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Operação de combate à pedofilia
prende 132 pessoas em flagrante

Subutilização da força de trabalho
atinge 27,7 milhões de pessoas

Página 4

Página 3

Mercado projeta déficit de
R$ 138,5 bilhões nas contas públicas

TRF4 nega último
recurso e autoriza prisão

de José Dirceu 

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 18 de maio  de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,70
Venda:       3,70

Turismo
Compra:   3,69
Venda:       3,91

Compra:   4,36
Venda:       4,36

Compra: 142,78
Venda:     170,80

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de. À noite o tem-
po fica aberto.

Previsão do Tempo

Matheus Leist destaca
 bom rendimento do carro

em Indianápolis
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Matheus Leist

O terceiro treino livre da
Indy-500 foi marcado pelo
bom desempenho do estrean-
te e mais jovem piloto do grid,
Matheus Leist, em sua pri-
meira sessão de treinos com
os 35 pilotos que buscam uma
vaga no grid da corrida mais
famosa do mundo no tradici-
onal oval de Indianápolis.

“Tivemos um grande dia.
O carro está muito bom em
ritmo de classificação. Ain-
da temos que trabalhar um
pouco em termos de set up
para a corrida, mas foi para
nosso carro um ótimo pri-
meiro dia.                  Página 8

Passeio off-road Suzuki
Day desbrava Petrópolis
(RJ) neste fim de semana
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Participantes vão percorrer
trilhas em meio a mata

Um fim de semana diferente e
divertido a bordo do seu Suzuki
4x4. Esta é a proposta do Suzuki
Day, um passeio off-road criado es-
pecialmente para famílias e amigos
curtirem uma experiência diferen-
te e inesquecível fora-de-estrada.

Depois de passar por São Francis-
co Xavier (SP) e Curitiba (PR), o pas-
seio off-road Suzuki Day fará a tercei-
ra etapa do ano em Petrópolis (RJ),
nos dias 19 e 20 de maio.    Página 8

Kartismo: CCSKA
volta a correr em
Aldeia da Serra

Com um certame muito
competitivo e equilibrado, o
Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA) vai fa-
zer a sua quarta etapa neste sá-
bado (19), no Kartódromo Al-
deia da Serra, em Barueri (SP),
em substituição do Kartódro-
mo Granja Viana, em virtude de

mudança de calendário.
Em 14 provas disputadas

nesta temporada pelas cinco ca-
tegorias, apenas um piloto re-
petiu vitória no CCSKA. E com
uma nova praça para a disputa
desta etapa, novos vencedores
poderão surgir além dos 13 que
triunfaram em 2018. Página 8

OLP pede
que países

árabes
suspendam

relações com
Guatemala e

Paraguai
O assessor do presidente da

Autoridade Palestina para As-
suntos Exteriores, Nabil Sha-
ath, pediu aos países árabes,
reunidos em uma cúpula mi-
nisterial da Liga Árabe no
Cairo, que interrompam suas
relações com a Guatemala, o
Paraguai e outros países que
transferirem suas embaixadas
para Jerusalém.

Em entrevista à emissora
Voz da Palestina, Shaath disse
que entende que os países ára-
bes não possam fechar suas
embaixadas em Washington ou
expulsar os embaixadores ame-
ricanos por causa da grande in-
fluência que os Estados Unidos
(EUA) têm na sua economia e
nas relações militares e petro-
líferas.                        Página 3

Na imprensa
internacional,
Trump, Gaza

e Macri
são destaques

A influência russa na cam-
panha republicana do presiden-
te dos Estados Unidos, Donald
Trump, foi destaque  na quinta-
feira(17) nos principais jornais
norte-americanos. O assunto é
o tema central do The New
York Times e do The Wall Stre-
et Journal.                  Página 3

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fa-
zenda projetam que o déficit
primário do Governo Central,
formado por Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Ban-
co Central, deve chegar a R$
138,543 bilhões neste ano. A
estimativa está abaixo da meta
de déficit perseguida pelo go-
verno de R$ 159 bilhões. Em
abril, a projeção era R$

136,103 bilhões.
Os dados constam da pes-

quisa Prisma Fiscal, elaborada
pela Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da Fa-
zenda, com base em informa-
ções do mercado financeiro.

Para 2019, a estimativa das
instituições financeiras é défi-
cit de R$ 105,929 bilhões, con-
tra R$ 107,304 bilhões previs-
tos em abril.            Página 3
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go  de declaração, foi rejeita-
do pela Quarta Seção do TRF4,
colegiado que reúne os mem-
bros das Sétima e Oitava tur-
mas do tribunal, especializadas
em direito penal. Eles deter-
minaram a comunicação ime-
diata ao juiz federal Sérgio
Moro, para que seja determi-
nada a execução da pena de
Dirceu.

Moro, da 13ª Vara Federal
de Curitiba, é o responsável
pela condenação em primei-
ra instância. Cabe a ele deci-
dir se decreta a prisão de Dir-
ceu,  com base no entendi-
mento atual do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que au-
toriza a execução provisória
de pena após esgotados os
recursos em segunda  instân-
cia.                             Página 4

Ex-ministro José Dirceu
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O Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4) rejei-
tou na quinta-feira (17) o últi-
mo recurso do ex-ministro da
Casa Civil José Dirceu contra
a condenação a 30 anos e nove

meses de prisão pelos crimes
de corrupção, lavagem de di-
nheiro e participação em orga-
nização criminosa, no âmbito
da Operação Lava Jato.

O recurso, do tipo embar-

Com casa cheia, duplas
brasileiras vão às oitavas de

final no feminino em Itapema
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Ágatha tenta bloqueio sobre adversária em Itapema

O Brasil largou com sete vitó-
rias em 10 jogos e três duplas já
garantidas às oitavas de final do
torneio feminino na etapa de Ita-
pema (SC) do Circuito Mundial de
vôlei de praia 2018. Ágatha/Duda
(PR/SE), Fernanda Berti/Bárbara
Seixas (RJ) e Maria Elisa/Carol
Solberg (RJ) venceram os dois
duelos do dia e saíram em primei-
ro na chave. A fase de grupos teve

início nesta quinta-feira (17.05),
na arena montada na Meia Praia,
com entrada franca à torcida.

Nesta sexta-feira (18)
ocorrem os últimos jogos da fase
de grupos, além da repescagem e
das oitavas de final. Os duelos da
fase eliminatória, porém, só se-
rão conhecidos na manhã desta
sexta, após o encerramento da fase
de grupos.                    Página 8

SP desenvolve ferramenta
para gerenciar comércio

 de gás natural

Juiz retira benefícios do
 ex-presidente Lula, preso

em Curitiba
Uma decisão do juiz federal

Haroldo Nader, da 6ª Vara Fede-
ral de Campinas, no interior pau-
lista, suspendeu  na quinta-feira
(17) os benefícios do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva

(PT) pelo cargo ocupado de 2003
a 2010. O despacho do juiz de
primeira instância obriga a União
a retirar do ex-presidente quatro
seguranças, dois motoristas e
dois assessores.          Página 4

Dólar ultrapassa R$ 3,70
 e registra maior valor

em dois anos

Rede Lucy Montoro celebra
dez anos com lançamento

de tecnologia inédita



SP desenvolve ferramenta para
gerenciar comércio de gás natural

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 18 de maio  de 2018

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P ) 

Mesmo os candidatos à Assembleia (SP), à Câmara dos De-
putados e ao Senado, os que estão vereadores de São Paulo têm
obrigação moral de dar o melhor de seus mandatos até dezembro,
inclusive na construção e votação do orçamento 2019 pra uma
cidade quase ingovernável.       

P R E F E I T U R A  ( S P ) 

‘Acampamento’ dos ‘inquilinos’ que foram ‘despejados’
por fogo e por desmoronamento de um prédio no centro virou
um caos na saúde pública, agregando refugiados e crianças que
também urinam e defecam no largo Paiçandu, entre os ratos e
as imundices humanas.         

A S S E M B L E I A  ( S P )

Tá viralizando como quase piada a denúncia de que o eterno
líder da bancada e dono nacional do PTB, deputado Campos Ma-
chado, ter tido movimentação estranha [cerca de 6 milhões de
Reais]. Um dos decanos do Parlamento é tido como uma das
maiores fortunas entre seus 93 colegas.  

G O V E R N O  ( S P ) 

Crescem as batalhas da guerra entre PSDB, do ex-prefeito
paulistano Doria - candidato a governador e PSB do governador
França, mandatário absoluto - candidato à reeleição. Não são só
nas Secretarias, como nas CPIs na ALESP, como a das Organiza-
ções Sociais na área da Saúde.       

B R A S I L I A 

Senadores, deputados [estaduais e federais] e governadores
pela reeleição já sentem que seus personagens - via sites, face,
twitter, insta e youtube, além de celulares nos quais mais teclam
[zap-zap] do que falam, podem mais rejeitar do que agregar, in-
clusive os seus adversários.       

