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Procon-SP alerta: cuidado com
 as liquidações pós-fim de ano
Preços na indústria caem 1,54% no
maior recuo desde janeiro de 2014
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Presidente diz que alíquota
do IR poderá ser reduzida

Forças federais seguem
 para o Ceará e começam

a atuar neste sábado

Esporte

São Paulo, 5, 6 e 7 de janeiro de 2019www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,71
Venda:       3,71

Turismo
Compra:   3,56
Venda:       4,86

Compra:   4,23
Venda:       4,23

Compra: 143,92
Venda:     173,04

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

21º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Domingo: Sol
com muitas nu-
vens. Pancadas de
chuva à tarde e à
noite.

Manhã Tarde Noite

32º C

21º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

A temporada 2019 do mi-
neiro Marcelo Melo terá iní-
cio em Uberlândia (MG), in-
tegrando a equipe do Brasil
na Copa Davis .  Marcelo
está se recuperando de uma
lesão nas costas, que impe-
diu a sua preparação para o
Australian Open, primeiro
Grand Slam do ano, neste
mês de janeiro. Assim, a volta
às quadras, após as disputas de

Marcelo Melo se recupera
de lesão nas costas e não
disputa o Australian Open

2018, será nos dias 1 e 2 de
fevereiro, diante da Bélgica,
quando o Brasil estará em
busca de uma vaga no Grupo
Mundial. Os jogos serão no
saibro, no ginásio Sabiazinho.
Aproveitando o tempo para-
do, Marcelo também retirou
um cisto por causa de uma
infecção que teve no ano pas-
sado, em Acapulco, no Mé-
xico.                           Página 6

Equipe 100% brasileira
enfrentará desafio de
5,6 mil quilômetros

Começa na próxima se-
gunda-feira (7) em Lima, no
Peru, o Dakar 2019. O maior
e mais difícil rali do mundo
terá 10 dias de duração e
5.600 quilômetros de percur-
sos que desafiam pilotos, na-
vegadores e suas máquinas em
terrenos predominantemente
de dunas, exigindo técnica,
resistência e muita força men-
tal. E nesta edição, dos 11 bra-
sileiros que disputarão a pro-
va entre os UTVs e as motos,
quatro deles são da equipe
paulistana X Rally Team, tri-
campeã do Rally dos Sertões
entre os carros.            Página 6 Equipe paulistana é a atual tricampeã do Sertões entre os carros
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33º Torneio de Verão de
Ciclismo abrirá a temporada
2019 do ciclismo nacional

33º Torneio de Verão de
Ciclismo

O ciclismo nacional terá sua
primeira grande disputa da tempo-
rada no litoral sul de São Paulo. O
Torneio de Verão de Ciclismo, em
sua 33ª edição, reunirá, entre 21 e
24 de fevereiro, algumas das prin-
cipais equipes e atletas do país em
Ilha Comprida. Os participantes
estarão divididos pelas categorias
Elite, Open, Júnior (15 a 18 anos), 
Sênior (35 a 44 anos) e Máster (45
anos em diante).             Página 6F
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Thomaz Bellucci já
está na Austrália e

joga o quali em
Melbourne

Thomaz Bellucci

O tenista brasileiro Thomaz
Bellucci já está na Austrália para
iniciar sua participação na tem-
porada 2019. Após um mês de
treinamento na IMG Academy,

nos EUA, o paulista disputa na
próxima semana o qualifying
do Australian Open, o primei-
ro Grand Slam do ano, em Mel-
bourne.                          Página 6
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Ataque
cibernético

atinge
centenas de

políticos
alemães

Documentos internos de
partidos e detalhes pessoais
de centenas de pol í t icos
alemães foram publicados
no  Twi t te r,  informou na
sexta-feira (4) a emissora 
pública RBB. O ataque ci-
bernético atingiu todas as
legendas representadas no
Parlamento, exceto a popu-
lista Alternativa para a Ale-
manha (AfD).

Foram vazados dados con-
fidenciais de celulares, conver-
sas privadas, endereços de po-
líticos e outros dados particu-
lares, assim como documentos
internos de partidos. As legen-
das atingidas são a União De-
mocrata Cristã (CDU), o Par-
tido Social-Democrata (SPD),
a União Social Cristã (CSU),
o Partido Verde, a Esquerda e
o Partido Liberal Democráti-
co (FDP).                   Página 3

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na sexta-feira (4) que o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, deve anunciar a pos-
sibilidade de diminuir o teto da
alíquota do Imposto de Renda
da Pessoa Física, de 27,5%
para 25%. “Porque o nosso
governo tem de ter a marca de
não aumentar impostos”, afir-
mou.

