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Toffoli derruba decisão que mandou
soltar presos em 2ª instância
Bolsonaro: mudaremos a direção que
governos anteriores deram ao Brasil
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Mudanças nas loterias poderão
triplicar fundo para segurança pública
Página 3

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na terça-feira
(18) a credencial do novo embaixador do Brasil, Paulo Estivallet, além de outras entregues por novos representantes
de seis países. A cerimônia foi
no Grande Palácio do Povo em
Pequim.
Os outros embaixadores
são Rafael Dezcallar, da Espanha, Awale Ali Kullane, da Somália, Patty Chen, do Suriname,
Archil Kalandia, da Geórgia,
Eric Razafimandimby, de Madagáscar, e Mohammad Keshavarz
Zadeh, do Irã.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR

33º C
21º C

Noite
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Altas temperaturas não devem
elétrica no verão, diz ONS
nibilidade de energia eólica.
“Neste ano estamos terminando a estação seca em condições melhores do que em 2017.

Compra: 4,42
Venda:
4,42

OURO
Compra: 144,40
Venda: 170,50

Kassab e PSD teriam
recebido R$ 58 mi de
esquema ilegal,
diz MPF

acarretar falta de energia
Houve aumento da geração [de
energia] eólica na Região Nordeste, com ventos excepcionais,”.
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Esporte
Melhores da
ginástica
brasileira são
homenageados
no Prêmio
Brasil
Olímpico

Wine Run Brasil
2019 já está com
inscrições abertas
A corrida e a cultura do vinho estarão novamente unidas
em 2019 nas belas paisagens
do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, região Sul do País.
A Wine Run Brasil, em sua oitava edição, será realizada no
dia 4 de maio, na cidade de
Bento Gonçalves, reunindo

Duas brasileiras entre as top 10
do mundo no lançamento do
disco em 2018
O Brasil tem duas atletas
entre as Top 10 no Ranking
Mundial do lançamento do disco em 2018. A primeira é a paraibana Andressa Oliveira de
Morais (Pinheiros), sétima colocada com 65,10 m, e a segunda é a gaúcha Fernanda Raquel
Borges Martins (Orcampi Unimed), oitava com 64,66 m. Andressa bateu seu recorde sulamericano ao superar a barreira dos 65,00 m.
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Andressa Morais

cerca de mil corredores, na
prova que é considerada um
dos principais eventos temáticos de corrida de rua no
Brasil. A inscrições já estão
abertas, nas categorias Individual e Duplas – mista, feminina e masculina.
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Endurance Brasil:
Protótipo Sigma visa
temporada 2019

O esporte olímpico brasileiro realizou na noite de terça-feira (18) sua principal festa, com a realização do 20º Prêmio Brasil Olímpico, no Rio de Janeiro
(RJ). O evento, organizado pelo COB
(Comitê Olímpico do Brasil), definiu os
premiados na ginástica brasileira em
2018. Na ginástica artística, o escolhido
foi Arthur Zanetti.
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EURO

classes A e B o percentual dos
que guardaram dinheiro ficou em
43%, enquanto nas classes C, D
e E é de apenas 17%. O valor
médio poupado em outubro é de
R$ 591,70. Além da poupança,
24% dos que economizaram deixam o dinheiro dentro de casa e
22% mantiveram na conta-corrente. Há ainda os que preferiram
os fundos de investimento (6%),
a previdência privada (6%) e a
bolsa de valores (4%). Página 3

Presidente brinca e
diz que sentirá falta
do “Fora Temer”

Comercial
Compra: 3,87
Venda:
3,90
Turismo
Compra: 3,73
Venda:
4,04

Aumentou em outubro o percentual de brasileiros que conseguiram poupar dinheiro, saindo de 17% em setembro para
22%. Segundo a sondagem divulgada na quarta-feira (19) pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), a aplicação preferida entre os que conseguiram
economizar foi a poupança, escolhida por 60% deles. Entre as

Foto/ Bruno Terena

Presidente
chinês recebe
credencial do
novo
embaixador
do Brasil

Mesmo com a previsão de
que o verão será um dos mais
quentes dos últimos tempos, o
país não deverá enfrentar problemas com o abastecimento de
energia elétrica, e a bandeira tarifária deverá permanecer verde,
pelo menos até o mês de janeiro. A previsão foi feita na quartafeira (19) pelo diretor-geral do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), Luiz Eduardo
Barata, em entrevista na qual fez
um balanço da situação do país
do ponto de vista energético.
Segundo Barata, isso será
possível porque os reservatórios fecharão o ano em condições
melhores do que as do ano passado e porque a oferta de energia aumentou, principalmente no
Sul e também na Região Nordeste, com o crescimento da dispo-

Foto/Ricardo Bufolin

O Banco Popular da China
(BPC) injetou um total de 60
bilhões de yuans (US$ 8,71
bilhões) em recompras reversas na quarta-feira (19) para
manter a liquidez do mercado.
O banco central chinês injetou 40 bilhões de yuans de recompras reversas de sete dias,
a uma taxa de juros de 2,55% e
20 bilhões de yuans de 14 dias,
a 2,7%. A instituição tem injetado fundos no mercado por
três dias consecutivos, num
valor total de 400 bilhões de
yuans.
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ONS descarta problemas
no abastecimento de energia
no verão

Sobe para 22% número de
brasileiros que conseguem
guardar dinheiro

Foto/Arquivo/Agência Brasil

BC chinês
injeta
US$ 8,7 bi
no mercado
para manter
liquidez

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, suspendeu no começo da noite da quarta-feira, a
decisão do ministro Marco Aurélio que determinou a soltura de
todos os presos que tiveram a condenação confirmada pela segunda instância da Justiça.
O ministro atendeu a um pedido de suspensão liminar feito
pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. (Agencia
Brasil)

Sigma P1
O protótipo Sigma P1, pilotado pelo paulista Jindra Kraucher e pelo gaúcho Felipe Bertuol, irá passar por novas mudanças visando a temporada 2019.
Peso, novo conjunto de asas e
simulações de fluidodinâmica
serão modificados e estudados

para trazer mais desenvolvimento para o carro. O projeto,
dos engenheiros Evandro Flesch e Pedro Fetter foi fabricado
em Araricá, no Rio Grande do
Sul, conta com motor Audi 8 cilindros turbo de 600 HP preparado por José Staudt. Página 8
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ONS descarta problemas no
abastecimento de energia no verão
CESAR
NETO
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO
vem sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal
“O DIA” (3º mais antigo diário em São Paulo - SP). Via Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. Via Twitter desde 2018, @CesarNetoReal
C Â MARA ( S P)
Sem acordo até o momento, somente após um café ‘premium’
com o prefeito Bruno Covas (PSDB) é que o também vereador
João Jorge (Casa Civil) poderá fazer a soma dos pelo menos 28
votos do Orçamento 2019. Enquanto isso, tão convocadas várias
sessões extras até o sábado, dia 22.
PREFEITURA (SP)
Dependendo de como rolarem o orçamento 2019 e principalmente os rescaldos da guerra que já virou a reforma Previdenciária na administração pública da maior cidade do Brasil, da
América do Sul e entre 10 maiores do mundo, o eleitorado (9
milhões) de São Paulo vai votar na eleição 2020.
GOVERNO (SP)
Eleito e diplomado Doria (agora dono do PSDB paulista a
caminho de dominar o nacional) não vai ‘morder a isca’ e desconvidar Kassab (refundador e dono do PSD) que será o coordenador político da possível escalada política que pode levá-lo à
candidatura Presidencial em 2022. Os 2 são ‘profissas’.
CONGRESSO
A deputada federal e eleita senadora Mara Gabrili (PSDB) não
tá preocupada com o questionamento da sua prestação de contas
pelo Justiça Eleitoral. Mulher, cadeirante e agora representante
do Brasil na Organização das Nações Unidas, Mara considera que
corrigirá e comprovará a legalidade.
PRESIDÊNCIA
Incrível. O ministro Toffoli (indicado pelo PT por ter sido
advogado do partido do Lula) revogar ato do colega Mello (primo do ex-Presidente Collor) pra soltar condenados em 2ª instância (com o encarcerado na Polícia Federal, ex-Presidente Lula)
e demais presos não condenados em última instância.
J U S T I ÇAS
Ministro (Comunicações) Kassab (dono do PSD) enxerga vingança no fato de seu ex-Secretário (prefeitura paulistana) Alexandre de Moraes ter sido - no Supremo - a o mandante de que a
Polícia Federal buscar e apreender possíveis provas de que recebia ‘mensalinho’ de 350 mil dos irmãos JBS.
PAR T I D O S
Deputada federal (SP) Renata Abreu comemora a incorporação do PHS ao seu PODEMOS, subindo pra 17 o número de deputados federais na Câmara dos Deputados e de 5 pra 7 senadores. Ela já sinalizou, pra Bolsonaro (PSL) e Doria (PSDB) que
votará com eles no que for bom pra SP e Brasil.
H I S T Ó R IAS
Quem conhece a história de (raros) políticos profissionais
(no Estado de São Paulo e em nível nacional), respeita muito gente
como Antonio Carlos Rodrigues (PR), na medida que sua palavra
é cumprida ainda que não esteja firmada em documento. ACR vai
surpreender muita gente já em 2018.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO
foi se tornando referência na imprensa. Dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”, recebeu Medalha
Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e Colar de Honra
ao Mérito (Assembleia Legislativa - Estado de São Paulo).
.
EMAIL cesar@cesarneto.com

