauru, São Paulo,
Campinas, Ribeirão Preto e Goiânia por organização criminosa,
crime contra a saúde pública e
receptação dolosa qualificada.
À época, junto com o oferecimento da denúncia, foram
cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e efetuadas buscas em 37 endereços, além do

sequestro de bens. Deflagrada
em 19 de maio de 2016, a ação
recebeu o nome de Operação
Medlecy – nome da empresa de
fachada, criada para atuação do
esquema. Os investigados da primeira operação encontram-se
respondendo a processo crime
perante a 3ª Vara Criminal de
Bauru, sendo que oito continuam presos.
Após a primeira ação do Gaeco, novos elementos surgiram
a partir do trabalho realizado pela
Corregedoria Geral da Administração, que identificou que caixas dos medicamentos de altocusto recuperadas durante a
operação, inicialmente tinham
sido vendidas à Secretaria de
Estado da Saúde para o tratamento de câncer. Pelos valores
de aquisição, cada caixa custava cerca de R$ 8 mil.
Foi assim que a Corregedoria detectou que um dos investigados é um funcionário público
do Estado de São Paulo e trabalha como motorista no Instituto
de Infectologia Emílio Ribas.
Investigações indicam que entre
abril e maio de 2016, o servidor
teria recebido R$ 125 mil em
depósitos bancários.

As novas provas reunidas deram origem a esse outro procedimento investigatório, que culminou com a deflagração da
Operação Medlecy 2. O exame
dos novos elementos de prova,
em conjunto com as obtidas no
curso da investigação anterior,
permitiram a identificação de
novos 11 membros ligados a
mesma organização criminosa,
sendo que dez deles ocupavam a
função de fornecedor de medicamentos de origem ilícita.
A investigação aponta que o
grupo criminoso, por meio das
vendas desses medicamentos a
clínicas e hospitais, obteve faturamento de cerca de R$ 16,5
milhões entre setembro de 2014
e maio de 2016.
Verificação dos estoques
das farmácias
Paralelamente ao cumprimento dos mandados, a CGA realiza a verificação nesta quarta-feira dos estoques das farmácias de alguns hospitais estaduais para identificar eventuais desvios de medicamento ou
até mesmo a participação de
outros servidores em organização criminosa.

Multa de R$ 500 será aplicada a folião
que urinar na rua durante o Carnaval
A Prefeitura de São Paulo
pode multar as pessoas que
forem flagradas urinando em
locais públicos durante os eventos de Carnaval de Rua da capital. A lei nº 16.647 foi aprovada
e regulamentada em 2017, e
fixa o valor de R$ 500 para os
infratores. O total arrecadado
será destinado ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana.

A fiscalização será feita por
meio de câmeras, e pelos agentes vistores das 29 Prefeituras
Regionais participantes do Carnaval de Rua, com apoio da
Guarda Civil Metropolitana.
A Polícia Militar será acionada pelos agentes caso o infrator se recuse a apresentar
os documentos de identificação, se for flagrado urinando

em edificações ou monumentos, ou se o ato for praticado
na frente de outras pessoas e
tiver conotação sexual.
A nova regra tem exceções. Pessoas em situação de
rua, responsáveis por crianças, idosos e portadores de
doenças que causam incontinência urinária não serão autuados caso não haja sanitário

público no raio de 100 metros
de onde a pessoa está.
O folião que for multado
poderá entrar com um recurso administrativo contra a
medida na Prefeitura. Esta
ação tem o objetivo de conscientizar a população a manter a limpeza urbana não só
durante o Carnaval, mas em
todos os dias.

Etecs divulgam lista de convocados
para prova de aptidão do Vestibulinho
Saiu a lista dos candidatos
que fizeram o processo seletivo
das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) para os cursos técnicos
de Canto, Dança e Regência. A
lista de convocados está disponível
no
site
www.vestibulinhoetec.com.br e
na unidade em que pretendem
estudar.
As provas de aptidão serão
realizadas em datas e horários
definidos pelas respectivas escolas, que também vão informar
as datas de convocação e matrícula.
No dia 6 de fevereiro será
divulgada na internet e na Etec a
lista de classificação geral para
quem se inscreveu nos Ensinos
Médio Regular, Médio com Habilitação Técnica Profissional,
Médio com Qualificação Profissional, Técnico Integrado ao
Médio, Técnico Integrado ao
Médio do Programa Vence, Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), e nos demais
cursos do Ensino Técnico, além
do processo de avaliação e certificação de competências para
acesso às vagas remanescentes
do segundo módulo.
A lista de classificação geral para os inscritos nos cursos
de especialização será divulgada exclusivamente na Etec em
que o candidato deseja estudar
também no dia 6 de fevereiro.
Os convocados devem fazer
a matrícula em horário definido
pela unidade de ensino nos dias
relacionados abaixo, desde que
não seja feriado municipal na
cidade onde a Etec está localizada. Nos dias 7 e 8 de fevereiro serão realizadas as matrículas dos convocados na primeira
lista. Jáa segunda lista e a matrícula saem nos dias 9 e 15 de fevereiro.
Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato
comparecer na unidade em que
pretende estudar para acompanhar a convocação.
Documentos para Matrícula
Para quem se inscreveu nos
Ensinos Médio, Técnico e Técnico Integrado ao Médio: é preciso levar o requerimento de
matrícula fornecido pela Etec
preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no