J U S T I Ç A S

Aos que sobrevivem no Brasil sem ter acesso à Justiça, não
resolve o juiz federal (Paraná) Sérgio Moro ter  recebido prêmio
de reconhecimento em NY (USA). Se ele fosse de lá, estaria fa-
zendo o que fazem cotidianamente os juízes norte-
americanos. Heróis pra valer são nossos bombeiros.  

P A R T I D O S  

Com o ex-Presidente FHC (PSDB) apoiando
[indicando economistas do seu Plano Real] o ex-governador
(SP) Alckmin, o DEM, na época PFL deu o vice aos 2 mandatos
do tucano; o MDB, que era PMDB em 2002 e foi vice de Serra
(PSDB); o PPS, do ex-comunista Freire; o PTB de Jefferson, ... 
   

P O L Í T I C O S 

... ex-aliado do 1º governo de Lula, quando causou a cassação
de Zé Dirceu e dele próprio [via denúncia em 2004 do ‘mensa-
lão’ pra partidos no Congresso e o PSD [partido do ex-prefeito
paulistano Kassab, refundador e dono da sigla  que apresenta
como nem ‘direita’, nem ‘centro’, ...

B R A S I L E I R O S 

... nem ‘esquerda’. Como com Lula-Dilma e Temer, Kassab
se ‘escala’ Ministro pras ‘seleções’ de Ciro (PDT), Bolsonaro
(PSL), Marina (fundadora e dona do REDE) e se pintar
‘milagre’, até pro um ’ungido de Lula’. Jogará também nas ‘sele-
ções’ dos jogos “paulista 2018” e “paulistano 2020”.      

EDITOR

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possí-
vel. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil. 

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
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Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
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E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Um sistema digital inédito
desenvolvido pelo governo do
Estado de São Paulo facilitará e
controlará trocas operacionais
de gás natural em todo país.
Com a novidade, será possível
conciliar notas fiscais emitidas
pelos operadores do mercado e
apurar o Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS) dos contri-
buintes aos Estados.

A ferramenta ainda tem
como finalidade proporcionar o
acompanhamento do fluxo con-
tratual no mercado desde a inje-

ção e transporte até a recepção
do produto. A partir da expansão
do gás natural, o Brasil poderá
sustentar e incentivar o avanço
de energias renováveis.

“O Estado de São Paulo, em
consonância com os entes da
federação, está desenvolvendo
esse novo sistema digital que irá
contribuir de forma decisiva para
a expansão do gás natural em
todo o país, seja no comércio ou
na indústria”, explica o secretá-
rio de Estado de Energia e Mi-
neração, João Carlos Meirelles.

Serão inúmeros os impactos

na produção. O sistema, com
previsão de utilização para janei-
ro de 2019, permitirá minimizar
o percurso do produto na rede
de transporte (gasodutos), o que
irá proporcionar um melhor
aproveitamento da infraestrutu-
ra, reduzir tarifas e o incremen-
to da capacidade operacional,
bem como promover o aumento
da competitividade no mercado.

“A ferramenta irá nortear as
relações comercias no mercado de
gás, amparando todas as etapas do
processo e proporcionando mais
transparência nas operações, redu-

zindo distorções no recolhimento
do imposto e minimizando os efei-
tos da guerra fiscal”, afirma o se-
cretário adjunto de Estado da Fa-
zenda, Rogério Ceron.

Vale ressaltar que, hoje, o
Estado de São Paulo é o maior
mercado de gás natural do país e
responde por 34% do consumo
nacional. Dados da Secretaria de
Energia e Mineração do Estado
de São Paulo mostram que o
consumo interno em 2017 foi de
13,5 milhões de m³ por dia. Des-
te volume, 81% foram consumi-
dos pela indústria paulista.

Governador recebe Comissão dos 110
anos da Imigração Japonesa no Brasil

Na noite de quarta-feira (16),
no Palácio dos Bandeirantes, o
governador Márcio França par-
ticipou de uma audiência com
Massami Imamoto e represen-
tantes da Comissão dos 110 anos
da Imigração Japonesa no Bra-
sil, que teve como objetivo re-
forçar o convite ao governo pau-
lista a participar das festividades
no próximo mês de julho.

“Eles vieram me convidar, e
eu estarei lá, em julho, no Cen-

tro de Exposições Imigrantes,
para a comemoração dos 110
anos da chegada dos imigrantes
japoneses no Brasil, e vem uma
representação da família imperial
do Japão, e estão todos convida-
dos para irem lá”, disse França.

O KENREN – Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil, promoverá a 21º
edição do “Festival do Japão”
entre os próximos dias 20, 21 e
22 de julho de 2018, no São Pau-

lo Expo Exhibition & Conventi-
on Center, em São Paulo.

O evento busca preservar e
divulgar a cultura japonesa e
manter as tradições para as no-
vas gerações, representando as
47 províncias que compõem o
pais e auxiliando as entidades
assistenciais da comunidade.

A organização é realizada por
uma Comissão constituída por
voluntários, com a colaboração
oficial do governo do Japão, além

do apoio da Prefeitura de São Pau-
lo, do Governo do Estado de São
Paulo e do Ministério da Cultura.

Serviço
21º Festival do Japão
Dias 20, 21 e 22 de julho de

2018
No São Paulo Expo Center

(Rodovia dos Imigrantes, Km
1,5 – São Paulo – SP)

Mais informações no site
http://festivaldojapao.com/

Prefeitura intensifica atendimento
à população em situação de rua

nos meses mais frios do ano
A Prefeitura de São Paulo

intensifica o atendimento à po-
pulação em situação de rua da
capital com o início do Plano de
Contingência para Situações de
Baixas Temperaturas – 2018. A
ação segue até o dia 30 de se-
tembro e será reforçada sempre
que a temperatura atingir o pata-
mar igual ou inferior a 13º, ou
sensação térmica equivalente.

O objetivo é zelar pela segu-
rança e bem-estar da população
em situação de rua, promoven-
do o acolhimento de crianças,
adolescentes e adultos durante
os meses mais frios do ano. O
plano é coordenado de forma
compartilhada entre as secreta-
rias municipais de Direitos Hu-
manos e Cidadania, Assistência
e Desenvolvimento Social e Se-
gurança Urbana. A ação contará,
ainda, com o apoio da Secreta-
ria Municipal da Saúde.

Inicialmente, dois abrigos
emergenciais serão abertos, um
na região central, com 100 va-
gas, e outro na Lapa, com 80 va-
gas. Essas vagas serão acrescen-
tadas às outras mais de 14 mil já
existentes nos Centros de Aco-

lhimento. A rede também conta
com 135 Serviços de Acolhimen-
to Institucional para Crianças e
Adolescentes (SAICAs), que jun-
tas disponibilizam 2.570 vagas.

Com o apoio dos Centros de
Referência Especializados de
Assistência Social (CREAS),
Centros de Referência Especi-
alizado para População em Situ-
ação de Rua (Centro Pop) e Cen-
tros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), os 600
orientadores socioeducativos
dos Serviços Especializados
de Abordagem Social (SEAS)
irão reforçar  as  ações  de
abordagens e encaminhamen-
tos nos pontos de concentra-
ção da população em situação
de rua. As equipes atuam dia-
riamente, das 8h às 22h, dis-
pondo de 100 veículos para
transportar as pessoas para os
serviços da rede socioassis-
tencial como CTAs, Centros de
Acolhida e Núcleos de Convi-
vência. Das 22h às 8h, a aborda-
gem é realizada pela Coordena-
doria de Pronto Atendimento
Social (CPAS).

A Secretaria Municipal da

Saúde (SMS) ficará responsável
pelo atendimento médico-hos-
pitalar das pessoas em situação
de rua nas unidades de saúde,
garantindo atividades de vigi-
lância epidemiológica nos ser-
viços de acolhimento emer-
gencial, em especial relaciona-
das a doenças de transmissão
respiratória (vacinação contra
sarampo, rubéola e influenza),
sempre que indicado.

Trabalhando em escala de
horário estendido em dias de
baixa temperatura (igual ou abai-
xo dos 13ºC ou sensação térmi-
ca equivalente), as equipes do
Consultório na Rua (CnaR), da
SMS, também orientarão as pes-
soas em situação de rua do seu
território sobre os riscos para a
saúde da exposição às baixas
temperaturas. O serviço deverá
acionar as equipes de Assistên-
cia Social para o encaminhamen-
to aos Centros de Acolhida ou o
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU), no caso
de necessidade de remoção ao
serviço hospitalar.

A população também pode
ajudar as pessoas em situação de

rua solicitando uma abordagem
social por meio da CPAS, que
funciona 24 horas por dia, e pode
ser acionada por meio da Cen-
tral 156.