Paulo Guedes anuncia
procurador-geral da
Fazenda Nacional
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou na
quarta-feira (19) o nome de José
Levi Mello do Amaral Júnior para
o cargo de procurador-geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
O órgão é vinculado ao Ministério da Fazenda e também faz
parte da estrutura da AdvocaciaGeral da União (AGU). A principal atribuição da PGFN é atuar na cobrança dos débitos não
quitados e inscritos na Dívida
Ativa da União.
Segundo informações repassadas pela assessoria do governo de transição, José Levi in-
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gressou na carreira da PGFN em
2000 e atualmente é procurador-geral Adjunto de Consultoria Tributária e Previdenária. Ele
tem mestrado em Direito do
Estado, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutorado em Direito do
Estado pela Universidade de São
Paulo (USP), instituição onde
também é professor de direito,
com título de livre-docente em
direito constitucional. Já ocupou o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça
e de consultor-geral da União.
(Agencia Brasil)
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Mesmo com a previsão de
que o verão será um dos mais
quentes dos últimos tempos, o
país não deverá enfrentar problemas com o abastecimento de
energia elétrica, e a bandeira tarifária deverá permanecer verde,
pelo menos até o mês de janeiro.
A previsão foi feita na quarta-feira
(19) pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata, em entrevista na qual fez um
balanço da situação do país do
ponto de vista energético.
Segundo Barata, isso será
possível porque os reservatórios fecharão o ano em condições
melhores do que as do ano passado e porque a oferta de energia aumentou, principalmente no
Sul e também na Região Nordeste, com o crescimento da disponibilidade de energia eólica.
“Neste ano estamos terminando a estação seca em condições melhores do que em 2017.
Houve aumento da geração [de
energia] eólica na Região Nor-

deste, com ventos excepcionais,
aliado ao aumento da oferta de
energia das usinas do Rio Madeira. A geração adicional que
temos em Belo Monte e na bacia do Rio Paraná nos dá conforto para ter um verão sem sobressalto”, disse o diretor do ONS.
Barata lembrou, porém, que
a manutenção da bandeira verde
(que significa energia mais barata para o consumidor) é uma
atribuição da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel).
“Mas essa conjunção de fatores
nos leva a crer que, pelo menos
até janeiro, a bandeira tarifária
não deverá mudar”.
Nível dos reservatórios
Barata acrescentou que o
Brasil terminará o ano com a situação dos reservatórios em
melhores condições do que em
2017, principalmente em razão
das condições climáticas favoráveis do ponto de vista hidrológico, favorecido pelas chuvas
que ocorreram nestes últimos
meses e pela previsão de que o

país entrará agora em um período chuvoso, com previsão de
média de precipitação melhor do
que a do ano passado.
Os dados do ONS indicam
que os reservatórios do Sudeste
fecharão dezembro em 28,4%
de sua capacidade, contra 22,5%
do ano passado; o Sul, com
63%, contra 57%; o Nordeste
com 42,4%, contra 12,8%; e o
Norte em 41,4% contra 23,3%.
PIB/Energia
Sobre a possibilidade de retomada do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de maneira mais acentuada com o início do novo governo e de melhora das expectativas para a
economia, o diretor-geral do
ONS disse que o país tem condições de suportar a expansão
projetada para os próximos cinco anos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
“Nós consideramos uma taxa
média de crescimento do PIB de
2,7% até 2023 (2,3% em 2019,
2,7% em 2020, 2,8% em 2021/

22 e 2,9% em 2023). E isso acaba proporcionando um crescimento da carga média [de energia] de 3,8% para o período”.
Luiz Barata ressaltou que,
mesmo com a possibilidade de
crescimento acima das estimativas da EPE, o país tem condições de suportar a expansão econômica em patamares superiores às projeções por, pelo menos, dois anos.
“Se ao invés de 2,2% em 2019
tivermos [um crescimento] 3%,
teremos condições de atender.
Obviamente, se isso se mantiver
até o quinto ano, o meu plano de
expansão [da oferta] não será este
de 3,8% ao ano; terei que colocar mais usinas em operação, reforçando a expansão da oferta”,
afirmou o diretor-geral do ONS.
A demanda por energia no
país deverá fechar o ano com
expansão de 1,5%, ficando mais
ou menos próximo ao fechamento projeto para o crescimento da
economia, acrescentou. (Agencia Brasil)

Jungmann defende que caso Marielle
permaneça com autoridades do Rio
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse, na
quarta-feira (19), que espera que
a federalização das investigações em torno do assassinato de
Marielle Franco não ocorra, por
confiar que as autoridades atualmente encarregadas do caso
irão desvendá-lo.
“A federalização depende do
Ministério Público Federal, que
é quem faz a federalização. O
que eu tenho dito e vou repetir
aqui é que a Polícia Federal está
pronta para entrar no caso Marielle, como sempre esteve. E a
nossa expectativa é de que se
resolva pelos meios do Rio de
Janeiro. Caso isso não seja possível, a Polícia Federal perma-

nece a postos e a disposição para
ajudar e contribuir no esclarecimento e elucidação desse bárbaro crime”, disse Jungmann.
A transferência da coordenação das investigações do âmbito estadual para o federal foi
pedida na terça-feira, pelo vereador Marcello Siciliano, sobre o qual pairam suspeitas de
envolvimento no assassinato da
ativista.
O ministro também pontuou
que são a vocação e a atuação de
Marielle o que infunde a imprescindibilidade de o caso ser solucionado. “Ela era uma representante popular, era uma mulher
que defendia comunidades e outros setores. Portanto, o ataque

a ela e a morte dela é também
um atentado à democracia. Por
isso é tão importante para o Brasil esclarecer esse crime de uma
vez por todas”.
Intervenção
Perguntado sobre a possibilidade de o presidente eleito,
Jair Bolsonaro, promover mudanças na intervenção no Rio de
Janeiro tão logo assuma o Executivo, o ministro disse que há
procedimentos a serem seguidos. “Eu creio que não. Primeiro porque, enquanto ela [a intervenção] durar, você não pode
emendar a Constituição. E o presidente eleito tem, obviamente,
projetos, acredito eu, como outros que o antecederam, no iní-

cio do mandato, de emendar a
Constituição. E você não pode
emendar nenhuma emenda constitucional se tiver uma intervenção em um estado, ainda que setorial”.
O ministro disse, ainda, não
vislumbrar brechas para prejuízos, independentemente de
qualquer decisão de Bolsonaro. “Quanto a prejuízo, acho que
a intervenção está deixando um
planejamento. Se ele for seguido, acho que não haverá nenhum prejuízo, porque a intervenção apresentou resultados
positivos até aqui e eles precisam ter continuidade. Tendo
continuidade, não há prejuízo.”
(Agencia Brasil)

Presidente brinca e diz que sentirá
falta do “Fora Temer”
Em tom descontraído e bemhumorado, o presidente Michel
Temer disse na quarta-feira (19)
que sentirá falta das manifestações intituladas “Fora, Temer”,
que enfrentou desde que assumiu
o Palácio do Planalto, em maio
de 2016. O desabafo ocorreu
durante sua última reunião com
a equipe ministerial, na qual
cumprimentou cada assessor e
destacou suas habilidades.
“Havia manifestações no início do nosso governo, uma manifestação política, que eu até
vou sentir muita falta, do ‘Fora,
Temer’. Mas eram manifestações políticas, que quando falavam ‘Fora, Temer’ é porque eu
estava dentro”, disse o presidente, provocando risadas entre os
presentes.
Segundo Temer, a situação a
partir de janeiro, quando assume
o novo presidente, será outra.

