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Governo resgata R$ 3,5 bi do Fundo
Soberano para pagar dívida pública
Cartel desviou mais de R$ 1,6 bi de
merenda e educação em São Paulo
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Correios têm lucro de R$ 667 milhões
em 2017 após quatro anos
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Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

28º C
15º C

Noite

STF nega recurso para soltar Lula
O ministro Gilmar Mendes, chin, que negou provimento ao
do Supremo Tribunal Federal recurso. O ministro Dias Toffo(STF), votou na quarta-feira (9) li também rejeitou o pedido.
contra o recurso no qual o ex- Com isso, há maioria para que
presidente Luiz Inácio Lula da Lula continue preso.
Silva pede para ser solto.
O julgamento, iniciado na úlMendes acompanhou o voto tima sexta-feira (4), ocorre no
do relator, ministro Edson Fa- plenário virtual, ambiente em que

Toffoli propõe restrição de
foro especial para todas as
autoridades
O ministro Dias Toffoli, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
quer expandir para todas as autoridades com prerrogativa de foro
especial, das três esferas de poder, o alcance da decisão do plenário da Corte que restringiu o
foro privilegiado para deputados
e senadores.
Na semana passada, o plená-

rio do STF adotou uma interpretação mais restritiva da Constituição no que diz respeito ao foro
de parlamentares federais, decidindo que só devem tramitar na
Corte processos relativos a delitos
cometidos durante e em razão do
mandato. Após a decisão, ao menos
44 processos já foram remetidos
para instâncias inferiores. Página 3

Poupatempo Sé presta apoio às
vítimas do incêndio em SP
Em meio à situação caótica
após o incêndio seguido de
desabamento do edifício de 24
andares no Largo do Paissandu,
no centro de São Paulo, no último dia 1º de maio, as vítimas da
tragédia estão encontrando apoio
do Poupatempo para recomeçarem suas vidas.

Além de senhas preferenciais
para atender 30 moradores durante a semana, desde a última sextafeira (4) já foram emitidos 36 RGs
e duas Carteiras de Trabalho e mais
de cem estrangeiros foram encaminhados para a Polícia Federal para
recuperar o Registro Nacional de
Estrangeiro (RNE).
Página 2

Esporte

Pietro Fittipaldi terá alta
Circuito das Praias
2018: inscrições
nesta semana e fará
tratamento em Indianápolis abertas para a 2ª etapa
O brasileiro Pietro Fittipaldi teve uma boa notícia
em relação a sua recuperação após o forte acidente no
treino classificatório das 6
Horas de Spa-Francorchamps, prova válida pelo
Mundial de Endurance
(WEC). O piloto terá alta do
hospital em Liege (Bélgica)
nesta semana e já na sextafeira vi aja para Indianápolis
(EUA), onde continuará sua recuperação com dois médicos
especializados neste tipo de
tratamento.
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O Circuito das Praias
2018 terá sequência em junho. O palco da segunda etapa será a cidade de Bertioga,
no dia 9 de junho, reunindo
apaixonados por corridas na
praia e à noite. Como na primeira etapa, em Santos, se-

Copa São Paulo de Kart
KGV abre Torneio de
Inverno com grids cheios

DÓLAR
Foto/ Sandro Silveira

Turismo
Compra: 3,59
Venda:
3,80

EURO
Compra: 4,27
Venda:
4,27

OURO
Copa São Paulo de Kart Granja Viana

A quarta etapa da Copa
São Paulo de Kart foi disputada no último final de semana no Kartódromo Granja Viana em Cotia, na Grande São
Paulo. A etapa registrou o
início do Torneio de Inverno e contou com 291 pilotos
inscritos, 36 baterias, além
de várias categorias recebendo um grande número de
participantes em mais uma
competição que serve também de preparação para o
Brasileiro de Kart, que acontece em julho no próprio
KGV.
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rão dois percursos - Curto
(5 a 7 km) e Médio (11 a
13 km) -, somente para a
categorias Solo. A largada
e chegada serão na Praia
Central de Bertioga, tendo
como referência a Casa da
Cultura.
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Juliana e Andressa
vencem e avançam à
fase de grupos em
etapa da Suíça

Pietro Fittipaldi na Indy

Comercial
Compra: 3,60
Venda:
3,60

Compra: 141,07
Venda: 169,45

os ministros votam remotamente. O prazo para que seja concluída a análise do recurso termina
amanhã, às 23h59.
Participam do julgamento os
cinco ministros que compõem a
Segunda Turma do STF. Além de
Fachin, Mendes e Toffoli, restam
votar os ministros Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello.
Para os advogados, o entendimento atual do Supremo,
que autoriza as prisões após
segunda instância, deve ser
aplicado somente após o trânsito em julgado no TRF4, o
que não ocorreu, pois ainda
se encontram pendentes de
análise final a admissibilidade dos recursos especial e
extraordinário.
Os advogados também pedem que o ex-presidente possa
aguardar em liberdade o fim de
todos os recursos judiciais possíveis. (Agencia Brasil)

dinheiro em conta única é um
passo necessário para usar os
recursos para o pagamento da
dívida. O dinheiro ajudará a cumprir a chamada regra de ouro, que
estabelece que o governo não
pode se endividar para financiar
despesas correntes, ou seja, despesas do dia a dia.
“O uso desses recursos para
pagamento da Dívida Pública
Federal contribuirá para garantir o equilíbrio entre receitas de
operações de crédito e despesas de capital em 2018, conforme estabelece a regra de
ouro das finanças públicas”,
disse o Conselho Deliberativo
do FSB.
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Previsão do Tempo
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A decisão de Donald Trump
sobre retirar os Estados Unidos
do acordo nuclear com o Irã
causou, internamente, reações
das principais lideranças dos
partidos Republicano e Democrata, sobretudo no Congresso.
A maioria republicana apontou
erros que precisavam ser corrigidos, mas vários líderes viram de forma crítica a ruptura
com países aliados. Os democratas criticaram, seguindo a linha do ex-presidente Barack
Obama que nessa terça-feira (8)
chama a posição assumida por
Trump de um “grande erro”.
Os republicanos que elogiaram a decisão, destacaram
que o acordo de 2015 não era
sólido, seguindo argumentos
de Trump sobre as falhas do
pacto em impedir que o Irã
apoie grupos terroristas no
Oriente Médio.
O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, afirmou que o pacto “foi falho desde o início” e que espera trabalhar para melhorá-lo junto ao
presidente Trump.
“ Na minha opinião é um
negócio falho e podemos fazer
melhor. Claramente, há um
próximo passo além disso e
estamos ansiosos para ver,
como faremos isso”.
O discurso moderado sobre
“melhorar o acordo” foi, de certa forma, defendido pelo próprio Trump, porque ao retirar os
Estados Unidos do pacto vigente, ele afirmou que pretende
melhorar os termos - posição
que os países da Europa defenderam, mas pelo viés do diálogo, ao invés da ruptura em um
primeiro momento. Página 3