A solicitação de abordagem
pode ser anônima, mas é im-
portante ter as seguintes in-
formações para facil i tar a
identificação:

- o endereço da via em que
a pessoa em situação de rua
está (o número pode ser apro-
ximado);

- citar pontos de referência;
- características físicas e

detalhes das vestimentas da pes-
soa a ser abordada;

As pessoas em situação de
rua também podem procurar os
serviços de acolhimento espon-
taneamente. Caso o serviço pro-
curado já tenha a sua ocupação
total preenchida, os profissio-
nais que atuam nos serviços
deverão prestar o primeiro
atendimento, protegendo-os
do frio enquanto articulam
uma vaga na rede de acolhi-
mento com os CREAS e Cen-
tros POP (das 8h às 18h), ou
com CPAS (das 18h às 8h).

Rede Lucy Montoro celebra dez anos
com lançamento de tecnologia inédita

Na quinta-feira (17), dia em
que comemorou dez anos de fun-
cionamento, a Rede de Reabili-
tação Lucy Montoro promoveu
o lançamento de um equipamen-
to de robótica que possibilita
movimentos tridimensionais
dos membros superiores até en-
tão não alcançados por nenhuma
tecnologia do mundo.

Novidade 100% nacional, o
Vivax foi idealizado pelo enge-
nheiro brasileiro Antonio
Makiyama, com financiamento
pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo
(Fapesp). O aparelho passa por
testes clínicos na Rede Lucy
Montoro, pioneira em uso de
robôs na reabilitação e que pro-
move a aplicação clínica nos pa-
cientes, por meio da experiên-
cia em robótica já adquirida em
outros equipamentos.

Características
Vale destacar que uma pes-

quisadora clínica da entidade
oferece suporte ao engenheiro

idealizador para adaptar o robô
às necessidades dos pacientes
até se chegar ao modelo ideal. A
tecnologia permite uma ampli-
tude do movimento do braço até
então não alcançada em nenhu-
ma tecnologia existente no mun-
do, pois permite movimentos tri-
dimensionais mais realistas e
próximos às atividades cotidia-
nas dos pacientes.

O Vivax tem a vantagem de
ser portátil e pesar 15 kg, o que
torna o aparelho cerca de sete
vezes mais leve do que os dis-
poníveis no mercado. O robô
também apresenta um custo sig-
nificativamente inferior a um
equipamento similar para aqui-
sição e permite maior feedback
auditivo e visual, ao disponibili-
zar jogos mais atrativos.

O equipamento é voltado
para vítimas de Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), pessoas
com paralisia cerebral, lesão
encefálica, lesão medular ,
traumatismo craniano e doen-
ças degenerativas.

Oficina
Criada em 2008, a Rede Lucy

Montoro conta com 17 unidades
em funcionamento em todo o Es-
tado, que realizam mais de 100 mil
atendimentos por mês, além de
três unidades futuras.

A cerimônia de lançamento
também contou com a presença
da banda de pacientes da unida-
de Lapa da Rede Lucy Montoro.
Os integrantes participam da ofi-
cina terapêutica de música que
incentiva pacientes com restri-
ções motoras e intelectuais a
tocar instrumentos.

Ministradas pelo professor
de música Carlos Henrique Pei-
xoto, as aulas têm o objetivo de
auxiliar na descoberta de novas
habilidades, por meio do conta-
to com a música. Durante as ati-
vidades, o docente analisa cada
participante e estuda adaptações
para que o aluno possa tocar o
que tiver afinidade e melhorar o
desempenho das funções.

As adequações vão de um
apoio no pé até inverter as cor-

das de um violão para que o mú-
sico consiga realizar a perfor-
mance com a outra mão. Para
isso, a oficina conta com apoio
da equipe multidisciplinar.

Serviços
A Rede de Reabilitação Lucy

Montoro oferece serviços às
pessoas com deficiência ou do-
enças potencialmente incapa-
citantes. O atendimento ocor-
re por meio de um time de vá-
rios profissionais (médicos fi-
siatras, enfermeiros, fisiotera-
peutas, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos,
assistentes sociais e outros pro-
fissionais especializados em re-
abilitação).

Em 2014, a entidade se tor-
nou a primeira instituição brasi-
leira a conquistar a acreditação
da Commission on Accredition
of Rehabilitation Facilities, or-
ganização internacional renoma-
da em reabilitação e reconheci-
da mundialmente pelos níveis
altos de exigência de qualidade.



Mercado projeta déficit de
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OLP pede que países
árabes suspendam

relações com
Guatemala e Paraguai

O assessor do presidente da Autoridade Palestina para Assun-
tos Exteriores, Nabil Shaath, pediu aos países árabes, reunidos
em uma cúpula ministerial da Liga Árabe no Cairo, que inter-
rompam suas relações com a Guatemala, o Paraguai e outros pa-
íses que transferirem suas embaixadas para Jerusalém.

Em entrevista à emissora Voz da Palestina, Shaath disse que
entende que os países árabes não possam fechar suas embaixadas
em Washington ou expulsar os embaixadores americanos por
causa da grande influência que os Estados Unidos (EUA) têm na
sua economia e nas relações militares e petrolíferas.

Ele insistiu, porém, que é preciso “haver uma firme posição a
respeito da Guatemala, que transferiu sua embaixada” de Tel Aviv
para Jerusalém, e do Paraguai, “que ameaça” fazer o mesmo.

Shaath apontou para a necessidade de tomar decisões o mais
rápido possível para pôr em prática “uma guerra política, econô-
mica e diplomática contra qualquer nação que transfira sua em-
baixada para Jerusalém”.

Ele disse ainda que os países árabes podem enfrentar econo-
micamente a Guatemala, interrompendo, por exemplo, a impor-
tação de cardamomo, especiaria da qual são os maiores consu-
midores.

“A liderança palestina está comprometido em todos as fren-
tes para responder aos ataques israelenses à nossa terra e à nossa
existência”, afirmou Shaath.

Na quarta-feira (16) foi inaugurada a Embaixada da Guatema-
la em Jerusalém, com a presença do presidente guatemalteco,
Jimmy Morales, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin
Netanyahu. Dois dias antes, os Estados Unidos inauguraram sua
sede diplomática em Jerusalém.

O secretário-geral da Organização para a Libertação Palesti-
na (OLP) e chefe negociador, Saeb Erekat, também foi duro ao
se referir à Guatemala e ao presidente Jimmy Morales. “O presi-
dente da Guatemala orgulha-se de deixar claro que seu governo
viola as obrigações internacionais da mesma forma que apoia as
violações israelenses contra o povo palestino”, ao qual insultou
ao apoiar “as políticas de colonização e deslocamento forçado
de população” palestina, disse, em nota, Erekat.

“A Palestina lida com este ato de forma muito séria” e discuti-
rá o tema “na Liga Árabe e na próxima conferência extraordinária
da Organização da Conferência Islâmica”, que se reúne amanhã em
Istambul, advertiu o secretário-geral da OLP.  (Agencia Brasil)

Na imprensa
internacional, Trump,

Gaza e Macri
são destaques

A influência russa na campanha republicana do presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, foi destaque  na quinta=feira(17)
nos principais jornais norte-americanos. O assunto é o tema cen-
tral do The New York Times e do The Wall Street Journal.

Em sua edição nacional, The New York Times apresenta uma
reportagem sobre como o FBI (Federal Bureau of Investigation)
embarcou, com estrito segredo, no time de campanha do então
candidato Trump. O jornal The Wall Street Journal destaca em
sua manchete que a Rússia tentou promover Trump nas eleições.

Os principais jornais europeus ainda refletem a crise na Fai-
xa de Gaza, desta vez, focando que a reação do Irã após a transfe-
rência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel-Aviv para Jeru-
salém, em Israel.

Os jornais franceses Le Figaro e o Les Echos destacam como
a Europa tenta ficar unida diante de Donald Trump em relação ao
acirramento diplomático com o Irã e menciona que empresas
(francesas) são obrigadas a sair do Irã.

Os jornais britânicos The Times e The Independent dão desta-
que para um plano nacional para armar a polícia rural, enquanto
que o The Guardian apresenta uma declaração do presidente do
Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmando que a Europa não pode
mais confiar nos Estados Unidos.

Os argentinos Clarín e Ambito Financeiro concentram suas
manchetes na crise cambial, pois o presidente Mauricio Macri
afirmou que a crise ficou para trás e que o governo argentino
buscará um acordo político para baixar os gastos públicos. (Agen-
cia Brasil)

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fa-
zenda projetam que o déficit pri-
mário do Governo Central, for-
mado por Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Cen-
tral, deve chegar a R$ 138,543
bilhões neste ano. A estimativa
está abaixo da meta de déficit
perseguida pelo governo de R$
159 bilhões. Em abril, a proje-
ção era R$ 136,103 bilhões.

Os dados constam da pesqui-

sa Prisma Fiscal, elaborada pela
Secretaria de Política Econômi-
ca do Ministério da Fazenda,
com base em informações do
mercado financeiro.

Para 2019, a estimativa das
instituições financeiras é défi-
cit de R$ 105,929 bilhões, con-
tra R$ 107,304 bilhões previs-
tos em abril.

A projeção da arrecadação
das receitas federais este ano
caiu de R$ 1,459 trilhão para R$

1,453 trilhão, neste ano. Para
2019, a estimativa é R$ 1,576
trilhão, ante R$ 1,578 trilhão
previsto anteriormente.