momento da matrícula, caberá a
seu responsável legal assinar o
documento.
Também é preciso apresentar uma cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório da cédula de
identidade (RG), ou da cédula de
identidade de estrangeiro (RNE)
ou da carteira nacional de habilitação, dentro da validade ou
com até 30 dias do vencimento
de sua validade conforme legislação em vigor, documento expedido por ordem ou conselho
profissional, como OAB, Crea,
Coren e CRC. Para completar é
necessário levar cópia simples
com apresentação do original ou
autenticado em cartório do CPF
e duas fotos 3×4 recentes e
iguais.
Quem concluiu o Ensino
Fundamental deve levar também
cópia simples com apresentação
do original do histórico escolar
com certificado de conclusão do
Ensino Fundamental; ou documento original da declaração de
conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar
da escola de origem, contendo a
data em que o certificado e o
histórico serão emitidos. Esses
documentos são dispensáveis
para a matrícula no primeiro
módulo dos cursos técnicos.
Quem concluiu ou estiver
estudando o Ensino Médio Regular deve levar cópia simples
com apresentação do original do
histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio; ou documento original da
declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente
escolar da escola de origem, ou
documento original da declaração que está matriculado a partir da segunda série do Ensino
Médio.
Para quem vai ingressar no
curso técnico é preciso uma cópia simples com apresentação do
original do histórico escolar
com certificado de conclusão do
Ensino Médio ou documento
original da declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola
de origem, ou da declaração que
está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio.
Quem concluiu ou estiver
estudando o Ensino de Educação
de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) ou o Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Enc-

ceja, deve levar cópia simples
com apresentação do original do
histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, ou do boletim de aprovação
do Encceja emitido e enviado
pelo MEC, ou certificado de
aprovação do Encceja em duas
áreas de estudos avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, ou
documento que comprove a eliminação de no mínimo quatro
disciplinas; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, firmada
pela direção da escola de origem, contendo a data em que o
certificado e o histórico serão
emitidos, ou da declaração que
está matriculado a partir do segundo semestre do EJA.
Para o candidato que realizou
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) – certificado ou
declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação do Estado.
Quem vai fazer o curso técnico em Enfermagem e ainda
está cursando o Ensino Médio
deve levar uma cópia simples
com apresentação do original do
histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental e declaração de matrícula na segunda série do Ensino
Médio. Para quem já concluiu o
Ensino Médio é preciso levar
uma cópia simples com apresentação do original do histórico
escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, ou documento original da declaração
de conclusão do Ensino Médio
assinada por agente escolar da
escola de origem.
O candidato que ingressou
no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deverá, obrigatoriamente,
deve levar a cópia simples com
apresentação do original da declaração escolar ou do histórico escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o
nome da escola, para comprovar
que cursou integralmente da 5ª
a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental em instituições públicas.
Documentos para matrícula em vagas remanescentes
do 2º módulo
Para efetivar a matrícula o
candidato deverá apresentar: requerimento de matrícula – fornecido pela Etec; duas fotos 3×4

recentes e iguais; cópia simples
com apresentação do original ou
autenticado em cartório de cédula de identidade (RG), ou cédula de identidade de estrangeiros (RNE), ou carteira nacional
de habilitação dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento de sua validade conforme
legislação em vigor, ou documento expedido por ordens ou
conselhos profissionais (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre
outros), ou do CPF; cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com
certificado de conclusão do Ensino Médio Regular ou equivalente (EJA/Enceja) ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola
de origem.
Já o candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) deve ter em mãos o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos institutos federais ou
pela Secretaria de Educação do
Estado correspondente.
Documentos para matrícula em cursos de especialização
Para efetivar a matrícula o
candidato deverá apresentar: requerimento de matrícula –
fornecido pela Etec; duas
fotos 3×4 recentes e iguais;
cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório de documento de identidade (RG), ou
cédula de identidade de estrangeiros (RNE), dentro da
validade, ou carteira nacional de habilitação dentro da
validade ou com até 30 dias
do vencimento de sua validade conforme legislação em
vigor, ou documento expedido por ordens ou conselhos
profissionais (exemplo:
OAB, Coren e Crea, entre
outros); cópia simples com e
apresentação do original ou
autenticação em cartório do
CPF; cópia simples com
apresentação do original do
histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Técnico regular ou equivalente do eixo tecnológico
escolhido, documento original da declaração de conclusão do Ensino Técnico, assinada por agente escolar da
escola de origem.