Gilmar Mendes rejeita
recurso para soltar Lula

Foto/IndyCar

Republicanos
e Democratas
criticam
Trump de
deixar acordo
com Irã

O governo resgatou R$ 3,5
bilhões do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização
(FFIE) para usar nos vencimentos da Dívida Pública Federal, informou a Secretaria
Executiva do Conselho
Deliberativo do Fundo Soberano do Brasil, em nota.
Os recursos foram transferidos para a Conta Única do
Tesouro Nacional e depositados
em subconta do Fundo Soberano do Brasil (FSB), onde somam-se a R$ 23 bilhões.
Com a venda de R$ 3,5 bilhões, restam aproximadamente R$ 500 milhões no FFIE.
Vender as cotas e depositar o

Andressa vibra com ponto durante partida em Lucerna
O Brasil terá força máxima na
etapa três estrelas de Lucerna, na
Suíça, pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2018. Juliana e Andressa (CE/PB) venceram na quarta-feira (09) as polonesas Agata

Ceynowa e Martyna Kloda por
2 sets a 0 (21/19, 21/12), em
34 minutos de duração, em partida válida pelo classificatório.
O torneio ocorre até o próximo domingo (13). Página 8
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Poupatempo Sé presta apoio às
vítimas do incêndio em São Paulo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA( S P )
Inauguração da nova sede do diretório paulistano do PSDB
rola hoje, possivelmente com a presença do prefeito Bruno Covas. O endereço é rua Martins Fontes, 230, 8º andar, próximo do
Ministério do Trabalho, as 19 horas. Vale conferir quem é quem.
PR E F E I T U RA ( S P )
Licenciado do mandato de vereador, Eduardo Tuma
(PSDB) começa a atender [e costurar sua eleição à presidência
da Câmara paulistana em dezembro] não só aos colegas tucanos,
mas principalmente aliados e até adversários [nas urnas]. Tá podendo.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputado Capez (PSDB) estuda se segue ou não candidato à
Câmara Federal. É que o ex-presidente da Casa virou réu na ação
em que é acusado de beneficiado por corrupções envolvendo pelo
menos 2 assessores [caso merenda escolar que teve CEPI].
GOVERNO (SP)
Marcio França e a esposa [professora e 1ª Dama Lucia] seguem recebendo parlamentares na ala residencial do Palácio;
servindo almoço ou jantar preparados pelo ‘chef’ que adora preparar diversos pratos. É o tempero dos apoios que colam pelo
estômago.
PR E S I D Ê N C I A
Nem Alckmin, nem Bolsonaro, nem Ciro e nem Marina [muito menos o petista que for ‘ungido’ via Lula no PT] se arriscam a
comemorar as possíveis migrações dos votos que em tese iriam
pra Barbosa (PSB). É que alguns cenários ainda são surreais.
J U S T I Ç AS
Quando até Lewandowiski e ontem Mendes votam pela ficada de Lula na prisão [com pensão completa e direitos que outros presos não tem na Polícia Federal - Paraná] é porque a Justiça Eleitoral impedirá a candidatura por ‘ficha suja’ em 2ª instância ?
PA R T I D O S
No PSB, agora que Barbosa [ex-Supremo] deixou de ser sem
nunca ter sido - fato antecipado nesta coluna ainda no final do
ano de dezembro 2017, suas conjecturas subjetivas
‘assinaram recibo’ de que política é agora mais que nunca pra profissionais ...
POLÍTICOS
... No PSDB, Alckmin critica a existência de 35 partidos, mas
precisará [ainda que pela última vez porque muitos vão desaparecer] possivelmente da maioria deles num possível 2º turno ao
qual tem chances de chegar. PMDB, DEM e até o PSB se França
for ...
B R AS I L E I R O S
... ao 2º turno em São Paulo. Quanto a filiação do general
[Exército] Mourão ter se filiado ao PRTB de Levi Fidelix, não
significa que tire tanto voto do capitão reformado Bolsonaro. Em
tempo: Bolsonaro saiu do PSC, mas parte do PSC não saiu de
Bolsonaro.
H I S T Ó R I AS
Qual é a novidade, o general [Exército] Mourão poder
ser candidato à Presidência [pelo PRTB de Fidelix] ? Grandes
exemplos foram Dutra [eleito Presidente em 1950] e Faria Lima
[Aeronáutica] eleito prefeito de São Paulo na década de 1960.
Lembrou ?
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possível. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil.
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Em meio à situação caótica
após o incêndio seguido de
desabamento do edifício de 24
andares no Largo do Paissandu,
no centro de São Paulo, no último dia 1º de maio, as vítimas da
tragédia estão encontrando
apoio do Poupatempo para recomeçarem suas vidas.
Além de senhas preferenciais para atender 30 moradores
durante a semana, desde a última sexta-feira (4) já foram emitidos 36 RGs e duas Carteiras de
Trabalho e mais de cem estrangeiros foram encaminhados para
a Polícia Federal para recuperar
o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
Os que não têm a Certidão de

nascimento estão sendo encaminhados para a Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo
(ARPEN-SP), que também está
atendendo os moradores no
abrigo da Prefeitura no Viaduto
Pedroso, no centro da capital.
Com documentos em mãos,
os moradores que estão no cadastro da Prefeitura podem receber o benefício do aluguelsocial para recomeçar a vida após
a tragédia.
Funcionários do Poupatempo Sé estão desde sexta-feira (4)
fazendo plantão no Abrigo Municipal que funciona sob o Viaduto Pedroso, no centro de São
Paulo. Os moradores que preci-

sam tirar documentos são levados até o Poupatempo Sé e depois voltam para o abrigo.
Nicole Aparecida Costa
Moura, de 11 anos, estudante da
quinta série, foi ao Poupatempo
Sé com a mãe, Alceni Martins
Costa. “Só deu tempo de pegar
o chinelo e descer correndo de
pijama”, conta Nicole. Ela e a
mãe já estão com o protocolo de
atendimento para retirar o RG
até o fim da semana.
Antonio Jerônimo dos Santos, cearense que morava há oito
meses no edifício Wilton Paes
de Almeida, levou a filha Bruna,
de 12 anos, e Jhonatan, de 9 anos,
para tirar o RG. Eles perderam
todos os documentos, roupas e

mobília no incêndio.
A cineasta Denise Zmekhol,
filha do arquiteto Roger
Zmekhol (1928-1976), que projetou o edifício Wilton Paes de
Almeida está fazendo um documentários sobre a torre concluída em 1968 e destruída pelo
incêndio na madrugada do dia 1º
de maio.
O título do filme será “Pele
de Vidro”, nome pelo qual a
construção era conhecida. Ela
esteve nesta segunda-feira, 7, no
Poupatempo Sé, para acompanhar o atendimento das vítimas
do incêndio. “Foi como se meu
pai morresse outra vez”, disse
Denise à Folha de S.Paulo sobre
a tragédia.