“Agora, estarei fora mesmo.
Mas levou tempo, levou dois
anos e meio. Levou dois anos e
oito meses não só com protesto
de natureza política, mas com
empenho extraordinário de parte da imprensa que tentou nos
derrubar”, acrescentou o presidente, informando que apesar de
enfrentar protestos, seu governo seguiu “adiante amparado”
pelo trabalho de sua equipe.
Popularidade
Temer destacou a pesquisa
de opinião realizada por uma
consultoria que aponta que ele
deixa o governo com a aprovação do mercado. “Há uma dissonância em termos de popularidade, mas quando o mercado assim age em brevíssimo tempo
isso chegará ao ouvido de todos”, disse.
O presidente disse que com
o tempo “se formulará a verda-

de” e haverá um reconhecimento de seu governo. “O reconhecimento é diferente do
conhecimento. Você se torna
conhecido, mas não é reconhecido. Somos conhecidos, mas
já começa um certo reconhecimento.”
Previdência
Depois de ressaltar o trabalho de todos os ministros em
suas respectivas pastas, mais
uma vez, Temer destacou a
aprovação da reforma trabalhista em seu governo e disse
que só não teve êxito na da Previdência, por ter sido vítima de
uma trama cujos “detratores
acabaram presos”.
Ainda sobre a reforma da
Previdência, Temer disse ter certeza de que a matéria será aprovada durante a gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro.
“Não tenho a menor dúvida de

Lewandowski suspende
MP que adia reajuste de
servidores federais
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), concedeu na
quarta-feira (19) uma liminar
(decisão provisória) e suspendeu a medida provisória (MP)
que adia de 2019 para 2020 o
reajuste de salários de servidores públicos federais. Na prática, isso resulta no pagamento de maiores salários já a partir de janeiro.
Lewandowski considerou
que a MP 849/2018 tinha o
mesmo teor da MP 805/2017,
que perdeu a validade em abril.
O ministro argumentou que a
Constituição e a jurisprudência
do STF não permitem a reedição de medida provisória com
o mesmo teor em um mesmo
ano legislativo.
A MP 805, que adiava duas
parcelas do aumento e foi edi-

tada ainda em 2017, perdeu validade em abril sem ter sido votada pelo Congresso. Em agosto, o governo editou a MP 849,
adiando de 2019 para 2020 a
última parcela do reajuste.
Lewandowski entendeu que a
nova medida deve ser suspensa “de modo a resguardar os direitos dos servidores públicos
federais e prevenir a consumação de prática, aparentemente,
inconstitucional”.
Com a liminar que suspendeu a MP 849 nesta quarta-feira, são beneficiados servidores
de carreiras jurídicas e médicas, bem como diplomatas, especialistas do Banco Central e
funcionários da Receita Federal, entre outros.
Segundo cálculos do governo, a decisão alcança 209
mil servidores civis ativos e

163 mil inativos, com impacto fiscal R$ 4,7 bilhões para o
exercício de 2019. Os dados
constam nas informações encaminhadas ao Congresso após
a edição da MP 849.
Na decisão desta quarta-feira, Lewandowski criticou ambas
as MP´s, afirmando que os servidores atingidos por elas “sofreram uma discriminação injustificada e injustificável com relação aos demais, tão somente
porque os respectivos ganhos
encontram-se, aparentemente,
no topo da escala de vencimentos do Executivo Federal”.
Neste ano, os servidores
atingidos já receberam parte do
reajuste, em decorrência também de uma liminar concedida
por Lewandowski, que havia suspendido os efeitos da MP 805.
(Agencia Brasil)

que será feita”, afirmou.
Avaliação
Na última reunião com seus
ministros, Temer lembrou que
ao assumir o governo, em maio
de 2016, a inflação estava em
alta e o PIB negativo. Também
ressaltou que enfrentou apenas
uma grande greve nesse período
de governo, a dos caminhoneiros. Não citou números nem dados estatísticos, preferiu um
tom mais sentimental, em que
agradeceu os ministros e destacou suas virtudes.
Antes de se despedir e finalizar a reunião, o presidente disse que iria “até mandar servir um
café [aos ministros] para mostrar que o café está quente ainda. Sem café também é demais”.
O comentário é uma alusão à
expressão “servir café frio” que
costuma ser associada ao fim de
ciclos. (Agencia Brasil)

Ministro do STJ
nega pedido de
habeas corpus
para João de Deus
O ministro Nefi Cordeiro,
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), negou na quarta-feira (19)
o pedido de liberdade apresentado pela defesa do médium
João Teixeira de Faria, o João de
Deus, preso desde o último domingo (16), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.
O ministro também afastou o
segredo de Justiça do processo
por entender que o instituto não
serve à proteção do autor de supostos crimes contra a dignidade sexual.
Nefi Cordeiro indeferiu liminarmente o habeas corpus, o
que significa, segundo o STJ, que
a petição não terá seguimento.
A defesa de João de Deus pretendia reverter a prisão preventiva em domiciliar com tornozeleira. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça de Goiás
com base em 15 denúncias já
formalizadas em Goiânia, todas
por crimes sexuais. (Agencia
Brasil)
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Sobe para 22% número de brasileiros
que conseguem guardar dinheiro
Aumentou em outubro o percentual de brasileiros que conseguiram poupar dinheiro, saindo de 17% em setembro para
22%. Segundo a sondagem divulgada na quarta-feira (19) pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), a aplicação preferida entre os que conseguiram
economizar foi a poupança, escolhida por 60% deles.
Entre as classes A e B o per-

centual dos que guardaram dinheiro ficou em 43%, enquanto nas
classes C, D e E é de apenas 17%.
O valor médio poupado em outubro é de R$ 591,70. Além da poupança, 24% dos que economizaram deixam o dinheiro dentro de
casa e 22% mantiveram na contacorrente. Há ainda os que preferiram os fundos de investimento
(6%), a previdência privada (6%)
e a bolsa de valores (4%).
A preocupação com imprevistos é a razão que motiva 50%

dos poupadores. A segunda maior motivação é garantir um futuro melhor para a família, apontada por 30%, seguida por ter
uma reserva em caso de desemprego (28%). As intenções de
consumo começam a aparecer
em quarto lugar, com os 20%
que guardam dinheiro para fazer
uma viagem, 12% que pretendem
quitar ou comprar um imóvel e
12% que querem comprar um
automóvel.
Entre os que não guardam

dinheiro, 41% dizem que não
poupam porque têm renda muito baixa, 14% disseram ter tido
imprevistos e 13% admitem terem dificuldades para controlar
os gastos e conseguir ter sobras
no fim do mês.
A sondagem foi elaborada
ouvindo 800 pessoas em 12 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e
Belém. (Agencia Brasil)

Tempo médio de abertura de empresas
cai de 8 para 5 dias, diz Receita
O tempo médio de abertura
de empresas caiu de cerca de 8
para 5 dias, na comparação entre o final deste ano e de 2017.
A informação foi divulgada na
quarta-feira (19) pela Receita
Federal, que também registrou
aumento de 20% no número de
empresas abertas em até 3 dias.
A quantidade de empresas
que levavam mais de 7 dias para
serem registradas caiu 30%.
Entre 3 e 5 dias, foi mantido o
percentual de 22% na comparação do último trimestre de