Perguntado, Bolsonaro  dis-
se que o aumento do Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) já foi assinado, mas “para
quem tem operação fora”. Se-

gundo ele, a medida foi neces-
sária “para poder cumprir uma
exigência de um projeto apro-
vado [pelo Congresso] nesse
sentido, como pauta bomba,
contra a nossa vontade”.

O presidente afirmou que
“o percentual [de aumento] é
mínimo, uma fração”.

Bolsonaro falou com a im-
prensa após participar de cerimô-
nia de transmissão do  comando
da Aeronáutica para o tenente
brigadeiro do ar Antonio Carlos
Moretti Bermudez, na Base Aé-
rea de Brasília.             Página 3

Forças Federais
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Forças federais de seguran-
ça começaram a se deslocar para
o Ceará e devem iniciar a atua-
ção neste sábado. Cerca de 70 in-
tegrantes da Força Nacional que
estavam no Rio Grande do Nor-

te e 30 em Sergipe já começa-
ram a se dirigir para a capital ce-
arense, informou  na sexta-feira
(4) o secretário nacional de Se-
gurança Pública, Guilherme Te-
ophilo. O emprego da Força Na-

cional foi autorizado pelo minis-
tro da Justiça, Sergio Moro, por
um período inicial de 30 dias.

“Às 15h nós estamos deslo-
cando mais 88 homens num Hér-
cules 630 da Força Aérea Brasi-
leira e durante a madrugada um
Boeing 767 vai levar o restante
dos 300 homens que o nosso go-
vernador do estado do Ceará pe-
diu. E mais 30 viaturas estão ini-
ciando comboio para Fortaleza no
dia de hoje. Acredito que em 48h
elas estejam lá”, afirmou.

O envio das forças foi autori-
zado por Sergio Moro após pedi-
do do governador do estado, Ca-
milo Santana. Foram designados
agentes da Polícia Federal, Polí-
cia Rodoviária Federal, do Depar-
tamento Penitenciário Nacional e
homens da Força Nacional e das
Forças Armadas.             Página 4

Doria reitera apoio à reforma
da Previdência defendida

por Bolsonaro
No Palácio dos Bandeiran-

tes, sede do governo paulista,
ao lado do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), o governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), afir-
mou  na sexta-feira (3) que

espera que o Congresso Naci-
onal vote a reforma da Previ-
dência logo no começo do ano
legislativo, que se inicia em
fevereiro. Segundo ele, a re-
forma conta com seu apoio e
da bancada paulista.    Página 4
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Petrobras reduz pelo 2º dia
seguido preço da gasolina

nas refinarias

Diário Oficial publica
afastamento  de Kassab

da Casa Civil de SP



Iniciado processo para realização de
obras de controle de enchentes em Perus
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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). Na
Internet desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal 

C Â M A R A  ( S P ) 

Em 2019 a sede do Poder Legislativo paulistano (Palácio
Anchieta) completa meio Século (Viaduto Jacareí). Não são pou-
cos  vereadores que fizeram do maior e mais importante Parla-
mento municipal do Brasil suas ‘escolas’ políticas. Exemplo: o
depois governador (SP) e Presidente Jânio.  

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

O grande jornalista Marco Antonio Sabino vai ‘aprontar’ en-
quanto Secretário (Comunicação) do mais jovem prefeito da his-
tória - Bruno Covas (PSDB). A imprensa diária e a regional, além
do que já rola nas redes sociais, terão ainda mais conteúdos com
a qualidade de uma ‘Agência de Notícias’.    

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

Após conviver durante 2 mandatos com o major (PM) Olim-
pio, enquanto deputado no maior e mais importante Parlamento
estadual do Brasil, nos dá condição de dizer que o cara é obstina-
do e costuma ir até o fim do que considera missão ‘da hora’. No
Senado não será diferente. Vai causar.  