Cultura prepara programação
especial para o Dia das Mães
Para quem ainda não planejou o que fazer nos Dias das
Mães, a Secretaria de Estado da
Cultura preparou uma programação especial para toda a família.
Cinema, mostras e apresentações musicais serão exibidas
neste fim de semana, dias 12 e
13 de maio.
Confira abaixo o que cada
instituição preparou:
Museus
No domingo, o Museu da
Imagem e do Som (MIS) trará ao
público uma mostra gratuita
com três filmes do cineasta Pedro Almodóvar. Especialista em
criar figuras maternas envolventes e complexas, todos longas
retratam mães fortes e emblemáticas. Serão exibidos “Volver”, às 15h00; “Julieta”, às
17h30; e “Tudo sobre minha
mãe”, às 19h30. As sessões são
gratuitas, sendo necessário retirar o ingresso uma hora antes das
sessões, na recepção do museu.
A partir das 11h do sábado,
o Museu Afro Brasil inaugura a
exposição “Isso É Coisa de Preto – 130 Anos da Abolição da
Escravidão” que retrata mulheres e homens negros que mar-

caram época na história brasileira. Além disso, visitantes poderão ainda conferir outras cinco
mostras que estão em exposição.
Mais
detalhes
em www.museuafrobrasil.org.br.
Música, teatro e artes visuais serão reunidos no espetáculo “Pinacanção”, na Pinacoteca,
no domingo. Na narrativa, dois
personagens se encontram na
Pinacoteca e, em meio a canções, descobrem juntos tons,
texturas e escalas do mundo da
pintura. A atividade é gratuita,
com início às 15h00 e, para participar, basta retirar os ingressos
a partir das 14h30 na entrada do
auditório. No mesmo dia, das
11h às 15h, o “Pinafamília” leva
visitantes de todas as idades para
conhecer o acervo do museu.
Mais
informações
no
site www.pinacoteca.org.br.
Quem também preparou atividade especial foi o Museu do Futebol, que promove a oficina de
“Marca Páginas”. Os participantes
poderão produzir um presente em
homenagem à mãe e à pessoa especial. A atividade é gratuita.
O Museu da Casa Brasileira,
com entrada gratuita aos sábados
e domingos, apresenta no dia 13
Carlinhos Antunes e a Orques-

tra Mundana Refugi. A partir das
11h, o espetáculo contará com
músicas do Brasil, Palestina,
Irã, Guiné e Congo no repertório. Ainda, os visitantes podem aproveitar para conhecer
a exposição “Design Aerodinâmico – Metáfora do Futuro”,
com mais de 250 objetos do
estilo streamline – também
conhecido como streamform
ou streamlining. Mais informações sobre a programação no
site www.mcb.org.br.
Bibliotecas
Durante o final de semana,
as Bibliotecas de São Paulo e
Parque Villa-Lobos prepararam
atividade de contação de histórias. No sábado, às 11h, acontece o “Lê no Ninho” e, no domingo, às 16h, a “Hora do Conto”.
O intuito, dessa forma, é aguçar
o hábito da leitura e a imaginação das crianças.
Além disso, as mães que gostam de literatura poderão acompanhar um bate-papo com o escritor Jacques Fux, autor do livro “Nobel”, que acaba de ser
lançado pela Editora José Olympio. O projeto “Segundas Intenções” acontece no sábado, às
11h, na Biblioteca Parque Villa-

Lobos.
OSESP
A Osesp se apresenta na Sala
São Paulo nos dias 10 e 11 de
maio, às 20h30, e 12 de maio,
às 16h30. A orquestra estará sob
regência de Marin Alsop e com
participação do suíço Emmanuel Pahud, considerado um dos
maiores flautistas do mundo.
O repertório traz peças de
Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Fobbes, Leonard
Bernstein e Nikolai RimskyKorsakov. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site
www.ingressorapido.com.br.
Já no domingo, a Sala São
Paulo recebe, às 11h00, a Orquestra Juvenil de Heliópolis
para sua série de concertos matinais. Sob regência de Edilson
Ventureli, eles apresentam um
repertório com composições
de Antônio Carlos Gomes e
Robert Schumann. A apresentação é gratuita e os ingressos
ficam disponíveis para retirada na bilheteria do 1º subsolo
a partir de segunda-feira, 7 de
maio, limitados a quatro por
pessoa. Confira a programação
da
Sala
São
Paulo
em www.salasaopaulo.art.br.

Começa terceira etapa da campanha
de vacinação contra gripe
A campanha nacional de vacinação contra gripe se estende a um novo grupo. Nesta
fase, serão imunizados portadores de doenças crônicas,
como cardiopatias, diabetes,
HIV positivo e imonudeprimidos e outras comorbidades,
bem como professores da rede
pública ou privada.
Até 1º de junho, o Governo
do Estado de São Paulo pretende vacinar 10,7 milhões de paulistas contra o vírus Influenza. Só
na última etapa da ação, que teve
início no dia 02 de maio, imunizou mais de 80 mil crianças com
idade maior que 9 meses e me-

nor que 5 anos, além de gestantes e puérperas. Vale lembrar que
neste sábado (12) acontece o
Dia D da campanha voltado a todos os grupos do público-alvo.
“A vacinação continua
para os grupos que que tiveram a imunização iniciada nas
etapas 1 e 2; portanto, tanto
esses grupos quanto os novos
públicos podem e devem
comparecer aos postos”, explica a diretora de Imunização da Secretaria de Estado
da Saúde, Helena Sato.
Segundo a médica, é importante ressaltar que a vacina não
provoca gripe em quem tomar a