2017 com o mesmo período
deste ano.
A Receita destacou que, neste ano, entrou no ar o novo Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), que está se tornando a janela única dos órgãos
do grupo para interação com o
cidadão empreendedor.
“O lançamento da Área do
Usuário marca uma mudança
no paradigma da relação do cidadão com a Redesim. Esse é

o primeiro passo para que sejam acessados, com uma única
senha e em um único local, todos os sistemas envolvidos nas
diversas esferas de Governo”,
diz a Receita.
De acordo com a Receita,
desde julho de 2018, quando foi
implantado o Portal da Redesim,
foram contabilizados cerca de 8
milhões de acessos. A nova versão da Área do Usuário, implantada em 10 de dezembro, recebeu, nos primeiros quatro dias,
mais de 350 mil acessos e 65

mil novos cadastros.
A Redesim, criada pela Lei
nº 11.598, de 3 de dezembro de
2007, é composta por diversos
órgãos que integram o processo
de registro e de legalização de
pessoas jurídicas, entre entidades federais, estaduais e municipais.
São mais de 3 mil municípios integrados a esta grande rede,
abrangendo cerca de 85% das
pessoas jurídicas ativas do país,
de acordo com a Receita Federal. (Agencia Brasil)

Vendas no varejo devem aumentar
3,1% no Natal, diz confederação
O varejo brasileiro deverá
faturar R$ 34,6 bilhões em vendas no Natal deste ano, o que
representa alta de 3,1% em relação a 2017, segundo estimativa da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).
Desse total, as vendas nos
segmentos hiper e supermercados (R$ 12,4 bilhões), vestuário (R$ 9,1 bilhões) e artigos
de uso pessoal e doméstico (R$
5,3 bilhões) deverão se destacar. Juntas, as três categorias
devem responder por 78% do
faturamento com vendas natalinas este ano.
Com o aumento na expectativa de vendas, a CNC revisou a
previsão quanto à criação de vagas temporárias para suprir a

demanda sazonal durante a principal data comemorativa do comércio. A entidade prevê a oferta de 77,1 mil vagas, contra uma
expectativa anterior de 76,5 mil
postos de trabalho temporário.
Os maiores volumes de contratação deverão se concentrar no
segmento de vestuário (50,2
mil vagas) e de hiper e supermercados (13,5 mil).
O salário médio de admissão deverá registrar aumento de
2,3%, chegando a R$ 1.210. O
maior salário médio deverá ser
pago pelo ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos (R$ 1.475), seguido
pelas lojas especializadas na
venda de produtos de informática e comunicação (R$
1.459).

Importados
O aumento do dólar em 2018
deve restringir a importação de
produtos natalinos. Segundo a
CNC, com a moeda 20% mais
cara, a importação de produtos
natalinos registrou queda média
de 48% na comparação com
2017 e a cesta de bens e serviços ficou 4,5% mais cara.
De acordo com o chefe da
Divisão Econômica da CNC,
Fabio Bentes, apesar da atual
tendência de queda das taxas de
juros ao consumidor, do mercado de trabalho menos desaquecido e do nível de confiança no maior patamar dos últimos quatro anos, a alta do dólar
em relação ao Natal passado
representou para o varejo um
obstáculo à manutenção dos

preços em relação a 2017.
“Por conta das incertezas
decorrentes da indefinição do
cenário político, entre o fim de
agosto e o início de outubro –
período considerado crítico
para as encomendas do varejo
brasileiro –, a moeda americana esteve cotada acima dos R$
4. A taxa atual de câmbio é de
R$ 3,90”, disse Bentes.
Consequentemente, nos
três meses encerrados em novembro, as importações de diversos produtos tipicamente
natalinos registraram retrações
significativas. Em média, as
quantidades importadas de 18
produtos sazonalmente mais
demandados nesta época do ano
recuaram 48% em relação ao
Natal de 2017. (Agencia Brasil)

Pela terceira vez, Petrobras reduz
preço do GLP empresarial
A Petrobras decidiu reduzir
em 4,7%, na média, o preço do
GLP (gás liquefeito de petróleo)
empresarial em embalagens acima de 13 quilos. O novo valor
entra em vigor nesta quinta-feira (20). É a terceira queda consecutiva de preço anunciada pela
estatal – a última alteração tinha
sido no dia 27 de novembro,
com recuo médio de 9,2%. Antes disso, no dia 7 de novembro,
a empresa reduziu o preço em
5,6%.

Segundo a Petrobras, a política de preços para o GLP de uso
industrial e comercial vendido
em suas refinarias às distribuidoras segue o preço de paridade
de importação, formado pelas
cotações internacionais desses
produtos, mais os custos que
importadores teriam, entre outros, de transporte e de taxas
portuárias. O preço médio considera ainda uma margem que
cobre riscos como volatilidade
do câmbio e dos preços.

Para a estatal, a paridade é
necessária porque o mercado
brasileiro de combustíveis é
aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos.
Sindigás
O Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás
Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que o preço do
GLP empresarial deverá ter redução entre 4,6% e 4,9%, dependendo do polo de suprimen-

to. Pelos cálculos do Sindigás,
o valor do GLP empresarial
destinado aos setores do comércio e da indústria continua
18% mais alto do que o gás comercializado em embalagens de
até 13 quilos. “A entidade reforça que a falta de uma política de
preços para o GLP empresarial
faz persistir essa diferença de
preços entre o GLP residencial
e o empresarial”, destaca, em
nota, o sindicato. (Agencia Brasil)

Mudanças nas loterias poderão
triplicar fundo para segurança pública
O novo marco regulatório do
setor de loteria e a privatização
da Lotex – empresa que explora
as raspadinhas – poderão triplicar a arrecadação dos jogos destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), disse
na quarta-feira (19) o secretário
de Acompanhamento Fiscal,
Energia e Loteria do Ministério
da Fazenda, Alexandre Manoel
Ângelo da Silva. Desde a aprovação da Medida Provisória 846,
o fundo está autorizado a receber até R$ 1 bilhão por ano da
arrecadação das loterias.
Segundo Silva, o montante
poderá chegar a R$ 3 bilhões por
ano com a nova legislação para
o setor de loterias e com o leilão da Lotex, marcado para fevereiro. Baseado nas consultas
públicas para o edital da privatização, que será executada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), o secretário informou que existem três operado-

ras interessadas em disputar a
compra da Lotex.
De acordo com o secretário,
o setor de loterias no Brasil poderá ampliar a participação na
economia dos atuais 0,2% do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos no país) para algo entre
0,5% e 1% do PIB nos próximos
anos, percentual observado em
países com o nível de renda do
Brasil. No ano passado, as loterias geraram arrecadação de R$
14 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões financiaram políticas públicas. Os repasses sociais, onde
está incluído o FNSP, poderão
subir para R$ 10 bilhões anuais
com as mudanças no setor.
A secretária executiva do
Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, disse que o setor de
loterias tem grande potencial de
crescimento no Brasil. Segundo
ela, a sociedade ganha com a parceria entre o setor público e privado, à medida que a nova lei que

regulamenta o setor assegura a
destinação de parte da arrecadação das loterias para políticas
públicas como esporte, cultura
e segurança.
“O avanço proporcionado
pela harmonização da qualidade
regulatória levará ao maior desenvolvimento do setor. Esse
avanço vai para algumas políticas, para a promoção do esporte
e da cultura, além de viabilizar o
financiamento para políticas públicas federais na área de segurança. O desenvolvimento de
negócios que geram emprego e
renda proporciona um suporte
direto de políticas públicas em
meio à crise fiscal, em especial, na área de segurança”, declarou Ana Paula.
O presidente do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto de Souza, disse que o novo
modelo regulatório e a privatização da Lotex ajudarão a desenvolver o setor de loterias e a au-

mentar a concorrência no setor,
que passará a ser operado pela
Caixa Econômica Federal e pela
operadora que adquirir a Lotex.
“A coordenação entre as atuações de governo cristaliza uma
proximidade [entre o Ministério
da Fazenda e o Cade] que vinha
de anos. Os novos arranjos regulatórios permitirão o crescimento do setor e estimularão a
concorrência”, ressaltou.
Os três participaram do lançamento de um livro com análise inédita do mercado nacional de
prêmios e sorteios no Brasil e
uma retrospectiva das medidas
tomadas pelo governo para modernizar o mercado de loterias.
Atualmente, toda a exploração da
loteria no Brasil cabe ao governo federal, que opera três tipos
de loteria: a de sorteio (MegaSena, Lotofácil, Lotomania, Dupla-Sena, Timemania e Quina); a
de números (Loteria Federal) e a
de prognósticos esportivos (Loteca e Lotogol). (Agencia Brasil)