G O V E R N O  ( S P ) 

Quebrou a cara quem apostou que além de não ser eleito go-
vernador acabaria ainda em 2018 a carreira política do ex-prefei-
to paulistano Doria (dono paulista e futuro sócio preferencial do
PSDB nacional). O somente ‘gestor’ se fez ‘profissa’ com ape-
nas 2 anos de ‘Fênix em Ninho Alheio’.

C O N G R E S S O 

Uma pergunta ficará no ar por um bom tempo: e se o então
governador (SP) Alckmin tivesse sido candidato ao Senado da
República ? Talvez não só teria sido eleito como até arrastado o
então deputado federal Trípoli enquanto 2º candidato tucano. São
hisórias da política de São Paulo.  

P R E S I D Ê N C I A

General (reserva EB) Heleno já demonstra que dará ao gover-
no Bolsonaro (num PSL que será turbinado ao ponto de virar um
dos maiores partidos o Ocidente) pensamentos, falas, escritas e
planejamentos estratégicos pra levar o capitão (reserva EB) à nova
vitória na ‘guerra’ de 2022.      

J U S T I Ç A S 

Com a retomada do Poder, agora pela via do voto direto, as
corporações militares (desde as Polícias Militares - verdadeiros
exércitos estaduais, até as Forças Armadas - Marinha, Exército e
Aeronáutica) vão resgatar a importancia que os Tribunais Milita-
res ‘perderam’ desde 1986.  

P A R T I D O S 

No PSL (partido do Presidente Bolsonaro que de ainda ‘nano’
vai se transformar em ‘giga’) segue vivendo os incômodos deste
parto, fazendo com que até os ex-donos lutem pelos espaços den-
tro da legenda e dentro dos governos federal e estaduais. É assim
mesmo que funciona ...        

P O L Í T I C O S

... quando o gigantismo aflora nos Poderes. Foi assim com a
ARENA (hoje PROGRESSISTAS) e com o MDB (depois PMDB
e novamente MDB). Ambos foram considerados os maiores par-
tidos do Ocidente entre os anos 1970 e os anos 1980. Hoje, am-
bos tem poderes coadjuvantes.    

H I S T Ó R I A S

Depois de 25 anos publicando uma coluna diária de política,
um jornalista têm o direito de exigir de governos que acusam
haver imprensa e jornalistas desonestos, que façam justiça aos
que sustentam espírito e essência do que pode e deve ser jorna-
lismo com liberdades possíveis.

EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR

NETO foi se tornando referência na imprensa. Está dirigente
na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa de São Paulo). 

_________________________________
EMAIL  cesar@cesarneto.com

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura Urbana e
Obras (SIURB), anunciou nesta
sexta-feira (4) o processo de li-
citação para a contratação da
empresa que irá elaborar e ade-
quar os projetos executivos
das obras de controle de en-
chentes da bacia do Ribeirão
Perus. A estimativa é que os en-
velopes sejam abertos no  pró-
ximo dia 10 de janeiro. O proje-
to foi paralisado na gestão ante-
rior devido ao não cumprimen-
to de um acordo firmado com a
Caixa Econômica Federal.

Com cerca de 3,6 Km de ex-
tensão, a área receberá interven-
ções para recuperação do córre-
go, implementação de áreas de
proteção permanente de cursos
d’agua, além da construção de uma
área de lazer para a população.

Segundo o prefeito Bruno
Covas, a ideia é dar respostas

definitivas para que tragédias
como a que aconteceu no fim de
dezembro não voltem a se repe-
tir. “Seguiremos com o trabalho
de limpeza mecanizada e manu-
al. É o trabalho que é possível
ser feito dentro das limitações
para evitar os alagamentos antes
dessa grande obra de engenha-
ria”, disse.

Desde maio de 2018 a atual
gestão vem trabalhando intensa-
mente para retomar o projeto
tendo, inclusive, criado
um grupo de trabalho para viabi-
lizar o parque. Em agosto do
mesmo ano, o Sistema de Con-
trole de Enchentes da Bacia Ri-
beirão de Perus foi selecionado
e incluído no Projeto Avançar,
do Governo Federal, por meio
do Ministério das Cidades.

O projeto foi revisto com
prioridade para ações de conten-
ção de enchentes, gerando
uma economia aos cofres públi-

cos de R$ 57,4 milhões para
construção de 5 reservatórios 
com capacidade para armaze-
nar 600 mil m³, além do altea-
mento de 3 pontes e paisagismo.
A iniciativa também prevê
a redução do número de desapro-
priações, de 176 para apenas 20.