dose, uma vez que é composta
apenas por fragmentos do vírus
que causam a devida proteção. O
composto, dessa forma, irá prevenir a população alvo contra os
tipos A (H1N1), A (H3N2) e B.
Campanha
A vacina é a maneira mais
eficaz de se proteger contra a
doença. Sendo assim, a Secretaria da Saúde mostrou que o São
Paulo já vacinou 2 milhões de
pessoas nos primeiros sete dias
de campanha, iniciada em 23 de
abril. Com base nas diretrizes do
Ministério da Saúde, ela ocorre
em diferentes etapas para esta-

belecer grupos prioritários.
“Vacinar inicialmente esses
grupos prioritários é fundamental para evitar complicações decorrentes da gripe e doenças graves, como pneumonias, otites e
sinusites”, explica o secretário
de Estado da Saúde, Marco Antonio Zago.
A produção da substância é
feita pelo Instituto Butantan, unidade vinculada à pasta, que disponibilizou mais de 60 milhões
de doses ao Governo Federal
para a realização da campanha
em todo o Brasil. Em São Paulo, a campanha conta com cerca
de 6,5 mil postos de vacinação.

Prefeitura assina contrato para avaliação,
modelagem e venda da SPTuris
O prefeito Bruno Covas assinou na terça-feira (8) o contrato com o Banco Brasil Plural, vencedor do pregão eletrônico realizado em 28 de fevereiro, e que será responsável pela
avaliação, modelagem e execução da venda das ações da São
Paulo Turismo S.A. detidas pelo
município, dentro do processo
de privatização do complexo do
Anhembi. O serviço só pôde ser
contratado após a sanção da Lei

11/2018, que define parâmetros
para o Projeto de Intervenção
Urbana (PIU) do Anhembi. “A
partir deste trabalho especializado, teremos um valor de referência para a venda, que deve ocorrer no mês de setembro na Bolsa de Valores”, informou Covas.
Leia também: Privatização
do Anhembi avança com assinatura da sanção de projeto de lei
Os serviços prestados serão
divididos em duas fases. Na pri-

meira, será feita a avaliação econômico-financeira da SP Turis,
englobando auditoria contábil,
auditoria jurídica e avaliações
imobiliárias, voltadas a determinar o valor da participação acionária do município, que detém
96% das ações da empresa. A
segunda fase inclui a prospecção de investidores, com a realização de roadshows no Brasil
e no exterior para promover o
negócio, e a estruturação da ope-

ração e venda da participação
acionária. Cada fase deve durar
45 dias úteis.
Segundo Wilson Poit, secretário de Desestatização e Parcerias, a privatização de um bem
desse valor é uma iniciativa pioneira em âmbito municipal e servirá de referência para outras
cidades. Ele explicou que o valor da venda será o primeiro recurso do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Social.

Plataformas online estimulam hábito da leitura
Assim como o corpo precisa de exercício para manter a
musculatura fortalecida, o cérebro também precisa estar em atividade constante, e ler é uma das
formas mais eficazes de fortalecer nossa ‘massa cinzenta’.
Enquanto as gerações mais
antigas só podiam contar com
materiais impressos para isso,
hoje em dia é possível praticar
o hábito da leitura em sites que
disponibilizam textos online.
Além dos ambientes das Sa-

las de Leitura da rede estadual de
ensino, a lista abaixo da Universia Brasil oferece plataformas
online para ler gratuitamente:
Literatura de Cordel: site
disponibiliza mais de duas mil
obras;
Obras de Machado de
Assis: domínio público tem
mais de 300 títulos do autor;
Livros e jornais: USP disponibiliza mais de 3 mil matérias
da Biblioteca Brasiliana;
Literatura clássica: Bibliote-

ca Britânica tem portal com manuscritos raros;
Livros de arte: MET Museum tem download de mais de
400 obras;
Empreendedorismo e negócios: FGV libera acesso a mais
de 10 mil títulos.
Incentivo à leitura na rede
estadual
A rede estadual de São Paulo mantém diversos projetos de
incentivo à leitura e acervo vari-

ado de livros nas unidades. O
programa Sala de Leitura é
referente aos ambientes pedagógicos interdisciplinares
onde os estudantes contam
com livros, jornais, revistas e
conteúdo audiovisual, como
DVDs e CDs.
Além da leitura, os professores costumam utilizar esses
espaços para criar oficinas de
contação de histórias, clubes de
leitura, teatro, jogos lúdicos,
entre outros projetos.

Jornal O DIA SP
São Paulo, quinta-feira, 10 de maio de 2018

Economia

Página 3

Governo resgata R$ 3,5 bi do Fundo
Soberano para pagar dívida pública
O governo resgatou R$ 3,5
bilhões do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização
(FFIE) para usar nos vencimentos
da Dívida Pública Federal, informou a Secretaria Executiva do
Conselho Deliberativo do Fundo
Soberano do Brasil, em nota.
Os recursos foram transferidos para a Conta Única do Tesouro Nacional e depositados
em subconta do Fundo Soberano do Brasil (FSB), onde somam-se a R$ 23 bilhões.
Com a venda de R$ 3,5 bilhões, restam aproximadamente

R$ 500 milhões no FFIE. Vender as cotas e depositar o dinheiro em conta única é um passo
necessário para usar os recursos
para o pagamento da dívida. O
dinheiro ajudará a cumprir a chamada regra de ouro, que estabelece que o governo não pode se
endividar para financiar despesas
correntes, ou seja, despesas do
dia a dia.
“O uso desses recursos para
pagamento da Dívida Pública
Federal contribuirá para garantir o equilíbrio entre receitas de
operações de crédito e despesas

de capital em 2018, conforme
estabelece a regra de ouro das
finanças públicas”, disse o Conselho Deliberativo do FSB.
Entenda
Os recursos do FFIE são todos do Fundo Soberano, que é
uma espécie de poupança do governo, criada em 2008, em um
momento de superávit primário,
com objetivo de aumentar a riqueza do país, estabilizar a economia e promover investimentos em ações e projetos de interesse nacional. O FFIE é um fun-

do de natureza privada administrado pelo Banco do Brasil.
Em um cenário de déficit, o
governo decidiu extinguir o Fundo Soberano para ajudar a reduzir
o rombo nas contas públicas. A
medida é uma das 15 prioritárias,
anunciadas em fevereiro, e a única que não precisa passar pelo
Congresso. A previsão é a extinção do fundo até o final do ano.
Os recursos do FSB vêm do
Tesouro Nacional, títulos públicos
de empresas como o Banco do Brasil e a Petrobras e outras aplicações
financeiras. (Agencia Brasil)