Banco Central chinês
injeta US$ 8,7 bilhões
no mercado para
manter liquidez
O Banco Popular da China (BPC) injetou um total de 60 bilhões de yuans (US$ 8,71 bilhões) em recompras reversas na
quarta-feira (19) para manter a liquidez do mercado.
O banco central chinês injetou 40 bilhões de yuans de recompras reversas de sete dias, a uma taxa de juros de 2,55% e 20
bilhões de yuans de 14 dias, a 2,7%.
A instituição tem injetado fundos no mercado por três dias
consecutivos, num valor total de 400 bilhões de yuans.
Um comunicado do BPC disse que a ação visa a manter a liquidez no sistema bancário em um nível razoável e suficiente. O
banco central retomou as operações de mercado aberto na segunda-feira (17), depois de suspensões por 36 pregões consecutivos.
A recompra reversa é o processo no qual o banco central compra títulos dos bancos comerciais por licitação, com um acordo
para vendê-los no futuro. (Agencia Brasil)

Presidente chinês
recebe credencial do
novo embaixador do
Brasil
O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na terça-feira (18) a
credencial do novo embaixador do Brasil, Paulo Estivallet, além
de outras entregues por novos representantes de seis países. A
cerimônia foi no Grande Palácio do Povo em Pequim.
Os outros embaixadores são Rafael Dezcallar, da Espanha,
Awale Ali Kullane, da Somália, Patty Chen, do Suriname, Archil
Kalandia, da Geórgia, Eric Razafimandimby, de Madagáscar, e
Mohammad Keshavarz Zadeh, do Irã.
Xi Jinping lembrou o 40º aniversário da reforma e abertura
do país, comemorado este ano, e disse que a China continuará
impulsionando essas políticas.
“A China fortalecerá a cooperação com todos os países, empreenderá conjuntamente a Iniciativa do Cinturão e Rota (estratégia de desenvolvimento adotada pelo governo chinês envolvendo desenvolvimento de infraestrutura e investimentos em países
da Europa, Ásia e África), elevará os laços bilaterais a um novo
patamar e fará maiores contribuições à paz mundial e ao desenvolvimento comum da humanidade”, afirmou.
Ele acrescentou que o governo chinês apoiará o trabalho dos
novos embaixadores e manifestou a esperança de que eles ajudem a facilitar as relações bilaterais entre a China e seus países e
a amizade entre o povo chinês e os outros povos.
Os embaixadores, por sua vez, disseram que seus países continuarão apoiando e participando do processo de reforma e abertura da China, que já proporcionou ao mundo grandes oportunidades, e promoverão conjuntamente a cooperação internacional
sob a Iniciativa do Cinturão e Rota. (Agencia Brasil)

Seguro-desemprego
poderá ser solicitado
pela internet
Os trabalhadores brasileiros poderão solicitar o segurodesemprego pela internet a partir da quarta-feira (19), às 18h,
pelo portal Emprega Brasil.
O chamado seguro-desemprego 100% web permitirá que
o benefício seja concedido sem
a necessidade de comparecimento a um posto de atendimento. O serviço foi lançado
nesta tarde, pelo Ministério do
Trabalho.
Pelo portal, o trabalhador
poderá consultar também oportunidades de trabalho e cursos
de qualificação profissional que
estejam sendo ofertados próximos ao local onde reside.
O trabalhador que quiser o
benefício deve acessar o portal
Emprega Brasil e seguir o passo a passo informado. Deve informar os dados pessoais e responder um breve questionário
sobre a vida laboral e previdenciária.
O sistema irá checar se as
informações necessárias constam nas bases de dados do governo. Caso não haja necessidade de complementação, o benefício será concedido em 30
dias, mesmo prazo necessário
caso o trabalhador vá diretamente a uma agência. Caso contrário, será necessário o comparecimento a postos de atendimento.
O Ministério do Trabalho
estima que um em cada quatro
trabalhadores desempregados

possa receber o seguro apenas
com o acesso on-line.
“Queria estar tratando do
seguro emprego e não do seguro-desemprego, mas, infelizmente, devido à questão da rotatividade, do desemprego, a
questão econômica, aparece
essa ferramenta que tem como
finalidade garantir uma subsistência ao trabalhador no período em que está completamente
desativado da sua função”, disse o ministro do Trabalho, Caio
Vieira de Mello, no discurso de
lançamento da nova modalidade.
Segundo a pasta, há atualmente 600 mil requerimentos
mensais do benefício. A estimativa é que com a possibilidade
de pedido pela internet esse número cresça. De acordo com os
últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país tem 12,5 milhões de desempregados.
Podem receber o segurodesemprego trabalhadores que
foram dispensados de trabalhos
formais, com carteira de trabalho assinada. Atualmente existem cinco modalidades para pagamento do seguro-desemprego. Pelo seguro-desemprego
formal, os trabalhadores recebem entre R$ 954 e 1.677,74.
Há ainda as modalidades pescador artesanal, empregado doméstico, trabalhador resgatado
e bolsa de qualificação profissional. (Agencia Brasil)
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Decisão de Marco Aurélio poderia
beneficiar 169 mil presos
Juíza pede parecer do
MPF sobre pedido de
soltura de Lula
A juíza federal Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal em
Curitiba, pediu parecer do Ministério Público Federal
(MPF) para decidir sobre o
pedido de liberdade feito pela
defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Após receber a manifestação, a magistrada vai decidir a questão.
Mais cedo, a defesa pediu
a soltura de Lula depois de o
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Marco Aurélio
suspender as prisões após o
fim dos recursos na segunda
instância e determinar a soltura dos presos que estão nessa situação.
Apesar de pedir parecer ao
MPF e adiar a decisão sobre
o caso, a juíza afirmou que a
decisão do ministro não é vinculante, ou seja, não pode ser
aplicada imediatamente. A

magistrada também disse que
a possibilidade de prisão após
o fim dos recursos na segunda instância foi decidida pelo
plenário da Corte.
“Em exame do andamento
processual da ADC 54/DF no
site do Supremo Tribunal Federal, nesta data, observa-se
que embora haja menção ao deferimento de liminar, em decisão proferida monocraticamente, não há indicação de efetiva publicação da decisão no
Diário de Justiça Eletrônico.
Tal quadro afasta a impressão
de efeito vinculante imediato
à decisão”, disse a juíza.
Mais cedo, a força-tarefa de
procuradores da Lava Jato, que
será responsável pelo parecer
sobre a liberdade de Lula, convocou uma coletiva de imprensa e criticou a decisão de Marco Aurélio. (Agencia Brasil)

Ex-assessor de Flávio
Bolsonaro não comparece
a depoimento no MP
O ex-assessor do deputado
estadual e senador eleito pelo
Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, não
compareceu a depoimento que
estava marcado para a quartafeira (19), no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro
(MP-RJ). O depoimento foi remarcado para a próxima sextafeira (21).
Em nota, o MP informou
que a defesa alegou uma “inesperada crise de saúde” e a realização de exames médicos de
urgência para justificar a ausência de Queiroz. Além disso, os
advogados afirmaram falta de
tempo hábil para analisar os autos da investigação.
Queiroz seria ouvido pelo
Grupo de Atribuição Originária
em Matéria Criminal (Gaocrim). O novo depoimento será
feito a partir das 14h de sextafeira.
O nome de Fabricio Quei-

roz consta em um relatório do
Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) que
aponta uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma
conta em nome do ex-assessor.
O relatório integrou a investigação da Operação Furna da
Onça, desdobramento da Lava
Jato no Rio de Janeiro, que
prendeu deputados estaduais no
início de novembro.
O relatório também identificou um depósito de Queiroz
no valor de R$ 24 mil na conta
bancária da futura primeiradama, Michelle Bolsonaro. O
presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou no início do mês
que o valor se referia a um empréstimo feito a Queiroz.
O deputado Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio de
Janeiro, tem reiterado que somente Queiroz pode se pronunciar sobre as transferências bancárias. (Agencia Brasil)