As tratativas estão em fase
final, dependendo da aprovação
do Ministério da Fazenda e
do Conselho do FGTS para libe-
ração de R$ 132,6 milhões. No
último dia 26 de dezembro de
2018, SIURB também assinou
contrato com a Caixa para libe-
ração de R$ 200 milhões para o
projeto de Perus e para constru-
ção de um piscinão na Mooca.

Córrego Ribeirão Perus
A Prefeitura intensificou as

ações na região desde a noite do
dia 18 e a madrugada do dia 19
de dezembro, quando foram re-
gistrados 105,6 milímetros de

precipitação na região em ape-
nas cinco horas, o corresponden-
te a metade do volume esperado
para dezembro.

Desde a enchente, as esqui-
pes da Prefeitura já retiraram
850 toneladas de detritos das
ruas e do córrego. A Secretaria
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (SMADS)
ofertou atendimento emergen-
cial para 372 famílias que foram
afetadas.

As equipes também realiza-
ram visitas em 422 domicílios
da região que foram afetados,
visando a prevenção de doenças
e cuidados com enchentes.  A
iniciativa contou com o apoio
da Defesa Civil,  CET,  Subpre-
feitura de Perus, Amlurb e
da Superintendência de Usinas
de Asfalto de São Paulo (Spua),
que ajudou com equipes de lim-
peza, hidro jato, varrição e na
remoção de objetos.

Prefeitura amplia área de fiscalização
da Operação Comércio Legal

A Prefeitura de São Paulo,
numa ação conjunta com
a Guarda Civil Metropolitana,
a Polícia Militar e a Polícia Ci-
vil, consolidou a presença na re-
gião do Brás por meio
da Operação Comércio Legal,
iniciada em 26 de novembro. 
Em pouco mais de um mês de
atuação, a área abrangida passou
de 22 mil para 96 mil metros
quadrados fiscalizados, onde fo-
ram mapeados 3.093 ambulan-
tes, a maioria sem TPU (Termo
de Permissão de Uso) concedi-
do pelo governo municipal.

“Um dos dados que mostra o
quanto esta operação é impor-
tante, são os dados da segurança
aqui. Se você comparar o perío-
do de novembro e dezembro do
ano passado com o mesmo pe-
ríodo deste ano, nós tivemos
uma redução de 72% no núme-
ro de furtos e de 38% no núme-
ro de roubos. Isso mostra que

esta ação vai muito além da recu-
peração do espaço público e aju-
da o Governo do Estado com a
diminuição da violência nesta re-
gião”, afirmou o prefeito Bruno
Covas, que acompanhou as ações
na manhã desta quinta-feira (3).

A Operação Comércio legal
começou no quadrilátero que
fica entre o Largo da Concórdia
e a Avenida Rangel Pestana ,
numa área onde circulam por dia
cerca de 330 mil pessoas. Com
o êxito da primeira etapa da ação,
a área foi estendida também para
as ruas Miller, Oriente, Barão de
Ladário e da juta. O número de
agentes da Guarda Civil Metro-
politana também passou de 50
para 90.

No atual território de abran-
gência da Operação Comércio
Legal funcionam regularmente
505 lojas, que tinham seus ne-
gócios prejudicados pela pre-
sença dos camelôs irregulares,

que não pagam impostos.
Em pouco mais de um mês,

a Operação Comércio legal
apreendeu aproximadamente 4
mil sacoscom cerca de 40
toneladas de material majorita-
riamente pirata. Nesse período,
cinco depósitos irregulares fo-
ram estourados pela Polícia Mi-
litar e GCM.

Além de coibir a presença de
ambulantes ilegais e melhorar a
mobilidade, a ação da Prefeitu-
ra oferece também atendimento
social para a população da re-
gião. Neste período, a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania (SMDHC) aten-
deu 1.004 pessoas por meio do
Centro de Referência e Atendi-
mento para Imigrantes (CRAI).
Desse total, 849 receberam ori-
entações gerais e 155 foram ca-
dastradas. A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento e Assis-
tência Social (SMADS) fez 715

abordagens. Desse total, 234
pessoas foram encaminhadas
para receber refeição, 467 fo-
ram acolhidas nos centros espe-
cializados e nove recusaram
atendimento..