Correios têm lucro de R$ 667 milhões
em 2017 após quatro anos
O comando dos Correios
anunciou na quarta-feira (9) que
o balanço da empresa indica lucro de R$ 667 milhões em 2017.
Foi o primeiro resultado positivo desde 2013. Em 2016, houve
prejuízo de R$ 1,48 bilhão e,
anteriormente, em 2015, o resultado negativo atingiu R$ 2,12
bilhões.
Os números foram apresentados pelo ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e pre-

sidente dos Correios, Carlos
Fortner, que comemoraram os
esforços pela recuperação gradativa da empresa. O balanço foi
aprovado pelo Conselho Fiscal
dos Correios e será submetido
nesta quinta-feira (10) à deliberação do Conselho de Administração da empresa.
Kassab e Fortner disseram
que essas ações incluem revisão
de contratos, racionalização de
custos com pessoal e de encargos sociais e a revisão do cus-

teio do plano de saúde, “além da
otimização da rede de atendimento, com foco nas necessidades dos clientes e aderente aos
novos mercados e serviços”.
Em junho de 2016, sob a direção do então presidente Guilherme Campos, os Correios
começaram um processo de
transformação. Fortner afirmou
que a empresa se mantém focada em consolidar as iniciativas
de recuperar o equilíbrio financeiro, otimizar a gestão e con-

trolar despesas.
Os Correios tiveram sua origem no Brasil, em 1663, atualmente estão em 5.570 municípios.
Por mês, a empresa entrega
cerca de meio bilhão de objetos
postais, em um total de 25 milhões de encomendas. No total,
são 106 mil funcionários que
trabalham em mais de 12 mil
unidades entre agências e centros de distribuição, tratamento
e logística. (Agencia Brasil)

Ministro aposta em geração de emprego
em 2018, mesmo com cenário pior
Apesar de o mercado financeiro ter reduzido novamente a
projeção para o crescimento da
economia este ano, passando a estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,75%
para 2,70%, de acordo com o mais
recente boletim Focus do Banco
Central, o ministro do Trabalho,
Helton Yomura, disse estar otimista
quanto ao aumento das contratações este ano.
“Recebemos essa notícia a
respeito do desenvolvimento da
atividade econômica para este
ano, 2018. Isso certamente vai
impactar na geração de empregos, mas nós continuamos otimistas com relação a nós termos
um Caged [Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados]
positivo durante todo o ano de
2018. Esperamos que esse movimento seja debelado com as
exportações brasileiras, com as
atividades naquilo que o Brasil
é forte, como o agronegócio, e
que esse cenário internacional,
essas notícias ruins, não impactem tanto na economia brasileira e na geração de empregos”.
O ministro conversou com a
Agência Brasil após participar,

na quarta-feira (9), no Rio de
Janeiro, do evento Modernização nas Contratações de Trabalho, promovido pela Associação
Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). Yomura destacou a importância das contratações temporárias e outras modalidades permitidas após a reforma trabalhista para a melhoria nos números do emprego.
Para Helton Yomura, o
acréscimo de empregos apontado pelos resultados positivos do
Caged nos três primeiros meses
do ano é resultado de novas modalidades de emprego formalizadas pela reforma trabalhista.
“Sinal de que o mercado absorveu bem essa tendência, por
exemplo, do trabalho de tempo
parcial e intermitente, e já estão
utilizando eles em vários ramos
da economia. Fiz referência à
construção civil, varejo de gêneros alimentícios, gastronomia,
hotelaria e tantos outros que têm
utilizado essas modalidades para
desenvolver sua vida empresarial”, afirmou.
A perspectiva do governo é
de fechar o ano com a criação
de 2 milhões de postos de tra-

balho. De acordo com o Ministério do Trabalho, em março houve crescimento de 0,15% em
relação ao saldo de fevereiro.
Mas os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que houve
crescimento no desemprego no
primeiro trimestre do ano, atingindo 13,1%.
Trabalho temporário
No evento, a Asserttem divulgou alguns dados do trabalho
temporário no país. Para o Dia
das Mães, a estimativa é de aumento de 10% em contratações
temporárias, na comparação
com o ano passado, nas áreas
industriais, estoque, logística e
atendimento final no comércio.
A expectativa é que 15% desses
trabalhadores consigam ser efetivados na vaga.
No início do ano, foram criados em janeiro e fevereiro, 198
mil postos de trabalho temporário no país, uma alta de 38% na
comparação com o mesmo período de 2017, segundo dados da
Asserttem e da Caixa Econômica Federal. No ano passado, o
crescimento foi de 10%, com a

geração de 1 milhão de vagas.
Em abril do ano passado, logo
após a aprovação da Lei 13.429/
17, que alterou a Lei 6.019,/74,
que trata de trabalho temporário,
houve aumento de 38% na modalidade.
Para o ministro, o trabalho
temporário “sempre foi muito
discriminado” e havia insegurança jurídica nessa modalidade de
contratação. Porém, a reforma
trabalhista “aperfeiçoou” esse
tipo de contrato.
“Esse novo modelo que as
empresas estão discutindo hoje
é de extrema importância, porque as empresas de trabalho temporário tem expertise no recrutamento, no treinamento do profissional, e já entrega pronto para
o tomador de serviço, que tem um
curto espaço de tempo. Às vezes,
quer usar o trabalho temporário
para uma venda de final de ano ou
uma determinada estação do ano
onde tem uma maior geração de
negócio. Então ele não tem tempo de capacitar o trabalhador, ele
já quer o trabalhador pronto. E as
empresas de trabalho temporário
têm total possibilidade de fazer
isso”. (Agencia Brasil)