Mapa ganha novo nome: Ministério dos Alimentos e Desenvolvimento Rural
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
vai trocar de nome. Passará a se chamar Ministério dos Alimentos e do Desenvolvimento Rural. A mudança entrará em vigor a
partir do próximo ano, já no governo do presidente eleito, Jair
Bolsonaro. A escolha do novo nome passou por avaliação da equipe de transição do Mapa, coordenada pela futura ministra, deputada Tereza Cristina (DEM/MS).
A mudança de nome busca dar mais ênfase ao principal objetivo da atuação do ministério: a de formular políticas públicas de
apoio à produção de alimentos e ao desenvolvimento rural. A troca
visa ainda a reforçar que o trabalho realizado pela pasta nas áreas
de agricultura, pecuária e abastecimento – ao qual se somaram a
agricultura familiar, a aquicultura e pesca e os assuntos fundiários – busca atender consumidores e produtores. Ao destacar o
papel da pasta na garantia da segurança alimentar com sanidade e
sustentabilidade, o próximo governo espera também aproximála mais da sociedade. A mudança faz parte ainda da estratégia da
futura ministra Tereza Cristina de dar prioridade à comunicação,
a fim de intensificar a sinergia entre os brasileiros das áreas urbanas e rurais, os produtores de alimentos de todas as regiões do
país e o mercado externo. [Agro em Dia]

A decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinando a
soltura de todos os presos que
tiveram a condenação confirmada pela segunda instância da Justiça poderia beneficiar cerca de
169,3 mil presos em todo o país.
O número faz parte do total
de presos que estão em regime
de execução provisória da condenação e consta no Banco Nacional de Monitoramento de Pri-

sões. De acordo com os dados
do CNJ, cerca de 23,9% dos detentos no país cumprem prisão
provisória. 706 mil pessoas estão presas atualmente.
Após a decisão do ministro,
a defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pediu liberdade à Justiça Federal em Curitiba. Os advogados do ex-executivo Sérgio Mendes Júnior, da
empreiteira Mendes Júnior, condenado na Operação Lava Jato,

pediu liberdade ao Supremo.
No entanto, a decisão não vai
beneficiar os principais políticos
do Rio de Janeiro, presos e condenados no âmbito da Operação
Lava Jato. Segundo os advogados,
Sérgio Cabral, Jorge Picciani,
Eduardo Cunha e Luiz Fernando
Pezão permanecerão presos.
No caso dos investigados na
Operação Calicute, o único referente à Operação Lava Jato no
Rio de Janeiro que já teve julga-

mento de mérito em segunda instância, seis presos podem ser
beneficiados.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, informou que pretende recorrer ao
Supremo para anular a decisão.
A questão deverá ser decidida
pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, devido ao período de recesso na Corte, que
começou nesta quarta-feira.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro: mudaremos a direção que
governos anteriores deram ao Brasil
Pouco depois das 10h, horário marcado para o início da primeira reunião ministerial do
governo do presidente eleito,
Jair Bolsonaro, os 22 futuros
ministros já estavam na residência oficial da Granja do Torto.
Bolsonaro deixou o Rio de Janeiro por volta das 7h para comandar a reunião ao lado do
vice-presidente eleito, general
Hamilton Mourão.
“Em Brasília, onde passaremos o dia com futuros ministros,
recebendo informações e esta-

belecimentos de metas iniciais
para que comecemos agindo de
forma efetiva no dia primeiro de
janeiro de 2019. Não há dúvidas
que mudaremos a direção que
governos anteriores colocaram
o Brasil!”, afirmou Bolsonaro
no Twitter.
Os ministros evitaram falar
com a imprensa antes da reunião.
A expectativa é que seja feita
uma declaração ao fim do encontro por volta das 16h. Os futuros ministros da Secretaria de
Governo, Gustavo Bebbiano, e da

Ciência e Tecnologia, Marcos
Pontes, cumprimentaram os jornalistas e sorriram, mas não forneceram informações.
Ambos disseram desconhecer detalhes sobre a pauta da reunião. Para chegar à Granja do
Torto, residência oficial utilizada por Bolsonaro e sua família
em Brasília, Pontes veio de carona em um carro popular. Ele
disse apenas que toda a estrutura de sua pasta está concluída.
A equipe de transição que trabalha no CCBB desde 5 de no-

vembro intensificou as atividades nos últimos dias para poder
apresentar um desenho mais
conclusivo sobre as prioridades
e a estrutura do novo ministério.
A previsão é que o tema da
reunião, convocada pelo presidente eleito, seja a organização
já elaborada pelos ministros para
sua área. Esta é a primeira reunião com a equipe completa e
ocorre a menos de duas semanas da posse do novo governo,
marcada para o dia 1º de janeiro
de 2019. (Agencia Brasil)

MPF diz que Kassab e PSD teriam
recebido R$ 58 mi de esquema ilegal
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em petição encaminhada ao Supremo
Tribunal Federal (STF) para o
cumprimento dos oito mandados
de busca e apreensão envolvendo o ministro de Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e políticos do Rio Grande do Norte,
menciona valores. Segundo ela,
Kassab teria recebido o total de
R$ 58 milhões, no período em
que era prefeito de São Paulo,
no período de 2010 a 2016. Uma
parte, no valor de R$ 30 milhões,
teria ido diretamente para ele, e
o restante para o Diretório Nacional do PSD.
Raquel Dodge diz que há investigações sobre o repasse de
R$ 28 milhões ao Diretório Nacional do PSD, na época presi-

dido por Gilberto Kassab. Como
contrapartida, a legenda teria
apoiado o Partido dos Trabalhadores (PT) na disputa nacional de
2014. As medidas cautelares foram determinadas pelo relator
do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes.
No pedido enviado ao Supremo, Raquel Dodge destaca que
são investigados os crimes de
corrupção passiva (Artigo 317
do Código Penal) e de falsidade
ideológica eleitoral (Artigo 350
do Código Eleitoral).
Detalhes
Na petição, a procuradorageral afirma que o pedido dos
mandados de busca e apreensão
se basearam em informações
transmitidas pelos executivos
Wesley Batista e Ricardo Saud,
do grupo J&F. De acordo com

ela, os pagamentos faziam parte
de um acordo para que Kassab
pudesse favorecer a empresa em
“eventual demanda futura de interesse do referido grupo”.
Raquel Dogde acrescenta
que foi feito contrato fictício de
prestação de serviços com uma
empresa do ramo de transportes
que tinha relação comercial com
a J&F. Segundo ela, os delatores afirmaram que entre 2010 e
2016, o ex-prefeito teria recebido R$ 350 mil mensais, em
um total de R$ 30 milhões.
Em relação ao repasse de R$
28 milhões ao Diretório Nacional do PSD, a procuradora-geral
observa que houve doações oficiais de campanha e outros artifícios, como a quitação de notas fiscais falsas. Também há registro da entrega de dinheiro em

espécie.
Outro lado
Em nota, Kassab diz que
“seus atos seguiram a legislação e foram pautados pelo interesse público”. Também afirma que confia na Justiça e está
à disposição para prestar esclarecimentos.
“O ministro confia na Justiça brasileira, no Ministério Público e na imprensa, sabe que as
pessoas que estão na vida pública estão corretamente sujeitas
à especial atenção do Judiciário, reforça que está sempre à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, ressalta que todos os
seus atos seguiram a legislação
e foram pautados pelo interesse público”, diz o texto. (Agencia Brasil)

Raquel Dodge denuncia Pezão e
mais 14 investigados ao STJ
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou na quarta-feira (19) o governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão, e mais 14 investigados ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ) pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.
Além da condenação dos
acusados, a procuradora-geral
pediu que os envolvidos sejam
obrigados a pagar aos cofres públicos R$ 39,1 milhões como
forma de indenização.