Para a receita líquida do Go-
verno Central, a estimativa para
este ano é R$ 1,219 trilhão, ante
R$ 1,223 trilhão prevista no mês
passado. No caso da despesa to-
tal do Governo Central, a proje-
ção permaneceu em R$ 1,359
trilhão, em 2018.

A pesquisa apresenta tam-

bém a projeção para a dívida bru-
ta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições fi-
nanceiras, deve ficar em 75%
do Produto Interno Bruto
(PIB – a soma de todas as ri-
quezas produzidas pelo país),
neste ano. A previsão anteri-
or era 74,9% do PIB. Para
2019, a estimativa ficou em
76,8% do PIB, ante 79,9%
previstos no mês passado.
(Agencia Brasil)

Subutilização da força de trabalho
atinge 27,7 milhões de pessoas

A taxa de subutilização da
força de trabalho no Brasil atin-
giu um nível recorde no primei-
ro trimestre de 2018, infor-
mou na quinta-feira (17), no
Rio de Janeiro, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Acrescentou
que 27,7 milhões de trabalha-
dores estão subutilizados, o
que corresponde a 24,7% da
força de trabalho no país, o
maior percentual desde 2012.

São consideradas subutiliza-
das as pessoas que estão desem-
pregadas, as disponíveis para tra-
balhar mais horas, mas não en-
contram essa possibilidade, as
que gostariam de trabalhar, mas

não procuraram emprego e as
que procuraram, mas não esta-
vam disponíveis para o trabalho.

 Os dados fazem parte da
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad), que
também informa que o contin-
gente de desalentados é de 4,6
milhões de pessoas. No últi-
mo trimestre de 2017, esse
grupo somava 4,3 milhões de
pessoas.

Desistência
A população desalentada é a

que desistiu de procurar empre-
go e é definida como a que esta-
va fora da força de trabalho por
não conseguir um emprego ade-

quado, não ter experiência ou
qualificação, ser considerada
muito jovem ou idosa, ou não
haver trabalho na localidade em
que reside.

A taxa de desalento atinge
4,1% da força de trabalho am-
pliada no Brasil e é mais inten-
sa na Região Nordeste, com
9,7%. Em Alagoas, 17% da for-
ça de trabalho desistiram de
procurar emprego e, no Mara-
nhão, 13,3%. No Rio de Janei-
ro e em Santa Catarina, o desa-
lento é de 0,8%.

O IBGE já tinha divulgado
em 27 de abril que a taxa de de-
semprego no primeiro trimestre
de 2018. Ela subiu para 13,1%.

Se considerada cor ou raça
da população, a taxa evidencia
desigualdades. Enquanto o de-
semprego é de 10,5% entre os
brancos, ele chega a 15,1% en-
tre os pardos e 16% entre os
pretos.

A população parda corres-
ponde a 52,6% dos desempre-
gados no Brasil, embora  cor-
responda a 47,1% da população
brasileira.

Os brancos, por sua vez, são
43,3% dos brasileiros e 35,2%
dos desempregados. Já os pre-
tos são 8,7% da população do
país e 11,6% dos desemprega-
dos, segundo dados do IBGE.
(Agencia Brasil)

Pesquisa revela que consumidor
está cauteloso

O consumidor brasileiro se-
gue cauteloso, segundo pesqui-
sa divulgada na quinta-feira, em
São Paulo, pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL).  

O Indicador de Confiança do
Consumidor (ICC) ficou estável
ao passar de 42,2 pontos em
março para 42,0 pontos em
abril. No mesmo período de
2017, o índice estava em 40,5
pontos. 

A metodologia da pesquisa,
que tem seu indicador de zero a
100, indica que resultados aci-
ma de 50 pontos demonstram
otimismo entre os consumido-
res e abaixo dessa marca, repre-
sentam pessimismo.

“A lenta e gradual retomada
econômica ainda não exerce
efeito no humor do brasileiro,

que segue cauteloso para com-
prometer sua renda, mesmo
com uma inflação sob contro-
le. A expectativa é que a confi-
ança acompanhe o ritmo de
melhora do mercado de traba-
lho, que deve se consolidar
apenas após o período eleito-
ral”, disse o presidente da
CNDL, José Cesar da Costa.

Custo de vida
Mesmo com inflação con-

trolada, 49% dos consumido-
res atribuem a avaliação nega-
tiva da vida financeira ao alto
custo de vida. O aumento de
preços de produtos e serviços
serve como argumento princi-
pal da percepção negativa da
economia brasileira para 51%
dos consumidores, enquanto
39% citam os altos juros.

“Mesmo com a inflação

abaixo da meta, o custo de vida
ainda incomoda porque a renda
ainda não se recuperou para ní-
veis próximos ao período pré-
crise. O desemprego continua
elevado, a despeito do avanço
recente da atividade econômi-
ca”, afirmou a economista-
chefe do SPC Brasil, Marcela
Kawauti.

A elevação dos preços é
sentida, principalmente, nos
supermercados (87%), com-
bustíveis (85%) e conta de
energia (82%). Os consumido-
res mencionam também o fato
de estarem desempregados
(37%), a queda da renda fami-
liar (27%) e de terem lidado
com algum imprevisto que de-
sorganizou as finanças (16%).

Em sentido oposto, para
aqueles que consideram o mo-
mento atual como bom ou óti-

mo, o controle das finanças foi
a razão mais destacada, lembra-
da por 57% dos entrevistados. Há
ainda 24% que disseram contar
com alguma reserva financeira.

Futuro
A pesquisa também procurou

saber o que os brasileiros espe-
ram do futuro da economia para
os próximos seis meses e des-
cobriu que 40% estão declara-
damente pessimistas com a eco-
nomia.

Quando essa avaliação se
restringe à vida financeira, o vo-
lume de pessimistas cai para
12%. Os otimistas com a eco-
nomia são 17% da amostra, ao
passo que, para a própria vida fi-
nanceira, o percentual dos que
vislumbram uma melhora  sobe
para 56% dos ouvidos pela pes-
quisa. (Agencia Brasil)

O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blai-
ro Maggi, anunciou  na quinta-
feira(17) a abertura do mercado
da Coreia do Sul para a carne
suína brasileira. A expectativa do
setor é de que o Brasil exporte
para o país mais de 30 mil tone-
ladas por ano.

De acordo com o ministro,
que se encontra em missão ofi-
cial na China, inicialmente ape-
nas quatro frigoríficos creden-
ciados de Santa Catarina expor-
tarão para os coreanos. Mas há a
perspectiva de que outros esta-
belecimentos possam ser habi-
litados e entrem no mercado
coreano.O ministro Maggi viaja
neste sábado (19) para Paris
onde recebe da Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE)
o certificado de país livre da fe-

Brasil exportará carne suína
para a Coreia do Sul

bre aftosa com vacinação.
As negociações com o país

asiático para a exportação de
carne suína começaram no se-
gundo semestre de 2016. Até a
efetivação do anúncio, diversas
missões técnicas coreanas fo-
ram enviadas ao Brasil para ha-
bilitação dos frigoríficos. A úl-
tima delas ocorreu em abril.

A Coreia do Sul foi o tercei-
ro maior importador mundial de
carne suína, atrás apenas do Ja-
pão e da China. De acordo com
o ministério, no Brasil, Santa
Catarina é o principal estado ex-
portador. Em 2017, as exporta-
ções brasileiras de carne suína
in natura alcançaram US$ 1,47
bilhão, o que representa 592,6
mil toneladas. Desse montante,
40,5% foram vendas a partir de
Santa Catarina. (Agencia Brasil)

Fundo inicia hoje pagamento
 a clientes do Banco Neon

O Fundo Garantidor de Cré-
dito (FGC) inicia nesta sexta-
feira(18) o pagamento a clien-
tes do Banco Neon, afetados
pela liquidação extrajudicial da
instituição financeira. A garan-
tia do fundo é de até R$ 250 mil.
O pagamento ocorrerá até o dia
17 de setembro de 2018.

“Após esse período, os cre-
dores remanescentes deverão
solicitar o pagamento direta-
mente ao Banco Neon”, diz co-
municado do FGC, publicado na
internet.

No último dia 4, o Banco
Central (BC) decretou a liqui-
dação extrajudicial do Banco
Neon. “A supervisão do Banco
Central do Brasil constatou o
comprometimento da situação
econômico-financeira, bem
como a existência de graves vi-
olações às normas legais e re-
gulamentares que disciplinam a
atividade da instituição”, diz o
BC, em nota.

Segundo o BC, o Banco
Neon, instituição financeira de
pequeno porte, detinha
0,0038% dos ativos do sistema
bancário e estava autorizado a
operar como banco comercial.
Possuia apenas uma agência, lo-
calizada em Belo Horizonte.

Na época, o BC informou

que a liquidação do banco não
estava relacionada com a Neon
Pagamentos, empresa de inova-
ção no setor financeiro (finte-
ch), que operava em parceria
com o Banco Neon.