Toffoli propõe restrição de foro
especial para todas as autoridades
O ministro Dias Toffoli, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), quer expandir para todas
as autoridades com prerrogativa
de foro especial, das três esferas de poder, o alcance da decisão do plenário da Corte que restringiu o foro privilegiado para
deputados e senadores.
Na semana passada, o plenário do STF adotou uma interpretação mais restritiva da Constituição no que diz respeito ao
foro de parlamentares federais,
decidindo que só devem tramitar na Corte processos relativos
a delitos cometidos durante e
em razão do mandato. Após a
decisão, ao menos 44 processos
já foram remetidos para instâncias inferiores.
Toffoli propôs nesta quartafeira (9) a edição pelo STF de
duas súmulas vinculantes, norma
expressa em um enunciado breve que obriga todo o Judiciário
a seguir o entendimento em seus
julgamentos. Segundo o ministro, a medida é necessária para

garantir “segurança jurídica” e
“eliminar controvérsias” nas diversas instâncias sobre o foro.
O ministro Toffoli lembrou
que hoje existem cerca de 55 mil
autoridades com alguma prerrogativa de foro especial no Brasil. Desse número, a Constituição prevê o foro privilegiado de
38.431 autoridades, entre ocupantes de cargos nos três Poderes. As demais 16.559 têm a
prerrogativa prevista somente
em constituições estaduais,
como secretários e vereadores,
por exemplo.
“Nesse contexto, avulta a
necessidade, sob pena de grave
insegurança jurídica, de se regular de forma vinculante a prerrogativa de foro não apenas para
os membros do Congresso Nacional, como também para todos
os detentores dessa prerrogativa que integrem o Poder Legislativo nas esferas estadual, distrital e municipal, bem como os
Poderes Executivos e Judiciário”, argumenta Toffoli na pro-

posta.
Em uma súmula, Toffoli propôs que o entendimento aplicado a deputados e senadores seja
estendido a todas as autoridades
com foro privilegiado previsto
na Constituição. Na outra, ele
quer que as normas estaduais que
garantem foro a outras autoridades sejam consideradas inconstitucionais.
Para ser aprovada, uma proposta de súmula vinculante precisa ser aprovada por ao menos
oito dos 11 ministros que compõem o STF, após passar por diversas etapas.
O texto deve ter sua adequação formal avaliada primeiro
pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, que deve então remetê-lo à manifestação da
Procuradoria-Geral da República (PGR). Em seguida, uma Comissão de Jurisprudência, composta por parte dos ministros do
Supremo, também avalia a adequação da proposta, que, somente após todo esse caminho, pode

ser levada para votação em plenário.
Os enunciados
Confira abaixo os enunciados das duas súmulas vinculantes restritivas do foro privilegiado propostas por Dias Toffoli
nesta quarta-feira:
“Em suma, somente a Constituição Federal pode contemplar hipóteses de prerrogativa de
foro, razão porque se devem reputar inconstitucionais as normas
nesse sentido das constituições
estaduais e da Lei Orgânica do
Distrito Federal, independentemente de haver ou não similaridade com regra de foro especial
prevista na Carta Federal”
“São inconstitucionais normas das Constituições Estaduais
e da Lei Orgânica do Distrito
Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não
previstas expressamente na
Constituição Federal, vedada a
invocação de simetria.” (Agencia Brasil)

Republicanos e
Democratas criticam
Trump de deixar
acordo com Irã
A decisão de Donald Trump sobre retirar os Estados Unidos do
acordo nuclear com o Irã causou, internamente, reações das principais lideranças dos partidos Republicano e Democrata, sobretudo no Congresso. A maioria republicana apontou erros que precisavam ser corrigidos, mas vários líderes viram de forma crítica a
ruptura com países aliados. Os democratas criticaram, seguindo a
linha do ex-presidente Barack Obama que nessa terça-feira (8)
chama a posição assumida por Trump de um “grande erro”.
Os republicanos que elogiaram a decisão, destacaram que o
acordo de 2015 não era sólido, seguindo argumentos de Trump
sobre as falhas do pacto em impedir que o Irã apoie grupos terroristas no Oriente Médio.
O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, afirmou que
o pacto “foi falho desde o início” e que espera trabalhar para
melhorá-lo junto ao presidente Trump.
“ Na minha opinião é um negócio falho e podemos fazer melhor. Claramente, há um próximo passo além disso e estamos
ansiosos para ver, como faremos isso”.
O discurso moderado sobre “melhorar o acordo” foi, de certa forma, defendido pelo próprio Trump, porque ao retirar os
Estados Unidos do pacto vigente, ele afirmou que pretende melhorar os termos - posição que os países da Europa defenderam,
mas pelo viés do diálogo, ao invés da ruptura em um primeiro
momento.
A imprensa norte-americana destacou o movimento do vicepresidente Mike Pence e do próprio Trump, horas antes do anúncio, em informar os líderes do Congresso a intenção de estudar
uma maneira de melhorar os termos.
O senado republicano, Bob Corker, do Tennessee, presidente
do Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse ter conversado com líderes europeus e “que espera poder negociar condições melhores.
“É decepcionante que a administração não tenha conseguido
chegar a um acordo com nossos aliados”, afirmou, em tom crítico. Mas o senador afirmou que “acredita que a gestão Trump irá
agir rapidamente para trabalhar em direção a um acordo melhor”.
O senador republicano, Jeff Flake, do Arizona, afirmou que
permitir que o Irã contorne as restrições impostas a seu programa nuclear “seria imprudente”, mas que a saída do acordo foi
uma decisão errada.
“Estamos tendo problemas suficientes em todo o mundo em
termos de confiabilidade”, e ponderou: “Os nossos aliados internacionais devem estar coçando a cabeça, seja em um acordo
comercial ou de segurança. A América é confiável?”.
Na Câmara de representantes (câmara dos deputados), o presidente Paul Ryan, deputado republicano, evitou polemizar o
tema, mas afirmou esperar que o governo dos EUA “trabalhe com
os aliados para alcançar consenso em abordar uma série de comportamentos iranianos desestabilizadores”. Ryan comentou que
espera que o país consiga dialogar durante o período de implementação das sanções, entre 90 a 180 dias.
Críticos no passado, agora favoráveis
Entre os líderes democratas a reação foi mais crítica, até
mesmo entre os políticos que, em 2015 foram contrários ao pacto, como o atual líder da minoria no Senado, Chuck Schumer.
Horas depois do anúncio da decisão pela Casa Branca, ele afirmou que “Trump parece ter um slogan, mas nenhum plano”.
“Isto é um pouco como substituir e revogar - eles usaram estas palavras na campanha, mas não parecem ter um plano real aqui”.
Dentro do comitê de relações exteriores, um dos principais
representantes, o senador Bob Menendez, de Nova Jersey, falou
que Trump “está arriscando a segurança nacional dos EUA, recusando irresponsavelmente parcerias fundacionais com importantes aliados na Europa e jogando com a segurança de Israel”.
Assim como o líder Chuck Schumer, Menendez foi uma das
vozes dissonantes da base democrata em 2015, na época eles
não concordaram com a assinatura dos termos, mas agora afirmam que “sair é um grave erro”, sem que tenha articulado um
plano capaz de garantir que o Irã, não rearticule seu programa de
armas nucleares.
O ex-candidato presidencial democrata, senador Bernie Sanders divulgou um vídeo em suas redes sociais em que diz o discurso do presidente Trump sobre a saída do país do acordo “foi a
mais recente de uma série de decisões imprudentes que aproximam o país do conflito”.
Sanders afirmou que a decisão de “reimpor sanções” nucleares ao Irã e retirando-se do Plano de Ação Integral Conjunto colocou a nação em um caminho perigoso.
Para o senador, a decisão de Trump isolou os Estados Unidos
de seus mais importantes aliados europeus - França, Alemanha e
Reino Unido - que continuam apoiando o acordo e têm consistentemente afirmado que é de seus próprios interesses de segurança nacional vê-lo confirmado .Bastante crítico, Sanders destacou que “a verdadeira liderança americana e o verdadeiro poder
americano não são mostrados pela nossa capacidade de explodir
coisas, mas pela nossa capacidade de reunir as partes, forjar o
consenso internacional em torno de problemas compartilhados”.
(Agencia Brasil)
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Pietro Fittipaldi foi campeão da World Series em 2017
vivia a expectativa de fazer 14
provas na temporada, acumulando experiência na Indy, Super
Fórmula Japonesa e Mundial de
Endurance, onde fazia sua estreia justamente na Bélgica. A
cirurgia na fratura exposta da
perna esquerda e a outra próxima ao tornozelo da perna direita foram realizadas com suces-