Pezão foi preso no dia 29 de
novembro pela Polícia Federal
(PF) em uma nova fase da Operação Lava Jato, no Rio. Segundo Raquel Dodge, o pedido de
prisão foi necessário para “garantir a ordem pública, paralisando a prática de organizações
criminosas em curso”.
A operação tem como base
depoimentos do economista
Carlos Emanuel Carvalho Miranda, operador do então governador Sérgio Cabral e delator
premiado que detalhou o supos-

to esquema que teria garantido
uma mesada de R$ 150 mil a
Pezão, entre 2007 a 2014, período que este era vice-governador.
Na denúncia, a procuradora
detalha o suposto esquema criminoso nos governos estaduais
do Rio. Segundo a acusação, os
desvios começaram em 2007,
quando Cabral assumiu o cargo
de governador, e empresas começaram a repassar 5% de propina ao esquema, principalmente, em obras do Programa de

Aceleração do Crescimento
(PAC) e do governo estadual.
Os advogados de Pezão sustentam que a prisão preventiva
é ilegal e que ele sempre esteve à disposição das autoridades
para prestar esclarecimentos.
Para os defensores de Pezão, a
prisão para evitar eventual risco de reiteração dos supostos
crimes não se sustenta porque
todos os demais acusados de
integrar a “organização criminosa” já estavam presos. (Agencia
Brasil)

Defesa confirma R$ 34,2 milhões na
conta de João de Deus e nega saque
A defesa do médium goiano
João Teixeira de Faria, o João
de Deus, voltou a negar, na
quarta-feira (19), que o cliente
tenha sacado cerca de R$ 35
milhões de suas contas bancárias e aplicações financeiras
antes de se entregar à Justiça.
Em nota divulgada esta tarde, o
advogado Alberto Toron informou que o cliente possui R$
34,281 milhões investidos em
um banco privado.
“A defesa obteve a informação de que não houve nenhuma
movimentação ou resgate da
conta bancária de João de Deus,
conforme alardeado pelo Ministério Público em seu pedido de
prisão”, disse o advogado em
nota.
Toron disse ter obtido a informação da gerente da agência
em que o médium tem conta,
em Anápolis (GO), a cerca de
40 quilômetros da cidade de
Abadiânia, onde João de Deus
fundou, em 1976, o centro es-

pírita Casa Dom Inácio de
Loyola. Até ser acusado por
centenas de mulheres por crimes sexuais, o médium atendia
entre 3 mil e 5 mil pessoas por
semana no local, oferecendo
consultas, aconselhamento e
cirurgias espirituais, além de
vender produtos que ele próprio
prescreve a seus seguidores.
A Agência Brasil conversou,
por telefone, com a gerente citada pela defesa de João de
Deus. Antes de saber que estava falando com o jornalista, a
funcionária comentou que o
banco está tratando do assunto
internamente e que ela não tinha autorização para falar a respeito, principalmente por se tratar de questões que envolve a
privacidade de clientes.
Na terça-feira (18), policiais civis de Goiás apreenderam
pouco mais de R$ 400 mil em
dinheiro e cinco armas de fogo
em uma das residências que o
médium mantém em Abadiânia.

Parte do dinheiro e o armamento estavam guardados no fundo
falso de um guarda-roupa. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes, um dos revólveres tinha
a numeração raspada. Além das
cinco armas, havia também uma
pistola de brinquedo.
Os mandados judiciais de
busca e apreensão foram cumpridos em três dos vários endereços ligados ao médium, cujo
patrimônio inclui várias casas,
fazendas, investimentos financeiros e pelo menos um avião
modelo Sêneca, da Embraer, fabricado em 1989.
Acusações
As acusações contra João
de Deus começaram a vir a público no último dia 7, quando o
programa Conversa com Bial,
da TV Globo, divulgou as primeiras entrevistas com mulheres que afirmam ser vítimas de
crimes sexuais praticados pelo
médium ao longo de décadas. A

partir daí, outras mulheres começaram a procurar as autoridades e a imprensa, relatando
fatos semelhantes. Até a noite
da última segunda-feira (17), a
força-tarefa criada pelo MPGO para apurar o assunto já tinha feito 506 atendimentos a
pessoas que entraram em contato com o órgão por meio do
endereço
eletrônico
denuncias@mpgo.mp.br, pelos
telefones 62 3243-8051 e
8052 ou presencialmente.
O MP-GO, no entanto, destaca que ainda não é possível
afirmar se todos os contatos
serão convertidos em denúncias. Isso porque, ainda que a consistência dos relatos seja avaliada desde o primeiro momento, os promotores têm que verificar quais caracterizam potenciais casos de abuso sexual
e descartar aqueles contatos que
não passam de desabafos ou de
denúncias em duplicidade.
(Agencia Brasil)
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Melhores da ginástica brasileira
são homenageados

Camila Gomes
O esporte olímpico brasileiro realizou na noite de terça-feira (18) sua principal festa, com
a realização do 20º Prêmio Brasil Olímpico, no Rio de Janeiro
(RJ). O evento, organizado pelo
COB (Comitê Olímpico do Bra-

sil), definiu os premiados na ginástica brasileira em 2018.
Na ginástica artística, o escolhido foi Arthur Zanetti. Duas
vezes medalhista olímpico nas
argolas (ouro em Londres-2012
e prata na Rio-2016), Zanetti

teve um ano brilhante. No Campeonato Mundial de Doha (QAT),
ele voltou a subir ao pódio, conquistando a medalha de prata.
Antes, havia sido medalha de
ouro nos Jogos Sul-Americanos
de Cochabamba (BOL).
Arthur Zanetti também estava concorrendo a um outro troféu, o “Atleta da Torcida”, que foi
definido por votação popular,
encerrada durante a cerimônia do
Prêmio Brasil Olímpico. O vencedor foi Henrique Avancini, do
ciclismo mountain bike.”
A escolhida como melhor
atleta da ginástica rítmica foi
Natália Gáudio. Nesta temporada, ela obteve uma ótima participação no Campeonato Mundial
de Sofia (BUL), tendo ficado
entre as 24 melhores do mundo
na fita. No Pan-Americano da
modalidade, realizado em Lima
(PER), Natália levou o bronze no
individual geral e por equipe.
Camilla Gomes foi eleita

como o destaque do ano na ginástica de trampolim. A carioca
de 24 anos obteve um resultado
histórico na modalidade, alcançando o 14º lugar no Campeonato Mundial de São Petersburgo
(RUS). Foi a melhor posição já
obtida por um ginasta do Brasil
em mundiais na história da modalidade.
Para Luciene Resende, presidente da CBG (Confederação
Brasileira de Ginástica), o resultado demonstra a evolução da ginástica brasileira em 2018.
“Mais um ano se encerra e
os nossos ginastas Arthur (artística), Natália (rítmica) e Camilla (trampolim) são escolhidos
entre os melhores do ano no Prêmio Brasil Olímpico. Esta é a
coroação de um ano de muito trabalho e de muitos esforços da
CBG, ginastas, treinadores, árbitros, dirigentes e de todos envolvidos com a ginástica brasileira”,
afirmou.

Duas brasileiras entre as top 10
do mundo no lançamento
do disco em 2018
Andressa Morais é a sétima do Ranking Mundial e Fernanda Borges, a oitava
exterior.
A medalha de bronze no Meeting Gala dei Castelli Bellinzona, na Suíça, foi seu grande resultado. Na prova, ela só foi superada pela croata Sandra Perkovic,
bicampeã olímpica e bicampeã
mundial, e pela cubana Yamé Pérez, campeã da Liga Diamante.
No lançamento do dardo, o
destaque foi a cearense Laila
Ferrer (Pinheiros), 17ª colocada no Ranking Olímpico (que
leva em conta três atletas por
país), com 62,39 m, marca obtida em Zagreb, na Croácia, no
dia 29 de julho. No dardo masculino, o líder do Ranking Nacional é Pedro Luiz do Prado
Barros (Orcampi Unimed), com
76,32 m.
Já no lançamento do martelo, o Brasil tem dois atletas entre os 50 melhores do mundo no
Ranking Olímpico: o pernambucano Wagner José Alberto Domingos (Orcampi Unimed), 38º,
com 74,56 m, e o paulistano
Allan da Silva Wolski (Pinheiros), 50º, com 73,45 m. No feminino, a número 1 do Brasil é
Mariana Grasielly Marcelino,
com 66,93 m.