Jornal O DIA SP
São Paulo, quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018

Economia

Página 3

Número de desempregados no
Brasil sobe 12,5% de 2016 para 2017
O contingente de desempregados no país aumentou em 1,47
milhão de pessoas de 2016 para
2017, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada na quarta-feira
(31) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O total de desempregados passou de 11,76 milhões na média
de 2016 para 13,23 milhões em
2017, um aumento de 12,5%.
De acordo com a Pnad, o
número de desempregados no
país vem aumentando desde
2014, ano em que atingiu o patamar mínimo da série histórica
iniciada em 2012, com um total
de 6,7 milhões de desempregados. De 2014 para 2017, quan-

do se registrou o maior patamar
da série, o total de desempregados quase dobrou, já que teve um
aumento de 96%.
Para o IBGE, a nomenclatura oficial para desempregado é
“desocupado”. Considera-se desocupada a pessoa que procurou
emprego e não conseguiu. Aqueles que não estão procurando
emprego fazem parte da população em idade ativa, mas não são
consideradas desocupadas.
População ocupada
A população ocupada também teve um aumento (0,3%),
passando de 90,38 milhões de
pessoas na média de 2016 para
90,65 milhões em 2017. Foi registrado um aumento de 264 mil

postos de trabalho no período.
Apesar disso, os postos de
trabalho com carteira assinada
caíram 2,8%, ao passar de 34,29
milhões na média de 2016 para
33,34 milhões em 2017. Já os
postos sem carteira assinada
cresceram 5,5%, aumentando de
10,15 milhões para 10,7 milhões
no período.
Os setores com maior perda
de postos de trabalho de um ano
para o outro foram a agricultura
e pecuária (-6,5%) e a construção (-6,2%). O segmento de alojamento de alimentação registrou um aumento de 11,1% no
total de pessoas ocupadas.
Quarto trimestre
Considerando-se apenas o

quarto trimestre de 2017, a população desocupada ficou em
12,3 milhões de pessoas, o mesmo número do último trimestre
de 2016. Na comparação com o
terceiro trimestre de 2017, no
entanto, houve uma queda de 5%
(ou 650 mil pessoas) nos desempregados, que eram 13 milhões.
A população ocupada (92,1
milhões) cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior (mais
811 mil pessoas) e 2% na comparação com o último trimestre de
2016. O número de empregados
com carteira de trabalho assinada
(33,3 milhões) ficou estável ante
o terceiro trimestre e recuou 2%
(menos 685 mil pessoas) em
relação ao quarto trimestre de
2016. (Agencia Brasil)

Subsídios do Tesouro a programa do BNDES
somou R$ 22 bilhões em 2017
Os subsídios do Tesouro
Nacional ao principal programa
de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) somaram R$ 22 bilhões no ano
passado. Para 2018, a conta deverá ficar em R$ 9,1 bilhões. Os
valores constam de relatório divulgado na quarta-feira (31)
pelo Ministério da Fazenda.
Criado em 2009 e encerrado em 2016, o Programa de Sustentação do Investimento (PSI)
destinava-se a financiar, com ju-

ros reduzidos, os investimentos
de empresas, a compra de bens
de capital (bens usados para produzir mercadorias), ações de pesquisa e desenvolvimento e exportações. O programa foi executado com R$ 455 bilhões injetados
pelo governo por meio de títulos
públicos. Os subsídios, no entanto, terão de continuar a ser cobertos pelo Tesouro até 2041.
O PSI emprestava com juros
inferiores à Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), taxa em
6,75% ao ano usada até o ano

passado para corrigir os empréstimos do BNDES. Dessa
forma, os subsídios do Tesouro
dividem-se em dois tipos: os
implícitos, que cobrem a diferença entre a Taxa Selic (juros
básicos da economia) e a TJLP
por meio da emissão de títulos
públicos, e os explícitos, que
cobrem a diferença entre a TJLP
e os juros para o tomador com
recursos do Orçamento.
No ano passado, informa o
relatório, os subsídios explícitos para o PSI totalizaram R$