so e o piloto pensa em fazer uma
boa recuperação para voltar às
pistas ainda em julho.
“Os médicos que vão cuidar
do meu caso nos Estados Unidos viram as fotos da minha cirurgia e o raio-x, então eles
acham que a minha recuperação
será mais rápida do que estávamos prevendo anteriormente. A

minha meta é estar pilotando um
carro daqui oito semanas e se
possível competir na Indy em
Mid-Ohio (29 de julho)”, diz
Pietro.
Sobre o acidente, o piloto
brasileiro contou que conversou
com a equipe e a suspeita principal de causa é mesmo o problema eletrônico que travou seu volante na veloz curva Eau Rouge.
“O carro simplesmente apagou todo o sistema hidráulico do
volante e ele ficou duro, por
isso não consegui virar. Eu estava acima dos 250 km/h e tentei frear, mas infelizmente não
foi possível diminuir mais a velocidade e o carro foi reto no
muro”, diz Pietro.
O piloto brasileiro também
agradeceu todos os fãs, pilotos e
amigos pelos votos por uma rápida recuperação. “Eu e minha família estamos muito agradecidos por
todas as mensagens de carinho que
temos recebido em todas as partes do mundo. Espero voltar em
breve”, conclui Pietro.

Circuito Mundial

Foto/Divulgação

Juliana e Andressa vencem e avançam
à fase de grupos em etapa da Suíça

Juliana (esq) e Andressa em ação durante a etapa três estrelas
O Brasil terá força máxima na
etapa três estrelas de Lucerna, na
Suíça, pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2018. Juliana e
Andressa (CE/PB) venceram na
quarta-feira (09) as polonesas
Agata Ceynowa e Martyna Kloda por 2 sets a 0 (21/19, 21/12),
em 34 minutos de duração, em
partida válida pelo classificató-

rio. O torneio ocorre até o próximo domingo (13).
Com a vitória, Juliana e Andressa se juntam a Elize Maia/
Maria Clara (ES/RJ) e Josi/Lili
(SC/ES), que já estavam garantidas na fase de grupos do torneio
pela colocação no ranking de
entradas. As três representantes
brasileiras na competição entram

em quadra nesta quinta-feira. O
Brasil não terá duplas no naipe
masculino nesta etapa. Andressa
analisou a vitória.
“Estamos muito felizes com
essa vitória, tivemos capacidade
de manter o foco alto e superar
as polonesas. Na etapa de Mersin acabamos caindo nesta fase,
é sempre um jogo tenso, complicado. Conseguimos nos recuperar para que nesta etapa viéssemos mais fortes, vamos buscar agora uma boa campanha na
fase principal do torneio”, disse.
Juliana e Andressa estão no
grupo D e encaram na estreia as
japonesas Futami e Hasegawa.
Completam a chave as holandesas
Van Iersel e Stubbe e as norueguesas Kjolberg/Hjortland. Josi e Lili
estão na chave A, enfrentando na
estreia as norte-americanas Flint
e Emily Day. Também compõe o
grupo as australianas Clancy e
Artacho e as suíças Böbner/Vergé-Dépré, que jogarão em casa.
Elize Maia e Maria Clara encaram pelo grupo G as tailandesas Numwong/Hongpak. As canadenses Pischke/Broder e as norte-americanas Lane/Dykstra
completam a chave.

O sistema de disputa acontece com os 32 times de cada naipe
divididos em oito grupos de quatro duplas. Os primeiros colocados de cada chave após a fase de
grupos vão direto às oitavas de final, enquanto segundos e terceiros
disputam a repescagem. Desta fase
em diante, a competição segue em
formato eliminatório simples.
Lucerna receberá um evento
do Circuito Mundial pela terceira vez, tendo recebido uma etapa
em 2015, além do Mundial Sub21 em 2016, quando o Brasil
conquistou o ouro com Duda/
Ana Patrícia (SE/MG) e George/
Arthur Lanci (PB/PR). Ao todo
porém, o país já sediou mais de
30 etapas do tour internacional
de vôlei de praia em cidades
como Gstaad, Jona e Lausana.
O torneio na Suíça é do nível
três estrelas e rende aos times
campeões 600 pontos no ranking
geral, além de uma premiação de
cerca de R$ 34 mil. Ao todo são
distribuídos cerca de R$ 250 mil
para as duplas que disputam a
competição. Até agora o Brasil
soma sete medalhas no Circuito, sendo duas de ouro, quatro
pratas e um bronze.