Foto/Ricardo Bufolin

O Brasil tem duas atletas entre as Top 10 no Ranking Mundial do lançamento do disco em
2018. A primeira é a paraibana
Andressa Oliveira de Morais
(Pinheiros), sétima colocada
com 65,10 m, e a segunda é a
gaúcha Fernanda Raquel Borges
Martins (Orcampi Unimed), oitava com 64,66 m.
Andressa bateu seu recorde
sul-americano ao superar a barreira dos 65,00 m no Grande
Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, no dia 8 de julho, em Bragança Paulista (SP). A atleta participou de etapas da Liga Diamante na temporada.
Na final do circuito, disputada no dia 31 de agosto, em
Bruxelas, na Bélgica, Andressa
conquistou a medalha de prata,
enfrentando as principais atletas
do mundo. Ela é treinada pelo
cubano Julián Mejía no Centro
Nacional de Desenvolvimento
de Atletismo (CNDA), da CBAt,
em Bragança Paulista.
Fernanda Borges também
teve um ano muito bom, batendo seu recorde pessoal no Troféu Brasil, em 15 de setembro,
com 64,66 m. Ela treina com
João Paulo Alves da Cunha e
participou de competições no

Fernanda Borges

Endurance Brasil: Protótipo
Sigma visa temporada 2019
Foto/Bruno Terena

Equipe trabalha em mudanças no carro para estar disputando entre os ponteiros no início do campeonato

Sigma P1
O protótipo Sigma P1, pilotado pelo paulista Jindra Kraucher e pelo gaúcho Felipe Bertuol, irá passar por novas mudanças visando a temporada 2019.
Peso, novo conjunto de asas e
simulações de fluidodinâmica
serão modificados e estudados
para trazer mais desenvolvimento para o carro.
O projeto, dos engenheiros

Evandro Flesch e Pedro Fetter
foi fabricado em Araricá, no
Rio Grande do Sul, conta com
motor Audi 8 cilindros turbo de
600 HP preparado por José
Staudt. “Não participamos das
últimas duas etapas, pois decidimos modificar o carro visando o campeonato 2019. O objetivo é acompanhar o ritmo
dos ponteiros sem apelar para

maior pressão de turbo no motor”, explicou o engenheiro
Pedro Fetter.
O protótipo que começou a
ser desenhado em 2014, com
conceito da LMP1, teve a proposta inicial sem utilizar câmbio,
mas foi repensado para estrear na
etapa da Endurance Brasil em
Santa Cruz do Sul, onde fecharam a prova com a sexta posição
na categoria P1 e na décima oitava colocação na geral.
A prova trouxe informações
importantes para a equipe. “Estamos fazendo um novo conjunto de asas dianteira e traseira e
aliviando peso do carro para melhorar a durabilidade dos pneus
e reduzir o consumo de combustível em regime de prova e só
voltaremos aos testes no início
do ano que vem”, ressaltou ainda
Fetter.
Para o desenvolvimento do
carro, a Sigma ainda conta com
um servidor próprio de altíssimo
desempenho para simulações de
fluidodinâmica computacional,
onde a equipe conta com grande

esporteodiasp@terra.com.br

experiência no uso desta ferramenta de projeto.
O campeonato ainda não tem
calendário definido. A Equipe
Sigma tem apoio da Fueltech Empresa de alta tecnologia em
sistema de injeções eletrônicas
programáveis.

Wine Run Brasil
2019 já está com
inscrições abertas
Oitava edição da prova, considerada um dos principais
eventos temáticos de corrida de rua no Brasil, será
realizada no dia 4 de maio, no Vale dos Vinhedos

Foto/Divulgação
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Arthur Zanetti, na artística; Natália Gáudio, na rítmica; e Camilla Gomes, no trampolim, foram os eleitos da temporada

Largada da sétima edição em 2018
A corrida e a cultura do vi- correr às margens das princinho estarão novamente unidas pais vinícolas brasileiras e
em 2019 nas belas paisagens seus parreirais.
do Vale dos Vinhedos, na SerA Wine Run é sempre uma
ra Gaúcha, região Sul do País. oportunidade, também, para
A Wine Run Brasil, em sua oi- conhecer ou rever toda a betava edição, será realizada no leza da Serra Gaúcha e as muidia 4 de maio, na cidade de tas atrações turísticas de BenBento Gonçalves, reunindo to Gonçalves, como passeios
cerca de mil corredores, na às vinícolas, cicloturismo, a
prova que é considerada um Casa da Ovelha, a Maria Fudos principais eventos temáti- maça, entre outros, sem falar
cos de corrida de rua no Bra- nos restaurantes, com a tradisil. A inscrições já estão aber- ção da culinária local. Assim,
tas, nas categorias Individual e são diversas opções de entreDuplas – mista, feminina e tenimento durante a programasculina.
mação do evento: turismo,
Quem quiser se inscrever percurso trail run, vinícolas,
na edição 2019 da Wine Run, jantares harmonizado com vibasta
entrar
no
site nhos e a Festa do Espumante,
www.winerun.com.br e esco- sempre muito festejada pelos
lher a categoria. No lote ini- participantes na Arena de Checial de inscrições – para os pri- gada.
meiros 200 atletas –, o preço
Programação e Festa do
é de R$ 190,00 + taxa de co- Espumante - Na véspera do
modidade por participante.
evento, sexta-feira, dia 3 de
A prova já se tornou tradi- maio, haverá entrega de kits
ção na Serra Gaúcha, unindo para atletas no hotel oficial, o
corrida com enoturismo, com- Dall’Onder Grande Hotel, em
petidores de diversas regiões Bento Gonçalves. No mesmo
do Brasil, muita disputa e, local, à noite, está programatambém, confraternização. Na do um jantar de massas - opsétima edição, em 2018, a cional. A largada, no dia 4,
Wine Run, em suas diversas com horário previsto para 9
categorias, contou com mais horas, será na Vinícola Grand
de 900 competidores, de um Legado. O tempo limite de
número recorde de 21 esta- prova é de quatro horas.
dos. A corrida tem categoria
A Arena de chegada estará
Individual Geral e, também, montada no Campo da Capela
por idades no masculino e no das Almas. Na chegada, atlefeminino - 18 a 24 anos; 25 a tas participarão da Festa do
29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 Espumante e da cerimônia de
anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 premiação. No dia da prova,
anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 os competidores terão traslaanos e acima de 60 anos -, do de ônibus gratuito do hoalém de Dupla Geral - mascu- tel oficial para o ponto de larlina, feminina ou mista.
gada e posto de revezamento.
São 21 quilômetros, com E, depois, da arena de chegalargada na Vinícola Gran Le- da para o hotel oficial. O dogado, posto de revezamento no mingo, dia 5, pode ser reserGinásio do Cruzeiro e Arena vado para passeios opcionais.
de Chegada no campo de futeNo final do evento, a tradibol situado em frente à Cape- cional Festa do Espumante serla das Almas, ao lado do Espa- virá aos participantes massas,
ço Vivatto. O percurso de biscoitos, comidas regionais,
montanha desenhado no Vale água, suco de uva e frutas, além
dos Vinhedos para a Wine Run, é claro de muito espumante
nas belas paisagens da região, (degustação opcional, vendida
mistura diversos tipos de ter- à parte no site da prova).
reno - asfalto, paralelepípedos
A Wine Run Brasil 2019 é
e estrada de terra -, com subi- uma realização da Zenith Madas e descidas acentuadas e rketing e Revista Adega, com
proporciona aos participantes apoio do Hotel Dall’Onder.