6,369 bilhões, queda de 32,8%
sobre o valor desembolsado em
2016. Os subsídios implícitos
somaram R$ 15,661 bilhões,
recuo de 46,26% em relação ao
ano anterior.
O relatório converteu, para
valores atuais, quanto o Tesouro
ainda terá de gastar com os subsídios do PSI até 2041. A conta está
estimada em R$ 62,309 bilhões.
Desse total, R$ 10,865 bilhões
correspondem aos subsídios explícitos e R$ 51,444 bilhões, aos
implícitos. (Agencia Brasil)

O governo federal assinou na
quarta-feira (31), no Palácio do
Planalto, os contratos de concessão de áreas do pré-sal leiloadas em outubro do ano passado. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que
os contratos renderão investimentos para a sociedade.
“Os leilões de outubro foram
os primeiros do pré-sal que registraram ágio a favor da União
e tudo isso significa uma maior
contrapartida para a sociedade.
São mais recursos para a saúde,
educação, para os serviços que
os brasileiros tanto precisam”,
disse o presidente.
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, destacou a geração de empregos
com os novos contratos. “Estamos falando de milhares de empregos, alguns milhões em investimento. Precisamos sim
aproveitar dessa riqueza que o
Brasil foi abençoado. Entre o
leilão e a exploração se leva seis,
sete anos, mas o povo brasileiro
vai comemorar muito em breve
os milhares de empregos que o
país tanto precisa”. Segundo cálculos da Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Petróleo (Abespetro), a construção
de uma plataforma de exploração de óleo e gás, por exemplo,
gera 68 mil empregos diretos e
indiretos.
Os dois leilões de áreas do
polígono do pré-sal das bacias de
Santos e Campos, constantes da
2ª e 3ª rodadas, arrecadaram R$

Foto/ Valter Campanato/Agência Brasil

Governo assina seis contratos
para exploração do pré-sal

O presidente Michel Temer participa da cerimônia de
assinatura de contratos de novas áreas de exploração do présal, no Palácio do Planalto
6,15 bilhões em bônus, com a ficado dessas assinaturas é volvenda dos seis dos oito blocos tar a permitir que o país se beofertados – o equivalente a 75% neficie de uma indústria que esde toda a área levada a leilão. De tava praticamente morrendo.
acordo com o governo, cerca de Hoje assinamos seis contraR$ 100 bilhões serão investidos tos. Se a lei anterior prevaleno Brasil, a partir de agora, pe- cesse, seriam três contratos,
los consórcios vencedores.
portanto, a grosso modo, faO leilão desses blocos de zendo uma aproximação grospré-sal é reflexo de mudanças seira, seria metade dos emregulatórias na área de óleo e pregos, das encomendas da
gás. Em novembro de 2016, Te- indústria nacional, dos imposmer sancionou uma lei que de- tos, ou seja, um enorme prejuísobrigou a Petrobras de partici- zo para o país”.
par de todos os consórcios do
Antes da mudança na lei, a
pré-sal.
exploração deveria, necessariaO presidente da Petrobras, mente, contar com pelo menos
Pedro Parente, atribuiu os núme- 30% de participação da Petroros conquistados no leilão ao bras.
fim do monopólio da estatal na
Veja os blocos do pré-sal
exploração do pré-sal. “O signi- que tiveram os contratos de con-

cessão assinados nesta quartafeira:
Sul de Gato do Mato (Bacia
de Santos)
Consórcio vencedor: Shell
Brasil (80%) e Total E&P do
Brasil (20%)
Excedente em óleo ofertado: 11,53%
Entorno de Sapinhoá (Bacia
de Santos)
Consórcio:
Petrobras
(45%), Shell Brasil (30%) e
Repsol Sinopec (25%)
Excedente em óleo ofertado: 80%
Norte de Carcará (Bacia de
Santos)
Consórcio: Statoil Brasil
O&G (40%), Pertrogal Brasil
(20%) e ExxonMobil Brasil
(40%).
Excedente em óleo ofertado: 67,12%
Peroba (Bacia de Santos)
Consórcio:
Petrobras
(40%), CNODC Brasil (20%) e
BP Energy (40%)
Excedente em óleo ofertado: 76,96%
Alto de Cabo Frio Oeste
(Bacia de Santos)
Consórcio: Shell Brasil
(55%), CNOOC Petroleum
(20%) e QPI Brasil (25%)
Excedente em óleo ofertado: 22,87%
Alto de Cabo Frio Central
(Bacia de Campos)
Consórcio: Petrobras (50%)
e BP Energy (50%)
Excedente em óleo ofertado: 75,8% (Agencia Brasil)