A Secretaria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico (SMDE) pres-
tou 1.161 atendimentos. Foram
cadastradas 553 pessoas pelo
Programa Operação Trabalho
(POT), que concede bolsas e
promove a reinserção no merca-
do de trabalho e outras 608 en-
caminhadas ao Centro de Apoio
ao Trabalho e ao Empreendedo-
rismo (CATe).

A CET e a SPTrans estão
presentes na região, numa ação
preventiva, para garantir as con-
dições de segurança, fluidez e
mobilidade. A ação da Prefeitu-
ra conta também com medidas
de zeladoria para recuperar o
espaço degradado.

Procon-SP alerta: cuidado com
 as liquidações pós-fim de ano

Com a passagem do Natal e
do Réveillon, muitas lojas rea-
lizam saldões com ofertas de
produtos que ficaram em seus
estoques. Quem pretende apro-
veitar o momento para comprar
nas liquidações deve ficar aten-
to. Para ajudar o consumidor
nessa tarefa, a Fundação Procon-
SP traz algumas dicas.

Para não correr o risco de se
endividar, antes de comprar o
consumidor deve ter uma reser-
va financeira para cobrir despe-
sas comuns de início de ano
como o IPVA, IPTU, material e
uniforme escolar, além de féri-
as. O ideal é evitar comprar por
impulso e limitar apenas ao ne-
cessário, evitando compras fi-
nanciadas com juros, uso do li-
mite do cheque especial e rota-
tivo do cartão de crédito.

Na hora da compra, principal-
mente em liquidações, é impor-
tante verificar o estado do pro-
duto, seu funcionamento e se o
conteúdo está de acordo com os
dados apontados na embalagem.
O manual de instruções deve es-
tar em língua portuguesa.

“No caso de itens vendidos
com pequenos defeitos (roupas
manchadas ou descosturadas, ou
móveis/eletrodomésticos com
partes amassadas, riscos, ou ain-
da, de mostruário), deve-se exi-
gir que a loja coloque detalha-
damente na nota fiscal, recibo ou
pedido os problemas apresenta-
dos e, para estes problemas es-
pecíficos, não há garantia”, ori-
enta a assessora técnica do Pro-
con-SP, Fátima Lemos.

Antes de concluir a compra
o consumidor pode solicitar ao

vendedor que teste os produtos
eletroeletrônicos, inclusive
aqueles que necessitam de pilha.

Quanto a entrega do produ-
to, algumas lojas quando promo-
vem liquidações não costumam
prestar este serviço, pontua a
coordenadora de área do Pro-
con-SP, Marcele Soares. “Essa
informação deve ser prestada de
maneira clara, antes do fecha-
mento do negócio”, diz.

A lei não obriga os fornece-
dores a trocarem produtos por
motivo de cor, tamanho ou gosto.
Nestes casos, a loja só terá que
trocar a mercadoria caso tenha
prometido. Solicite esse compro-
misso por escrito, em etiquetas ou
nota fiscal, por exemplo.

Se o produto apresentar al-
gum problema que o torne im-
próprio para o consumo, o for-

necedor tem 30 dias para resol-
ver a pendência. Se não o fizer, o
consumidor tem direito de exi-
gir a troca da mercadoria por ou-
tra igual ou a devolução da quan-
tia paga com correção monetária.
Pode, ainda, optar pelo abatimen-
to proporcional do preço.

Nas compras realizadas pela
internet, telefone, catálogo ou
qualquer outra forma que seja
fora do estabelecimento comer-
cial, o consumidor poderá desis-
tir da aquisição em até sete dias
após o recebimento da mercado-
ria ou da assinatura do contrato.

O consumidor deve formali-
zar, por escrito, a sua desistência
e, se for o caso, devolver o produ-
to recebido. Nesses casos, terá
direito a devolução integral de
qualquer valor que tenha sido pago
(inclusive despesas com frete).

Guia capacita professores em
atividades ambientais nas escolas

Uma iniciativa do Centro de
Tecnologia de Recursos Flores-
tais do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT, que foi ini-
ciado em 2017, poderá contri-
buir para que professores do
ensino fundamental e médio
aproveitem de forma mais am-
pla o ambiente externo das es-
colas no processo de aprendi-
zagem dos alunos.