O Banco Central esclareceu
que as irregularidades encontra-
das no Banco Neon não estavam
relacionadas com a abertura e
movimentação de conta digital
ou com a emissão de cartões
pré-pagos, objeto de acordo
operacional com a empresa
Neon Pagamentos. Após a liqui-
dação extrajudicial, a Neon Pa-
gamentos fez uma parceira com
o Banco Votorantim para con-
tinuar oferecendo os serviços.

No comunicado, o FGC in-
forma que os clientes da Neon
Pagamentos com investimentos
no produto Objetivos, corres-
pondente à aplicação em Certi-
ficados de Depósito Bancário
(CDBs) do Banco Neon, deve-
rão acessar o aplicativo da fin-
tech a partir desta sexta-feira e
seguir as instruções para que
seja efetuado o pagamento da
garantia. As informações no
aplicativo estarão disponíveis
até o dia 18 de junho deste ano.

Para os demais clientes do
Banco Neon, o pagamento da
garantia será feito por intermé-

dio das agências do banco Bra-
desco. A lista de agências está
disponível no site do FGC. “O
pagamento será efetivado no
município constante no cadas-
tro do credor, existente na ins-
tituição em liquidação. Na hi-
pótese de o município não ter
agência Bradesco, o pagamen-
to será efetivado na agência do
município mais próximo”, in-
formou o FGC.

Para receber o dinheiro nas
agências bancárias, os titulares
dos créditos deverão apresen-
tar documento de identidade
(RG, CPF ou CNH) e cópia au-
tenticada. O beneficiário da ga-
rantia poderá ainda designar pro-
curador com poderes específi-
cos para receber o pagamento
da garantia pelo FGC. Para tan-
to, o procurador deverá apresen-
tar e entregar instrumento pú-
blico ou particular com firma
reconhecida do outorgante, via
original e cópia autenticada de
documento de identidade do
outorgante credor , e via origi-
nal e cópia autenticada de do-
cumento de identidade do pro-
curador.

No caso de empresas, o re-
presentante legal deverá com-
parecer a uma das agências ban-
cárias e apresentar vias originais

e cópias autenticadas dos docu-
mentos da pessoa jurídica, o do-
cumento comprobatório dos
poderes de representação, e o
documento de identidade do re-
presentante legal.

Caso o valor a receber ex-
ceda o montante de R$ 2 mil e
o credor deseje receber a quan-
tia em espécie, deverá fazer re-
serva do valor na agência paga-
dora com antecedência mínima
de 48 horas. “Não será cobrado
do credor qualquer tarifa decor-
rente da operação de pagamen-
to”, destacou o FGC.

Criado em 1995, o FGC é
uma entidade privada que fun-
ciona como mecanismo de pro-
teção aos correntistas, poupa-
dores e investidores. O fundo
permite a recuperação dos de-
pósitos ou dos créditos de até
R$ 250 mil por correntista em
caso de falência, insolvência ou
liquidação extrajudicial.

Também alertou que não au-
toriza ou credencia nenhum tipo
de instituição ou empresa para
intermediar qualquer tipo de
negociação para recebimento
do valor garantido pelo fundo,
muito menos solicitando o pa-
gamento de qualquer taxa ou o
depósito de valores. (Agencia
Brasil)
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A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Cart a de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia
especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma  Agencia da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com
no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.

As vendas serão realizadas pelo lance minimo de 65% do valor da
avaliação atualizado do imóvel, mais débitos fiscais e condominiais que por ventura
possam incidir sobre o mesmo.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, INSS, registro da carta de
arrematação são responsabilidade do arrematante e despesas com execução
extrajudicial correrão por conta do credor. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
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NOVA SILVIA, DISTRITO ERMELINO MATARAZZO, SAO PAULO, SP. COM A AREA
UTIL DE 49,8800M2, AREA COMUM DE 23,6379M2, AREA TOTAL DE 73,5179M2 E
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ITUPEVA,  14/05/2018
ARY ANDRÉ NETO
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TRF4 nega último recurso e
autoriza prisão de José Dirceu 

Nacional
Jornal O DIA SP
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O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) rejeitou na
quinta-feira (17) o último re-
curso do ex-ministro da Casa
Civil José Dirceu contra a con-
denação a 30 anos e nove me-
ses de prisão pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinhei-
ro e participação em organiza-
ção criminosa, no âmbito da
Operação Lava Jato.

O recurso, do tipo embargo 
de declaração, foi rejeitado
pela Quarta Seção do TRF4,
colegiado que reúne os mem-
bros das Sétima e Oitava tur-
mas do tribunal, especializa-
das em direito penal. Eles de-
terminaram a comunicação
imediata ao juiz federal Sér-
gio Moro, para que seja de-

terminada a execução da pena
de Dirceu.

Moro, da 13ª Vara Federal
de Curitiba, é o responsável
pela condenação em primeira
instância. Cabe a ele decidir se
decreta a prisão de Dirceu,
com base no entendimento atual
do Supremo Tribunal Federal
(STF), que autoriza a execução
provisória de pena após esgo-
tados os recursos em
segunda instância.

No momento, Dirceu está
solto, por força de um habeas
corpus concedido em maio do
ano passado pela  Segunda  Tur-
ma do STF, após ele ter ficado
quase dois anos preso em Curi-
tiba preventivamente por ordem
do juiz Sérgio Moro.

Apesar de solto, por deter-
minação de Moro, Dirceu uti-
liza uma tornozeleira eletrôni-
ca e não pode se ausentar de
Brasília, onde tem residência.

Condenação
Dirceu foi condenado por

Moro a 20 anos e 10 meses de
prisão em maio de 2016. Em
setembro do ano passado, o
TRF4 aumentou a pena para 30
anos e nove meses. A pena foi
agravada devido a seus antece-
dentes. O ex-ministro já tem
outra condenação por corrup-
ção no caso do mensalão.

Segundo a denúncia do Mi-
nistério Público Federal
(MPF), Dirceu teve participa-
ção num esquema montado pela

Engevix, uma das empreiteiras
que formaram um cartel para
fraudar licitações da Petrobras
a partir de 2005.

De acordo com a acusação,
a empresa pagou propinas a
agentes públicos para garantir
contratos com a Unidade de Tra-
tamento de Gás de Cacimbas
(UTGC), a Refinaria Presiden-
te Bernardes (RPBC), a Refina-
ria Presidente Getúlio Vargas
(Repar) e a Refinaria Landupho
lves (RLAM).

O TRF4 negou os últimos
embargos e autorizou a prisão
também de Gerson Almada, ex-
vice-presidente da Engevix, e
do lobista Fernando Moura, an-
tigo aliado de Dirceu. (Agencia
Brasil)

Uma decisão do juiz fede-
ral Haroldo Nader, da 6ª Vara
Federal de Campinas, no inte-
rior paulista, suspendeu  na
quinta-feira (17) os benefíci-
os do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) pelo car-
go ocupado de 2003 a 2010. O
despacho do juiz de primeira
instância obriga a União a reti-
rar do ex-presidente quatro se-
guranças, dois motoristas e
dois assessores.

A retirada dos benefícios
foi solicitada em uma ação po-
pular apresentada por Rubens
Alberto Gatti Nunes, justifi-
cando que não seriam mais ne-
cessários em virtude da prisão
do ex-presidente, que desde 7
de abril cumpre pena estabele-
cida pelo juiz Sérgio Moro na
carceragem da Polícia Federal,
em Curitiba (PR).

Em sua decisão, o juiz jus-
tifica que ocorre desvio da fi-
nalidade, custeados pelo erá-
rio, com a manutenção e cus-
teio de seguranças individuais,
veículos com motoristas e as-
sessores, “a um ex-presidente
que cumpre pena longa, de 12
anos e um mês de reclusão,
mesmo que com a possibilida-
de de progressão, além de
mera expectativa no momento,
ocorreria apenas após mais de
dois anos”.

O juiz ressalta que Lula está
sob custódia permanente do
Estado, em sala individual, ou
seja, sob proteção da Polícia
Federal, que lhe “garante mui-
to mais segurança do que tive-
ra quando livre, com alguns
agentes a acompanhar-lhe aon-
de fosse”.

A retirada dos dois veículos
também foi justificada pelo
fato de qualquer deslocamen-
to do ex-presidente só ocorre-
rá “sob escolta da Polícia Fe-
deral.” Em relação aos asses-
sores, o despacho informa que
não há justificativa razoável, já
que o ex-presidente está deti-
do, apartado dos afazeres nor-
mais, atividade política, profis-
sional e até mesmo social.

Ao final do despacho, o juiz

Juiz retira benefícios
do ex-presidente

Lula, preso em Curitiba
Nader diz que o Ministério
Público Federal pode solicitar
vistas do processo, e que ca-
berá à União a suspensão ime-
diata dos benefícios.