Setor público registra déficit de
R$ 110,6 bilhões, o menor desde 2014
O setor público consolidado,
formado pela União, os estados e
municípios, registrou saldo negativo de R$ 110,6 bilhões nas contas públicas em 2017, de acordo
com dados do Banco Central
(BC), divulgados na quarta-feira
(31) em Brasília. O valor foi inferior à previsão do BC e o menor
desde 2014.
O valor corresponde ao déficit primário – receitas menos despesas, sem considerar os gastos
com juros – e equivale a 1,69%
do Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todos os bens e serviços
produzidos no país.
O resultado é o menor desde
2014, quando foi registrado déficit primário de R$ 32,5 bilhões. Em 2016, o valor ficou
em R$ 155,8 bilhões. A meta
para o setor público consolidado era de um déficit de R$ 163,1
bilhões em 2017.
Apenas no mês de dezembro,
o déficit primário registrado foi
de R$ 32,3 bilhões. Já no mesmo
mês de 2016, o resultado negati-

vo foi de R$ 70,737 bilhões.
“A arrecadação está tendo
movimento de crescimento, estamos tendo crescimento comparado com 2016 e 2017, mais constante, o que leva a déficits primários menores. Também temos redução do aumento das despesas
discricionárias, que da mesma forma leva a déficits primários menores”, disse o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha. Gastos discricionários são aqueles não obrigatórios, que são feitos caso haja recursos no orçamento. Entre os
gastos discricionários estão o
financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino,
a modernização de hospitais e a
construção de estradas.
Detalhamento
Em 2017, o Governo Central
(Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou déficit primário de R$ 118,4 bilhões,
segundo o Banco Central. O déficit calculado pelo Banco Central

foi menor do que o calculado pelo
Tesouro devido a uma metodologia diferente, que inclui outras receitas. Os governos estaduais tiveram superávit primário de R$
6,9 bilhões e os municipais, superávit de R$ 601 milhões. Em
2016, os municípios haviam registrado déficit primário de R$ 2,1
bilhões. As empresas estatais federais, estaduais e municipais,
excluídas as empresas dos grupos
Petrobras e Eletrobras, tiveram
superávit primário de R$ 362 milhões no ano passado.
Somente em dezembro, o
Governo Central (Previdência,
Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou déficit primário de
R$ 22,2 bilhões. Os governos estaduais tiveram déficit primário de
R$ 7,3 bilhões, e os municipais,
déficit de R$ 2,4 bilhões. As empresas estatais federais, estaduais
e municipais, excluídas as empresas dos grupos Petrobras e Eletrobras, tiveram déficit primário
de R$ 467 milhões.
Os gastos com juros nominais

ficaram em R$ 400,8 bilhões em
2017, contra R$ 407 bilhões em
2016. Em 2017, esses gastos corresponderam a 6,11% do PIB. Em
2016 eram 6,5%.
O déficit nominal, formado
pelo resultado primário e os resultados dos juros, atingiu R$
511,4 bilhões,o que corresponde
a 7,8 % do PIB.
Dívida pública
A dívida líquida do setor público (balanço entre o total de créditos e débitos dos governos federal, estaduais e municipais) chegou
a R$ 3,38 trilhões em dezembro,
o que corresponde a 51,6% do PIB.
Em 2016, o ano fechou com uma
dívida de R$ 2,89 trilhões, o equivalente a 46,2% do PIB.
A dívida bruta – que contabiliza apenas os passivos dos governos federal, estaduais e municipais - chegou a R$ 4,85 trilhões
ou 74% do PIB em 2017. Em
2016 a dívida era de R$ 4,38 trilhões, o equivalente a 70% do PIB.
(Agencia Brasil)