O guia de atividades extra-
curriculares ‘Ideias para ensi-
nar plantando’ é a terceira e
última parte do projeto ‘O Po-
der das Plantas da Minha Co-
munidade’, que inclui uma sé-
rie de oficinas participativas
para alunos do ensino funda-
mental do CEU Três Pontes, na
capital paulista, e a produção
de um vídeo que documentou
as atividades realizadas pelos

profissionais e pelos estudan-
tes na instituição de ensino.

Segundo a coordenadora
da publicação, a pesquisado-
ra Giuliana Del Nero Velas-
co, do Laboratório de Árvo-
res ,  Madei ras  e  Móveis ,
o guia foi elaborado com o
objetivo de compartilhar o
resultado da experiência no
CEU Três Pontes.

“Sugerimos ideias para que
os profissionais da área da edu-
cação percebam o quanto é pra-
zeroso e importante usar as
áreas externas da escola como
laboratório de ensino, mudan-
do a paisagem e usando espa-
ços muitas vezes ociosos. Foi
nítida a transformação nos alu-
nos da instituição que percebe-
ram suas habilidades e capaci-
dade de contribuir com essas

mudanças”, diz Giuliana.
As atividades do projeto

consistiram em oficinas parti-
cipativas e práticas abordando
técnicas de jardinagem e temas
relacionados às áreas verdes da
escola e da comunidade do en-
torno. Essas atividades são
apresentadas no guia para ins-
pirar educadores a saírem das
salas de aula.

“A ideia é enxergar oportu-
nidades de experimentar concei-
tos relacionados a diversas dis-
ciplinas escolares na prática e
abordar questões sobre cidada-
nia e conscientização da comu-
nidade escolar”, completa Caro-
line Almeida Souza, pesquisado-
ra da Seção de Sustentabilidade
de Recursos Florestais e geren-
te do projeto.

A publicação traz quinze ati-

vidades como sugestão para os
professores lançarem mão du-
rante as aulas: elas envolvem a
apresentação dos benefícios
das plantas aos alunos, a partir
da premissa de ‘conhecer para
valorizar e preservar’, a de-
monstração das ferramentas
para as atividades de manuseio
do solo, o preparo de substra-
tos, o plantio por semeadura e a
manutenção de hortas e jardins,
entre outros.

O projeto foi um dos quatro
selecionados no primeiro edital
da Fundação de Apoio ao Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas
(FIPT), que foi lançado em ja-
neiro de 2017, para financiar
projetos sociais de laboratórios
e seções do IPT voltados à pro-
moção da transformação social
positiva e sustentável.



Presidente diz que alíquota
do IR poderá ser reduzida
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Ataque cibernético
atinge centenas de
políticos alemães

Documentos internos de partidos e detalhes pessoais de cen-
tenas de políticos alemães foram publicados no Twitter, infor-
mou na sexta-feira (4) a emissora pública RBB. O ataque ciber-
nético atingiu todas as legendas representadas no Parlamento,
exceto a populista Alternativa para a Alemanha (AfD).

Foram vazados dados confidenciais de celulares, conversas
privadas, endereços de políticos e outros dados particulares, as-
sim como documentos internos de partidos. As legendas atingi-
das são a União Democrata Cristã (CDU), o Partido Social-De-
mocrata (SPD), a União Social Cristã (CSU), o Partido Verde, a
Esquerda e o Partido Liberal Democrático (FDP).

O vazamento de documentos foi descoberto nessa quinta-feira
(3), segundo a emissora alemã. No entanto, aparentemente, os
documentos foram publicados em dezembro por meio de uma
conta no Twitter baseada em Hamburgo – os dados foram vaza-
dos como num calendário, com informações novas a cada dia.

A maioria das informações vazadas consistia de detalhes de
contatos, como endereços e números de telefone celular. No
entanto, em certos casos, também foram vazados documentos
pessoais, incluindo detalhes bancários e financeiros, cartões de
identificação e conversas privadas.

Nenhum dos documentos partidários continha informações
altamente secretas. Os dados incluíam pedidos de emprego, me-
morandos partidários e listas de membros do partido. Alguns
documentos tinham mais de um ano.

O ataque parece ter sido feito de forma arbitrária, pois ne-
nhum padrão pôde ser detectado, embora nenhum partidário da
AfD tenha sido vítima. Políticos estaduais e alguns artistas tam-
bém foram afetados. Não está claro ainda quem foi o responsá-
vel pelo ataque cibernético e com qual a intenção os dados fo-
ram colocados na internet.