Defesa
Em nota, os advogados do

ex-presidente Lula afirmam
que a decisão causa “perplexi-
dade já que todos os ex-presi-
dentes da República, por força
de lei (Lei nº 7.474/86) têm
direito a quatro servidores,
para segurança e apoio pesso-
al”. Segundo os
advogados Cristiano Zanin
Martins e Valeska Teixeira Za-
nin Martins, mesmo diante da
momentânea privação da liber-
dade, “baseada em decisão in-
justa e não definitiva”, Lula
necessita do apoio pessoal que
lhe é assegurado por lei. A nota
diz também que a decisão será
impugnada pelos recursos ca-
bíveis, “com a expectativa de
que ela seja revertida o mais
breve possível”.

A defesa diz que  nenhum
juiz pode retirar direitos e
prerrogativas instituídas por lei
a ex-presidentes da República,
acrescentando que há parece-
res de juristas sobre a matéria
assegurando que as prerrogati-
vas são vitalícias e não com-
portam qualquer tipo de exce-
ção.

“A ação em que foi profe-
rida essa decisão tem manifes-
to caráter político, já que pro-
movida por integrantes de mo-
vimento antagônico a Lula e
com o claro objetivo de preju-
dicar sua honra e sua dignidade”,
informa a nota, ressaltando
que todos os bens e recursos de
Lula foram bloqueados por de-
cisões proferidas pela 13ª. Vara
Federal Criminal de Curitiba e
pela 1ª. Vara de Execuções Fis-
cais Federais de São Paulo. 

A Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República infor-
mou que aguarda a chegada do
documento oficial para adotar
as medidas determinadas pela
autoridade judiciária. (Agen-
cia Brasil)

Marun apela para que Joesley
seja punido por versão mentirosa
Ex-presidente da CPI da JBS

da Câmara dos Deputados, o
ministro Carlos Marun (Secre-
taria de Governo) defendeu  na
quinta-feira (17) em nota que o
empresário Joesley Batista,
dono da JBS, não permaneça
impune.

Segundo Marun, o “vazamento
de uma versão mentirosa” de uma
gravação “ilegal”, ocorrido  há um
ano, teve o objetivo de prejudicar
o presidente Michel Temer.

“O presidente resistiu, toda-
via os prejuízos para o Brasil
foram imensos e materializados
na não aprovação da imprescin-

dível modernização da nossa
Previdência”, afirma o ministro
na nota.

Marun acrescenta que a ver-
dade sobre os fatos ainda não foi
devidamente revelada. Ele diz
ainda que o governo aprendeu a
“navegar na tempestade” e fazer
com o que Brasil retomasse o
caminho do crescimento.

Em março do ano passado,
Joesley Batista gravou conversa
que teve com o presidente Te-
mer, no Palácio do Jaburu, e en-
tregou cópias do áudio à Procu-
radoria-Geral da República
(PGR). Com base neste materi-

al, firmou um acordo de delação
premiada que lhe concedeu per-
dão judicial de todos os crimes.

Na interpretação da Procura-
doria-Geral da República, no
encontro com Batista, Temer
teria dado aval para comprar o
silêncio do ex-deputado Eduar-
do Cunha (MDB-RJ), que está
preso. O presidente Temer sem-
pre negou a acusação.

Em setembro de 2017, a de-
lação premiada dos donos e exe-
cutivos da JBS foi rescindida
porque a PGR descobriu, no pró-
prio gravador de Joesley, con-
versas que mostraram a partici-

pação do ex-procurador Marce-
llo Miller na defesa da JBS en-
quanto ainda era vinculado ao
Ministério Público Federal
(MPF). Os Batista foram presos
e Marcelo Miller, alvo de inqu-
érito da Polícia Federal e tam-
bém de pedido de prisão.

Na quarta-feira (16), a Pro-
curadoria da República da 1ª Re-
gião (PRR-1) apresentou uma
nova denúncia contra Joesley
Batista e outros por corrupção
ativa, violação de sigilo fun-
cional, embaraço a investiga-
ções e lavagem de dinheiro.
(Agencia Brasil)

Operação de combate à pedofilia
prende 132 pessoas em flagrante
O ministro da Segurança Pú-

blica, Raul Jungmann, afirmou
que mais de 1 milhão de arquivos
(entre fotos, vídeos e outros do-
cumentos obtidos em ambientes
virtuais) com conteúdos relacio-
nados a crimes de abuso sexual de
crianças e adolescentes foram ana-
lisados antes da deflagração da
Operação Luz na Infância 2, ocor-
rida na quinta-feira(17).

Segundo ele, os 579 manda-
dos de busca e apreensão já resul-

taram em 132 prisões em flagran-
te. A operação é realizada em 284
cidades, abrangendo o Distrito
Federal e mais 24 estados. 

O ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, durante a
coletiva nacional sobre a segun-
da fase da Operação Luz na In-
fância – que combate a divulga-
ção de material envolvendo cri-
mes de abuso sexual de crianças
e adolescentes - José Cruz/
Agência Brasil

O coordenador do Laborató-
rio de Inteligência Cibernética
do Ministério Extraordinário da
Segurança Pública, Alessandro
Barreto, disse que a operação
tem como foco encontrar pes-
soas que tenham grande quanti-
dade de material. “Só uma pes-
soa na Região Sudeste foi encon-
trada com mais de 200 mil ar-
quivos desse tipo”, disse Barre-
to. A pessoa encontrada com o
menor número de documentos

tinha, sozinha, 150 arquivos. 
Segundo Jungmann, essa é a

maior ação integrada de políci-
as judiciárias civis em todo o
Brasil.

A Operação Luz na Infância
2 conta com 2,6 mil policiais
civis que cumprem mais de 500
mandados de busca e apreensão
de arquivos com conteúdos re-
lacionados a crimes de explora-
ção sexual contra crianças e ado-
lescentes. (Agencia Brasil)

Susp ajudará no combate à
criminalidade, diz presidente do Senado

Um dia após o Senado apro-
var a proposta de criação do
Sistema Único de Segurança
Pública (Susp), o presidente
do Congresso Nacional, sena-
dor Eunício Oliveira (MDB-
CE), declarou que a maior in-
tegração da segurança pública
entre os entes federados aju-
dará o país a combater a vio-
lência “com mais inteligência
e de forma preventiva”.

“Era algo muito esperado
pela sociedade brasileira. De-
pois de uma luta intensa, conse-
guimos aprovar esta importante

matéria que, no meu entendi-
mento, vai ser muito útil à se-
gurança pública do Brasil, já
que vai integrar as forças de
segurança e de inteligência já
existentes, sem custos adici-
onais”, disse o parlamentar
após participar, em Fortaleza,
do 60º Congresso Nacional de
Hotéis (Conotel).

Além do Susp, a proposta
aprovada na quarta-feira (16)
prevê a criação da Política Na-
cional de Segurança Pública e
Defesa Social. Validada pela Câ-
mara dos Deputados em abril

desse ano, a proposta de autoria
do Poder Executivo segue ago-
ra para a sanção presidencial.

Entre as principais linhas de
ação do Susp estarão a unifica-
ção dos conteúdos dos cursos de
formação e aperfeiçoamento de
policiais, a integração dos ór-
gãos e instituições de seguran-
ça pública, além do uso de mé-
todos e processos científicos
em investigações.

A proposta também estabe-
lece princípios e diretrizes dos
órgãos de segurança e prevê pro-
teção aos direitos fundamentais

e humanos; a promoção da cida-
dania e da dignidade do cidadão;
a resolução pacífica de confli-
tos; o uso proporcional da for-
ça; a eficiência na prevenção e
repressão das infrações penais;
a eficiência nas ações de pre-
venção e redução de desastres e
a participação comunitária.

“O que queremos é comba-
ter a violência preventivamen-
te, com inteligência, e não só
pela força, depois que alguém
tiver cometido um crime”,
acrescentou Eunício Oliveira.
(Agencia Brasil)

Ministro da Defesa diz que documento
da CIA é assunto para historiador

O ministro da Defesa, gene-
ral Silva e Luna, disse na quinta-
feira (17) que o documento do
governo dos Estados Unidos,
divulgado na semana passada, a
respeito da ditadura militar bra-
sileira durante a gestão de
Ernesto Geisel é um assunto
encerrado do ponto de vista dos
militares, e agora é uma ativida-
de para historiadores.

“Para o Ministério da Defe-
sa, esse tema se esgota na Lei
da Anistia. A partir daí, é uma
atividade para historiadores e,
se houver demanda, para a Jus-
tiça. Com a Lei da Anistia, do

ponto de vista militar, esse as-
sunto fica encerrado”, disse o
ministro após evento no Palá-
cio do Planalto.

Um memorando de 11 de
abril de 1974, assinado pelo
então diretor da CIA (serviço
de inteligência dos EUA) Wi-
llian Colby e endereçado ao
então secretário de Estado
Henry Kissinger, mostra que o
ex-presidente Geisel (1974-
1979) autorizou que o Centro
de Inteligência do Exército
(CIE) continuasse a política
de execuções sumárias
de opositores.  Conforme o

documento, o ex-presidente de-
terminou que as execuções se li-
mitassem aos mais “perigosos
subversivos”.