Hungria ameaça
abandonar o Pacto
sobre Migração da ONU
O Governo da Hungria advertiu na quarta-feira (31) que abandonará o Pacto Mundial sobre a Migração da ONU, que deve ser
aprovado em setembro, se o texto final não se adequar aos seus
interesses. A informação é da EFE.
Segundo o ministro húngaro de Relações Exteriores, Péter
Szijjártó, a Declaração de Nova York, texto que serve de fundamento ao futuro acordo, descreve a imigração como algo bom e
imparável. “Não estamos de acordo com isto, que é contrário
aos interesses húngaros”, disse Szijjártó à imprensa sobre o documento assinado em setembro de 2016, no qual 193 países se
comprometem a negociar uma série de medidas para garantir
movimentos migratórios “mais seguros, ordenados e legais”.
O ministro lembrou que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defende a inclusão dos refugiados nos
lugares de acolhimento, o que, a julgamento de Szijjártó, “limita
a soberania dos países membros da ONU”.
Abertura
Há duas semanas, Guterres recomendou aos países ricos que
se abram à imigração, pois caso contrário sofrerão um retrocesso populacional e econômico e não conseguirão impedir a entrada de imigrantes, já que estes seguirão chegando de forma irregular, advertiu. Estas recomendações figuram em um relatório
apresentado pelo secretário-geral à Assembleia Geral da ONU e
que servirá de base para a negociação este ano do Pacto Mundial
para uma Migração Segura, Regular e Ordenada.
Apesar de funcionários das Nações Unidas sublinharem que
o pacto não será vinculativo, Szijjártó afirmou que “se um país é
membro da ONU, deve cumprir com o que foi aprovado, e nós
não queremos isso. Se o projeto a ser apresentado (em 5 de fevereiro) seguir sendo pró-imigração, abriremos o processo de
saída das negociações”, enfatizou.
Em dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, já havia anunciado que abandonaria o pacto, com o argumento de que o projeto não concorda com as políticas de Washington sobre imigração e refugiados.
Agora, os países-membros da ONU elaborarão o texto do
acordo, cujo objetivo é estabelecer uma série de princípios comuns, além das leis nacionais, que garantam os direitos dos migrantes e a responsabilidade compartilhada entre diferentes governos nacionais, regionais e locais.
O Executivo nacionalista da Hungria se opõe categoricamente à imigração e rejeita o sistema de realocação de refugiados
entre os países-membros da União Europeia, o que levou Bruxelas a o denunciar perante o Tribunal Europeu. (Agencia Brasil)

Riqueza global aumenta
66% em 20 anos,
diz Banco Mundial
Relatório lançado pelo Banco Mundial esta semana em Washington mostra que a riqueza global aumentou 66% entre 1995
e 2014. Segundo o estudo Mudança na Riqueza das Nações, a
cifra passou de US$ 690 trilhões para mais de um quatrilhão de
dólares. A informação é da ONU News
Depois de analisar o desempenho de 141 países, o documento concluiu ainda que a riqueza global per capita caiu nesse período. A queda foi puxada pela África Subsaariana, onde a população cresceu mais do que o investimento.
O objetivo da pesquisa não foi classificar os países de acordo
com a riqueza, mas descrever tendências gerais. Entre 1995 e
2014, por exemplo, nos 20 países em que a riqueza per capita
cresceu mais rapidamente, a maior parte dos beneficiados está
em nações em desenvolvimento, como China e Índia, por exemplo.
Já na América Latina e Caribe, destacaram-se o Chile e o Peru,
pois neles a riqueza per capita mais do que dobrou nesse período. O Brasil também registrou crescimento, embora em menor
intensidade: cerca de 20%.
Fatores considerados
O cálculo da riqueza de cada economia e do mundo leva em
conta quatro fatores. O primeiro deles é o capital produzido, que
inclui construções, máquinas e infraestrutura. Em segundo lugar,
o capital natural, como terra agrícola, florestas, minerais e petróleo. Em terceiro, o capital humano, que consiste nas habilidades e experiência dos trabalhadores. Finalmente, vem a soma de
ativos e passivos estrangeiros de um país.
A medida da riqueza avaliada pelo Banco Mundial funciona
como um complemento ao Produto Interno Bruto (PIB), e não
como substituição. Ela, na verdade, reflete o estado dos ativos
que produzem o PIB; e se os investimentos em capital produzido, humano e natural serão suficientes para acompanhar o crescimento da população.
Segundo o documento, o capital humano é o maior componente da riqueza do mundo, somando dois terços do total. Só
que, nos países ricos, ele corresponde a uma fatia maior: 70%,
contra 40% nos mais pobres. Por isso, o relatório aponta para a
necessidade de investir em pessoas para criação de riqueza e geração de renda futura. (Agencia Brasil)
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Seletiva para o Kart World
Championship será neste sábado

As disputas da Seletiva são muito acirradas
suas habilidades e constatar caminhos é a Seletiva Cliquem é o melhor piloto de ckSpeed ao KWC - SP, que
Rental Kart do mundo, que deverá reunir cerca de 60 pineste ano acontecerá em ju- lotos e levará o vencedor à
lho. Para chegar lá, um dos Szczecin, na Polônia, para

disputar o KWC 2018, com
passagem aérea e inscrição pagas, além do macacão do ClickSpeed Brazil Team.
O time brasileiro já começou a ser formado com o carioca Thomas Dantas, campeão da
Seletiva de Volta Redonda (RJ),
e o catarinense Nelson Rebelo,
campeão da Seletiva dos Ingleses (SC).
Para maiores informações e
inscrição, os interessados podem procurar o organizador
Everton Carajeleascow, pelo telefone/WhatsApp (11)980238939,
ou
pelo
e-mail
everton@clickspeed.com.br.
A 3ª edição da Seletiva ClickSpeed ao Kart Word Championship é organizada e promovida pela ClickSpeed, com apoio
de Agaxtur Viagens (Shopping
Jardim Pamplona).