O Circuito das Praias 2018
terá sequência em junho. O palco
da segunda etapa será a cidade de
Bertioga, no dia 9 de junho, reunindo apaixonados por corridas na
praia e à noite. Como na primeira
etapa, em Santos, serão dois percursos - Curto (5 a 7 km) e Médio (11 a 13 km) -, somente para
a categorias Solo. A largada e
chegada serão na Praia Central de
Bertioga, tendo como referência
a Casa da Cultura.
As inscrições estão abertas
pelo
site
oficial,
www.circuitodaspraias.com, e os
interessados deverão de apressar.
As categorias em disputa serão as
seguintes: Solo Masculino (atletas acima de 18 anos), Solo Fe-

minino (atletas acima de 18 anos),
Máster Feminino (mulheres acima de 40 anos) e Máster Masculino (atletas acima de 40 anos).
Na primeira etapa, realizada
em Santos, a animação foi a tônica. Os participantes enfrentaram os dois percursos e fizeram
uma bonita festa noturna na Praia
José Menino. Destaque também
para a disputa dos grupos de corrida Superbid Azul e Branco, dos
grupos de corrida que investem
em projetos sociais, ambos terminaram na integra os percursos.
O Circuito das Praias 2018 é
uma realização do Adventure
Club e do Governo do Estado de
São Paulo, através da Secretaria
Estadual de Lazer, Esportes e Ju-

Foto/ Adventure Club

Circuito das Praias 2018:
inscrições abertas para a 2ª etapa

Circuito das Praias 2018
ventude e Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. O patrocínio é da
Usiminas, com apoio do Institu-

to Cultural Usiminas, Usisaúde e
Lupo Sport. Mais informações no
site www.circuitodaspraias.com

Copa São Paulo de
Kart KGV abre
Torneio de Inverno
com grids cheios
Quarta etapa da temporada marcou a abertura do Torneio de Inverno no Kartódromo Granja Viana; foram 36 baterias no final de semana, sendo a categoria Cadete com o
maior grid de 30 pilotos

Foto/ Sandro Silveira

O brasileiro Pietro Fittipaldi teve uma boa notícia em relação a sua recuperação após o
forte acidente no treino classificatório das 6 Horas de SpaFrancorchamps, prova válida
pelo Mundial de Endurance
(WEC). O piloto terá alta do hospital em Liege (Bélgica) nesta
semana e já na sexta-feira viaja
para Indianápolis (EUA), onde
continuará sua recuperação com
dois médicos especializados
neste tipo de tratamento.
“Eu estou muito melhor agora. Eu passei por um susto muito grande, mas já me recuperei
bastante e nesta sexta-feira irei
para Indianápolis, onde estarei
com os médicos da Indy, Terry
Trammell e Steve Olvey. Eles
são bastante experientes em casos de acidentes no automobilismo e já cuidaram do Nelson
Piquet, do Tony Kanaan, do meu
avô (Emerson Fittipaldi), Dario
Franchitti etc”, diz Pietro.
Campeão da World Series
em 2017, o piloto de 21 anos

Foto/José Mario Dias

Pietro Fittipaldi terá alta e fará
tratamento em Indianápolis

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
A quarta etapa da Copa São
Paulo de Kart foi disputada no
último final de semana no Kartódromo Granja Viana em Cotia, na Grande São Paulo. A etapa registrou o início do Torneio de Inverno e contou com
291 pilotos inscritos, 36 baterias, além de várias categorias
recebendo um grande número
de participantes em mais uma
competição que serve também
de preparação para o Brasileiro de Kart, que acontece em
julho no próprio KGV.
A sexta-feira de disputas foi
iniciada com a prova única da
Fórmula 4 Júnior, que teve vitória de Nicolas Chon. Na Mirim, Rafael Diniz venceu as
duas baterias e o mesmo roteiro de vitória dupla aconteceu na
Cadete, com dois triunfos de
João Pinheiro. A categoria registrou o maior grid do final de
semana com 30 pilotos na disputa.
Na Jr Menor, Vinícius Tessaro foi o maior pontuador da
etapa após vencer a segunda
bateria e chegar em terceiro
lugar na corrida 1, esta vencida
por Guilherme Quinteiro.
Na Junior, as duas vitórias
foram de Gabriel Crepaldi, piloto de Birigui (SP), enquanto
que nas duas provas da Graduados os triunfos ficaram com o
experiente André Nicastro.
As provas das categorias
que correram todas as suas baterias no sábado começaram
com a Rok Cup Executive, uma
das mais equilibradas do final
de semana. A primeira vitória
foi de Rafael Piazzon e a segunda foi da dupla Renato Russo/
Welson Jacometti no kart 12.
Na Micro Max, João Pinheiro venceu as duas provas
depois também ter conquistado a pole position. Pela Shifter, Gaetano Di Mauro também
deu show com pole position e
duas vitórias, terminando ambas com mais de cinco segundos de vantagem para o segundo colocado.
Na Rotax Mini Max, um
grande duelo chamou atenção
no KGV entre Antonella Bas-

sani e Alejandro Samaniego. A
representante feminina venceu
a primeira bateria com apenas
0s062 de vantagem para Samaniego, que deu o troco sobre
Antonella vencendo a corrida
2 com apenas 0s012 de diferença para ela.
Na categoria Sênior, a
Copa SP registrou outro grid
cheio com 28 pilotos. As vitórias ficaram com os xarás Rodrigo, sendo Morelli o vencedor da primeira bateria e Piquet
o ganhador da segunda prova.
Na classe Sênior A, as duas vitórias foram de Rodrigo Piquet, enquanto que na B as duas
foram de Rodrigo Morelli.
Na Rotax Júnior Max, as
duas vitórias foram de Gabriel
Gomez. Felipe Bartz foi o pole
position e acabou em segundo
lugar em ambas as provas. Em
um grid com 27 participantes,
a Super Fórmula 4 teve vitórias de Júnior Oliveira e Rapahel
Filizola. O próprio Filizola ficou o primeiro lugar nas duas
provas pela classe Sênior.
Pela Novatos, o nome do
sábado foi Andrey Fortes, que
venceu as duas baterias com o
kart 57. Na Rotax DD2/ Masters, Fernando Guzzi foi o vencedor da etapa na geral e na
classe Master, após ter sido
primeiro colocado na prova 1
e segundo na corrida 2, esta
vencida por Leonardo Reis.
Na Sixspeed, Rogério Lalau venceu as duas corridas. Na
Rotax Max/ Masters, Guilherme Peixoto che gou em primeiro lugar na bateria 1 e
Luca Travaglini venceu a segunda prova. Na classe Master, Luís Antônio venceu as
duas corridas.
O encerramento da quarta
etapa da Copa SP foi com a
volta da Pro-500 em uma em
uma disputa com mais de 1h20
de duração. A vitória foi do
kart 0 da Karteiros/ Car Racing após 86 voltas completadas. A segunda posição foi
do do kart 2 da equipe Ari
Racing e o terceiro lugar ficou com o kart 77 da Several/ Bifarma/ Permabonde.