A Lei da Anistia, editada em
1979, garante o perdão a to-
dos os crimes cometidos du-
rante a ditadura militar, tan-
to pela oposição política ao
regime quanto pelos agentes
do Estado responsáveis por
crimes como tortura, desa-
pa rec imen tos  fo rçados  e
execuções sumárias de opo-
sitores do regime. Em 2010,
o Supremo Tribunal Federal
(STF), ao ser questionado

por uma ação da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
confirmou a constitucionalida-
de da lei. 

No último domingo (13),
o chanceler Aloysio Nunes  ins-
truiu a embaixada brasileira a
solicitar ao governo dos Estados
Unidos a liberação completa dos
documentos, após o Instituto
Vladimir Herzog ter enviado
uma carta na ao Itamaraty pedin-
do que o Brasil fizesse a solici-
tação. O Ministério das Relações
Exteriores informou que aguar-
da posicionamento ao pedido.
(Agencia Brasil)
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Matheus Leist destaca bom
rendimento do carro em Indianápolis
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Indy

Mais jovem piloto do grid da Indy elogiou performance do carro em ritmo de classificação durante treino que reuniu os 35
pilotos que participam das sessões de testes no oval de Indianápolis

Matheus Leist em Indianápolis

O terceiro treino livre da
Indy-500 foi marcado pelo bom
desempenho do estreante e mais
jovem piloto do grid, Matheus
Leist, em sua primeira sessão de
treinos com os 35 pilotos que
buscam uma vaga no grid da cor-
rida mais famosa do mundo no
tradicional oval de Indianápolis.

“Tivemos um grande dia. O car-
ro está muito bom em ritmo de
classificação. Ainda temos que tra-
balhar um pouco em termos de set
up para a corrida, mas foi para nos-
so carro um ótimo primeiro dia.
Testamos muitas coisas novas e
tivemos ótimo aprendizado. Estou
bastante ansioso para os treinos do
restante desta semana”, diz Leist,
da equipe AJ Foyt, destacando que
a semana ainda terá mais treinos
para todos os pilotos.

O piloto de 19 anos registrou
40s088, 16° entre os 35 pilotos

que treinaram nesta quarta-feira,
e completou 59 voltas. A classi-
ficação tem formato especial na
Indy-500 e será disputada já no
próximo final de semana em In-

dianápolis, onde o jovem gaúcho
fez história no ano passado ao se
tornar o mais jovem campeão de
uma corrida de fórmula em Indi-
anápolis. O gaúcho venceu logo

em sua estreia em ovais a Free-
dom-100, preliminar da famosa
corrida e válida para o campeo-
nato da Indy Lights.

“Acho que estamos traba-
lhando no caminho certo, talvez
tendo que melhorar apenas o com-
portamento do carro no tráfego.
Nosso foco agora tem sido a classi-
ficação e o que podemos fazer de
melhor para o carro nesta situação
(na Indy-500, o qualy é feito com o
carro sem pegar vácuo). A cada saí-
da do carro, a gente aprende algo
novo e, como hoje foi meu primei-
ro dia de teste de volta ao circuito
de Indianápolis, tudo está sendo
muito divertido”, diz Leist, campeão
da F-3 Inglesa em 2016 e que neste
ano passou a integrar o time Cimed
Racing, a maior plataforma de
investimento do automobilismo
brasileiro, com 15 pilotos em
sete categorias diferentes.
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Kartismo: CCSKA volta a correr em
Aldeia da Serra

Nas cinco categorias do campeonato, 13 pilotos diferentes venceram em 14 provas disputadas nesta temporada

As disputas no CCSKA são sempre muito equilibradas

Com um certame muito
competitivo e equilibrado, o
Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA) vai fa-
zer a sua quarta etapa neste sá-
bado (19), no Kartódromo Al-
deia da Serra, em Barueri (SP),
em substituição do Kartódromo
Granja Viana, em virtude de
mudança de calendário.

Em 14 provas disputadas nes-
ta temporada pelas cinco catego-
rias, apenas um piloto repetiu vi-
tória no CCSKA. E com uma
nova praça para a disputa desta
etapa, novos vencedores poderão
surgir além dos 13 que triunfa-
ram em 2018.

Principal categoria do
CCSKA, a Elite já teve Alberto
Otazú, Thiago Barros e Gustavo
Ariel como vencedores, com
este último mantendo a lideran-
ça em busca do bicampeonato,
enquanto Ryan Nishioka susten-
ta a segunda colocação, apenas
um ponto atrás. O equilíbrio está
tão grande que os seis primeiros
colocados estão separados por
apenas 10 pontos.

Entre os Graduados, Danilo
Barbosa, Gleber Ribeiro e Ro-
berto Sakaya foram os vence-
dores até aqui. Mas o líder é o
constante Yvis Rodrigues, com
dois pontos de vantagem sobre
Barbosa.

Com duas vitórias na tempo-
rada, Matheus Barros é o líder da
Light, com a grande vantagem de
19 pontos sobre Sheldon dos
Santos, o vice-líder. O outro ven-
cedor foi Ronielle Santos.

Com apenas duas etapas rea-
lizadas, a Corrida das Princesas
tem a liderança de Ellen Lopes,
vencedora da última corrida rea-
lizada. Apenas cinco pontos atrás
esta Gabriella Morais, que ven-
ceu a abertura do certame.

Novidade do campeonato
deste ano, o Mini Endurance
também teve três duplas ven-
cedoras. Inicialmente foi a
Kazzo (Alberto Otazú/Henri-
que Morbi), depois a UFX Sky
(Ryan Nishioka e Gustavo Ari-
el) e por último a Agaxtur Ra-
cing (Everton Carajeleascow/
Thiago Barros), que assumiu

a ponta da tabela de classifi-
cação, sete pontos de folga
sobre a UFX Sky.

Organizador do Campeonato
ClickSpeed de Kart Amador, 
Everton Carajeleascow deve
apresentar durante o briefing da
quarta etapa, detalhes de proce-
dimentos do Mini Endurance, já
que o traçado a ser usado será
no sentido anti-horário, e apre-
sentará uma nova categoria,
com karts próprios e prepara-
ção única, utilizando chassi Bra-
var e motores Honda 4 tempos
de 21 cavalos.

Programação da 4ª etapa do
CCSKA no sábado (19/5): 16h00
– Recepção dos pilotos; 16h30
– Briefing; 17h00 – Corrida das
Princesas; 17h30 – Light; 18h00
– Elite/Graduados; 18h30 – Mini
Endurance

O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador (CCSKA) é or-
ganizado e promovido pela Cli-
ckSpeed, com apoio de Agaxtur
Viagens (Shopping Jardim Pam-
plona) e One Photography Me-
dia. Curta www.facebook.com/
c l i c k s p e e d .
Visite www.clickspeed.com.br
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Um fim de semana diferen-
te e divertido a bordo do seu
Suzuki 4x4. Esta é a proposta
do Suzuki Day, um passeio off-
road criado especialmente para
famílias e amigos curtirem uma
experiência diferente e ines-
quecível fora-de-estrada.

Depois de passar por São
Francisco Xavier (SP) e Curi-
tiba (PR), o passeio off-road
Suzuki Day fará a terceira etapa
do ano em Petrópolis (RJ), nos
dias 19 e 20 de maio. É possível
escolher entre sábado ou domin-
go para participar. As inscrições
devem ser feitas pelo site  www.
suzukiveiculos.com.br e a taxa é
a doação de uma cesta básica.

Neste fim de semana, os
participantes irão percorrer
mais de 80km e passar por ca-
minhos estreitos com pedras,
erosões e mata atlântica pre-
servada, ainda bem fechada.
Nos pontos mais altos, o visu-
al da região montanhosa pro-
mete ser de tirar o fôlego. E
para encerrar com chave de

Passeio off-road Suzuki Day
desbrava Petrópolis (RJ)

neste fim de semana

Participantes vivem uma experiência diferente em meio
a trilhas

ouro, a chegada e o almoço se-
rão na fazenda Locanda Della
Mimosa.

Não há restrição de idade
e a família toda pode partici-
par e se divertir nas trilhas. Po-
dem se inscrever os veículos
Suzuki 4x4 das linhas Jimny,
Grand Vitara, Vitara, Sidekick
e Samurai.

Para mais informações, víde-
os, fotos e inscrições, acesse:
www.suzukiveiculos.com.br.