Marcelo Melo confirma presença
no Rio Open em fevereiro

Foto/ Luiz Doro

Número 1 no ranking mundial individual de duplas, ele jogará na edição 2018 do ATP 500, no Rio, em busca de seu primeiro título no torneio

Melo, feliz por disputar o Rio Open
O mineiro Marcelo Melo estará nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de
Janeiro, para a disputa da edição
2018 do Rio Open, entre os dias
19 e 25 de fevereiro. Ele confirmou presença no ATP 500, que
joga desde que foi realizado pela

primeira vez na cidade, em 2014,
e ainda irá definir se terá ao lado
seu parceiro polonês, Lukasz Kubot, ou outro duplista, em busca
do primeiro título no torneio.
Atual líder do ranking mundial individual de duplas - juntamente com Kubot, recordista

brasileiro em número de títulos
da ATP no circuito – com 29 – e
em semanas no topo do ranking
– com 44 na carreira alcançadas
na segunda-feira (29), Melo não
esconde a felicidade em voltar a
jogar no Brasil.
“Vou ficar muito feliz, mais
uma vez, de poder estar jogando
o Rio Open, que é um torneio
muito especial para nós brasileiros, ainda mais por ser no Rio de
Janeiro, uma das cidades mais
bonitas do mundo. Muita gente
gosta de lá, quer vir. Os jogadores também sabem o quanto é
legal poder participar no Brasil.
Então vai ser mais um momento
especial, em um torneio que cuida muito bem dos jogadores. Em
2015, eu tive a surpresa de ser
homenageado por ter sido número 1 do mundo na época. Fico
contente de estar participando
novamente”, afirma Marcelo,
que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Itambé, com apoio da
Confederação Brasileira de Tê-

nis.
Melo foi vice-campeão na
primeira edição do Rio Open, em
2014, jogando com o espanhol
David Marrero, seu melhor resultado no torneio. No ano passado, com Kubot, chegou às
quartas de final.
Davis, Roterdã e Rio - Nesta semana, Melo está em Santo
Domingo, na República Dominicana, para o confronto pelo Zonal das Américas da Copa Davis.
O Brasil enfrenta a República
Dominicana nesta sexta-feira (2)
e no sábado (3). Melo defende o
País em parceria com gaúcho
Marcelo Demoliner, no sábado.
Em seguida, com Kubot, jogará
o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, a partir do dia 12 de fevereiro, viajando depois para o Rio.
Melo e Kubot começaram a
temporada na Austrália, onde foram
campeões do ATP 250 de Sidney e,
na sequência, chegaram até as quartas de final doAustralian Open, primeiro Grand Slam de 2018.

Desafio Brasil Caixa Indoor está
confirmado para São Caetano do Sul
A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) confirmou a
realização, no próximo dia 17 de
fevereiro, do Desafio Brasil Caixa Indoor de Atletismo, na pista
coberta do Centro de Treinamento da Vila São José, em São Caetano do Sul (SP). Poderão participar da competição os primeiros 24 colocados no Ranking
Brasileiro de 2017, nas provas
correlatas de pista, e os 16 primeiros nas provas de campo.
O evento foi incluído no calendário nacional da CBAt de

2018 para dar oportunidade aos
atletas que buscam vaga na Seleção Brasileira que disputará o
Campeonato Mundial Indoor de
Birmingham, na Grã-Bretanha, de
1º a 4 de março próximos.
Até agora, seis brasileiros
estão qualificados para o Mundial de Birmingham: Thiago Braz
da Silva (salto com vara), Darlan
Romani (arremesso do peso),
Almir Júnior (salto triplo), Rosangela Santos (60 m), Letícia
Cherpe de Souza (400 m) e Nubia Soares (salto triplo).