Acompanhe as novidades atra-
vés das redes sociais:

- Facebook:
www.facebook.com/SuzukiBR 

- Instagram:
www.instagram.com/suzukibr 

- Twitter: www.twitter.com/su-
zukiveiculos 

Assista ao vídeo e
conheça:  https://youtu.be/
wSDm8KZpjUA

O Suzuki Day tem patrocí-
nio de Axalta, Clarion, Mobil,
Pirelli, Autoport – VIX e
W.Truffi.
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Circuito Mundial

Com casa cheia, duplas brasileiras vão às
oitavas de final no feminino em Itapema

Santa Cruz do Sul vive
temporada de caça ao líder

Rubens Barrichello é o quarto na tabela, com 72 pontos
A quinta etapa da Stock Car

tem todos os ingredientes para ser
das mais interessantes. Com qua-
tro campeões da categoria na bus-
ca do atual campeão, as provas em
Santa Cruz do Sul (RS) serão uma
verdadeira temporada de caça a
Daniel Serra. O piloto da Eurofar-
ma soma 116 pontos e nunca ven-
ceu na pista do interior do Rio
Grande do Sul; o vice-líder Cacá
Bueno, com 80, é o maior vence-
dor do traçado – entretanto, sua
última vitória na pista gaúcha acon-
teceu há exatamente dez anos.

Inaugurado em 2005, o Autó-
dromo Internacional de Santa
Cruz do Sul já sediou 17 corri-
das da principal categoria do au-
tomobilismo brasileiro. Cacá
Bueno venceu três vezes – em
2005, 2007 e 2008.

Valdeno Brito e Max Wilson
venceram, cada um, duas vezes.
Dos pilotos em atividade, tam-
bém contam vitórias em seu cur-
rículo na pista gaúcha Allam Kho-
dair, Thiago Camilo, Marcos
Gomes, Felipe Fraga, Rubens
Barrichello e Ricardo Maurício.

Um circuito desafiador, que
agrada aos pilotos, e no qual a dis-
puta pelo título começa a tomar uma
forma mais definida – é onde todos
farão de tudo para diminuir a dife-
rença que os separam do líder.

Ingressos - A quinta etapa da
Stock Car já está com ingressos
à venda pelo site oficial do even-
to, o stockcar.com.br, ou também
no site da Tickets For Fun
(www.ticketsforfun.com.br), e
também nas bilheterias do autó-
dromo (no sábado e no domingo
da corrida). A novidade para os
fãs da principal categoria do au-
tomobilismo brasileiro tanto em
Santa Cruz, como também os re-
sidentes em Porto Alegre e adja-

cências, há pontos físicos para a
venda das entradas.

Em Santa Cruz do Sul, a sede
do jornal Gazeta do Sul disponi-
biliza todas as modalidades de in-
gresso à venda na rua Ramiro Bar-
celos, 1.206, no centro da cidade,
assim como os postos da rede
Petrobras, Shopping Car (rua Gas-
par Silveira Martins, 1.500) e Ne-
voeiro (rua Marechal Floriano,
170). Na capital Porto Alegre, a
Livraria Cultura do Shopping
Bourbon passa a vender as entra-
das a partir desta sexta-feira (11).

O shopping fica na Avenida
Tulio de Rose, 80, no bairro Pas-
so D’Areia; a Livraria Cultura
fica no Piso 2. De segunda a sá-
bado, a loja funciona das 10 às
22 horas; aos domingos, das 12
às 20 horas.

O primeiro lote promocional
disponibiliza entradas a preços
reduzidos. Os ingressos para ar-
quibancada e camping podem ser
adquiridos por R$ 50; o passe
que dá direito à visitação aos
boxes, que em Santa Cruz do Sul
acontece no domingo (20) em
horário a ser definido pela orga-
nização do evento, está à dispo-
sição por R$ 130.

Com serviço de alimentação
e bebidas no domingo, o Paddo-
ck está à venda por R$ 370 e o
Grid Experience, no qual o tor-
cedor pode acompanhar os mo-
mentos que antecedem a corrida
vendo de perto toda a preparação
dos pilotos antes de entrarem nos
carros para a disputa, R$ 840.

O evento é para maiores de
cinco anos de idade. Menores até
14 anos deverão estar acompa-
nhados pelos pais ou represen-
tantes legais. Para o Grid Expe-
rience, o portador deve ser mai-
or de 18 anos.
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Carol Solberg (frente) comemora vitória com Maria Elisa

O Brasil largou com sete vi-
tórias em 10 jogos e três du-
plas já garantidas às oitavas de
final do torneio feminino na
etapa de Itapema (SC) do Cir-
cuito Mundial de vôlei de praia
2018. Ágatha/Duda (PR/SE),
Fernanda Berti/Bárbara Seixas
(RJ) e Maria Elisa/Carol Sol-
berg (RJ) venceram os dois du-
elos do dia e saíram em primei-
ro na chave. A fase de grupos
teve início nesta quinta-feira
(17.05), na arena montada na
Meia Praia, com entrada fran-
ca à torcida.

Nesta sexta-feira (18)
ocorrem os últimos jogos da
fase de grupos, além da repes-
cagem e das oitavas de final. Os
duelos da fase eliminatória,
porém, só serão conhecidos na
manhã desta sexta, após o en-
cerramento da fase de grupos.
Outras duas duplas brasileiras
que entraram em quadra nesta
quinta estão vivas no torneio.

Taiana e Carol Horta (CE) já
estão na repescagem. Josi e
Lili (SC/ES) jogam pela fase de
grupos buscando vaga na repes-
cagem.

Quem larga em primeiro na
chave vai direto às oitavas de
final, enquanto segundos e ter-
ceiros colocados disputam a
repescagem. Quem fica em úl-
timo na chave está eliminado do
torneio.

Além das vitórias brasilei-
ras, outro destaque foi a arena
completamente cheia no dia de
abertura. Fato mencionado por
todos os atletas após as parti-
das. A etapa brasileira aconte-
ce pela primeira vez em uma
cidade da região Sul do Brasil.

Fernanda Berti e Bárbara
Seixas (RJ), campeãs da etapa
passada, em Huntington Beach,
nos EUA, mantiveram o bom
momento. A dupla número um
do país no ranking internacio-
nal saiu em primeiro lugar na

chave ao vencer as suíças
Eiholzer/ Steinemann por 2
sets a 0 (21/15, 22/20), em 38
minutos, e as russas Kholomi-
na/Makroguzova por 2 sets a 1
(17/21, 21/16, 15/10), em 47
minutos.

As campeãs brasileiras Ma-
ria Elisa e Carolina Solberg
(RJ), prata na etapa passada, em
final brasileira, também come-
çaram bem, em primeiro na
chave E. Elas superaram na es-
treia as argentinas Ana Gallay
e Fernanda Pereyra por 2 sets a
0 (21/10, 21/13), em 27 minu-
tos, e as suíças Nina Betschart
e Tanja Huberli por 2 a 0 (21/
15, 21/15), em 31 minutos.

Quem também passou dire-
to às oitavas de final foi Ága-
tha e Duda (PR/SE), que larga-
ram vencendo as norte-ameri-
canas Emily Day e Betsi Flint
por 2 sets a 1 (21/13, 19/21,
15/10), em 45 minutos, e na
sequência superaram as alemãs
Bieneck/Schneider por 2 a 0
(21/14, 21/16), em 31 minutos.
Ágatha comentou a força vinda
das arquibancadas.

“Foram duas coisas bem le-
gais nesta etapa aqui. Com cer-
teza a participação da torcida
foi muito importante, principal-
mente na primeira partida de
hoje, quando começamos per-
dendo e ela nos deu forças para
virar. E o outro ponto positivo
foi a nossa postura. Viemos da
etapa passada muito focada. Lá
(nos Estados Unidos ) perde-
mos na primeira rodada e tive-
mos que jogar seis partidas para
ficarmos em nono lugar. Então
viemos com o objetivo de fa-
zer um bom papel no primeiro

dia, dar o nosso melhor. Não
temos a garantia de vencer, mas
queríamos fazer uma boa es-
treia e encurtar o caminho”, dis-
se Ágatha.

Taiana e Carolina Horta
(CE) começaram bem, superan-
do na primeira rodada as espa-
nholas Baquerizo e Fernandez
por 2 sets a 0 (21/19, 21/16),
em 32 minutos. No jogo valen-
do a liderança e vaga direta nas
oitavas, a dupla brasileira aca-
bou tropeçando contra as cana-
denses Heather Bansley e
Brandie Wilkerson por 2 sets a
1 (21/18, 14/21, 15/12), em 46
minutos. A parceria disputa a
repescagem nesta sexta-feira,
em duelo a definir.

Josi e Lili (SC/ES) jogaram
somente uma vez, pois perde-
ram a partida de estreia. Elas
foram superadas pelas norte-
americanas Summer Ross e
Sara Hughes por 2 sets a 0 (21/
14, 21/19), em 33 minutos de
duração. As adversárias no gru-
po F, valendo o terceiro lugar,
serão as finlandesas Taru Lahti
e Anniina Parkkinen, às 8h50
(de Brasília).

O Brasil recebeu em sua his-
tória 42 etapas no naipe mas-
culino e 37 etapas no naipe fe-
minino (a maioria realizadas si-
multaneamente) do Circuito
Mundial de vôlei de praia. Esta
é a primeira vez que uma cida-
de da região Sul do país recebe
uma etapa do giro internacio-
nal. As partidas serão exibidas
ao vivo pelo canal SporTV a
partir das semifinais, no sába-
do, e uma das finais contará
com exibição da TV Globo no
domingo de manhã.
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