O Centro de Treinamento da
Vila São José fica na Estrada das
Lágrimas, 90, Vila São José, São
Caetano do Sul.
O Desafio Brasil Caixa Indoor integra o Programa Caixa de
Competições 2018 da CBAt, que
realiza a competição, co-organizada pela FPA, com patrocínio da
Caixa Econômica Federal.
Programa-Horário
08:55 - salto com vara - feminino – final; 09:05 - salto em
altura - masculino – Final; 09:10

- salto em distância – feminino
– final; 09:30 - 60 m com barreiras
- masculino – semifinal; 10:00 - 60
m com barreiras – feminino – semifinal; 10:30 - 60 m – masculino
– semifinal; 10:55 - 60 m – feminino – semifinal; 11:00 - salto em distância – masculino – final; 11:00 Salto com Vara Masculino Final;
11:05 - salto em altura – feminino –
final; 11:30 - 60 m com barreiras masculino – final; 11:45 - 60 m com
barreiras – feminino – final; 12:00 60 m – masculino – final; 12:15 60 m – feminino – final.

32º Torneio de Verão
de Ciclismo
começará nesta quinta
Competição abrirá o calendário nacional de provas de
estrada, com algumas das principais equipes do país
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O kartódromo de Interlagos deverá receber cerca de 60 pilotos de diversos Estados para garantir pelo menos uma vaga
Neste final de semana acontecerá um dos mais importantes
eventos do kartismo brasileiro.
No sábado (03), o Kartódromo
de Interlagos, na zona sul de São
Paulo (SP), receberá a Seletiva
ClickSpeed ao Kart Word Championship, que é o Mundial de
Rental Kart.
“A Seletiva de São Paulo é
uma das mais competitivas, pois
o rental kart aqui é muito organizado e forte. Acredito que esta
terceira edição vai ser a melhor
e mais difícil destes três anos.
Vale a pena participar, pois o prêmio é a realização de um sonho
e reconhecimento para qualquer
piloto”, comenta Everton Carajeleascow, organizador e promotor da Seletiva ClickSpeed ao
KWC 2018.
A cada ano, diversos pilotos
se reúnem para colocar à prova

32º Torneio de Verão de Ciclismo
A temporada 2018 do ciclismo nacional de estrada
vai começar. A partir desta
quinta (1) e até domingo
(4), algumas das principais
equipes do país, no masculino e feminino, estarão
reunidas em Ilha Comprida,
no litoral paulista, para o
32º Torneio de Verão de Ciclismo. Trata-se de um dos
mais importantes e tradicionais eventos da modalidade, reunindo atletas de quatro categorias – Elite, válida pelo ranking nacional,
Open, Sênior e Máster. A
etapa de abertura nesta quinta terá concentração a partir das 7h, com Congresso
Técnico às 8h20 na Arena da
Prova. A largada e chegada
a c o n t e c e r ã o n a Av e n i d a
Marginal Candapui.
Serão quatro etapas, todas realizadas em circuito
plano e, como a classificação para definir o campeão
do Torneio é feita por pontos (não pela soma dos tempos de cada etapa), as disputas se tornam ainda mais
atrativas, sempre com expectativa de chegadas em
sprints.
As distâncias e previsão
de largada para cada categoria em todas as etapas programadas são as seguintes:
7h40, Sênior 50min + 2
voltas, e Máster, 50min + 1
volta; 8h50, Elite masculino, 1h30min + 1 volta;
9h30, Elite feminino,
50min + 1 volta; e 10h50,

Open, 55min + 1 volta.
A força da competição é
confirmada pela presença
de grandes equipes e atletas, que tornam o evento
ainda mais interessante e
competitivo. “Temos um
histórico bastante positivo,
pois os times vêm para brigar pelo título, seja no masculino ou no feminino. Desejamos boa sorte a todos
os participantes”, destaca
José Reinato Mendes, organizador do Torneio de
Verão.
Entre os destaques confirmados estão as equipes
da Funvic/São José dos
Campos, atual campeão da
Elite, masculino e feminino, Memorial/Santos, Green Piracicaba, São Francisco Saúde/Klabin SME Ribeirão Preto, Secretaria de
Esportes/HTPro Nutrition/
Shimano/Indaiatuba, Rio de
J a n e i r o C y c l i n g Te a m ,
UCRJ, Team São Bernardo
Penks Cycling, ECT –
Equipe de Ciclismo de Taubaté, e Associação Radical
Sports Club de Boituva, entre outros.
O 32º Torneio de Verão
de Ciclismo é uma realização da Liga Santista de Ciclismo, com supervisão da
Federação Paulista e Confederação Brasileira. Apoio
da prefeitura de Ilha Comprida, Ert Uniformes e TR
15. Mais informações podem ser obtidas no site
www.lsciclismo.com.br.