A conta no Twitter usada para os vazamentos tem em sua
descrição os termos “pesquisa de segurança”, “artistas”, “sá-
tira” e “ironia”. Desde meados de 2017, dados privados de
pessoas com algum destaque são publicados na conta – su-
postamente com mais de 16 mil seguidores. A conta pertence
a uma plataforma de internet, e o operador está sediado em
Hamburgo. (Agencia Brasil)

Mundo registrou
30 casos de pólio em

2018, diz OMS
Há 30 anos, o vírus selvagem da poliomielite paralisava cerca

de 350 mil crianças em mais de 125 países todos os anos. Dados
divulgados  na sexta-feira (4) pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS) mostram que, em 2018, apenas 30 casos da doença
foram notificados em dois países – Afeganistão e Paquistão. O
mundo, segundo a entidade, está à beira de um sucesso sem pre-
cedentes na saúde pública: a erradicação global da doença.

“A OMS e seus parceiros da Iniciativa Global para Erradica-
ção da Pólio se comprometem a apoiar integralmente os go-
vernos do Afeganistão e do Paquistão para combater a doença
em seus últimos redutos e livrar-se dessa doença debilitante de
uma vez por todas”, destacou a organização, por meio de comu-
nicado.

De acordo com a nota, a erradicação da pólio exige altas co-
berturas vacinais em todo o planeta para que se consiga bloquear
a transmissão de um vírus extremamente contagioso. Infelizmente,
segundo a OMS, algumas crianças permanecem sem acesso às
doses adequadas por motivos diversos, incluindo falta de infra-
estrutura, localidades remotas, migração, conflitos, insegurança
e resistência à vacinação.

“A meta das equipes em solo no Afeganistão e no Paquistão é
muito clara: localizar e vacinar todas as crianças antes que o ví-
rus chegue até elas. Esses países alcançaram enorme progresso.
Há 20 anos o poliovírus paralisava mais de 340 mil crianças em
todo o Paquistão. Em 2018, apenas oito casos foram reportados
em alguns distritos.”

A OMS destacou, entretanto, que o processo de erradicação
da pólio deve ser um esforço no sentido “tudo ou nada” e que
uma possível falha em acabar com esses últimos redutos poderia
resultar no ressurgimento da doença, chegando a até 200 mil
novos casos em todo o mundo num prazo de dez anos.

“Estamos no caminho certo para alcançar o sucesso. Um Pa-
quistão e um Afeganistão livres da pólio significam um mundo
livre da pólio”, concluiu a organização, citando que a erradica-
ção da doença poderia economizar entre US$ 40 bilhões e US$
50 bilhões, sendo a maioria em países de baixa renda. “E os be-
nefícios humanitários serão sustentados para as gerações futu-
ras: nenhuma criança jamais seria afetada novamente por essa
terrível doença”. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na sexta-feira (4) que o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, deve anunciar a possi-
bilidade de diminuir o teto da
alíquota do Imposto de Renda da
Pessoa Física, de 27,5% para
25%. “Porque o nosso governo
tem de ter a marca de não aumen-
tar impostos”, afirmou.

Perguntado, Bolsonaro disse
que o aumento do Imposto so-
bre Operações Financeiras (IOF)
já foi assinado, mas “para quem
tem operação fora”. Segundo
ele, a medida foi necessária “para
poder cumprir uma exigência de
um projeto aprovado [pelo Con-
gresso] nesse sentido, como
pauta bomba, contra a nossa von-
tade”.

O presidente afirmou que “o
percentual [de aumento] é míni-
mo, uma fração”.

Bolsonaro falou com a im-
prensa após participar de ceri-
mônia de transmissão do  co-
mando da Aeronáutica para o te-
nente brigadeiro do ar Antonio
Carlos Moretti Bermudez, na
Base Aérea de Brasília.

Reforma da Previdência
Bolsonaro também disse que

o governo deve apresentar a pro-
posta para a reforma da Previ-
dência ainda este mês. “Vamos
aproveitar o que está na Câmara.
A última proposta minha é apro-
veitar. Ela [a reforma] está num
espaço temporal que termina em
2030. Tudo aquilo que é para
entrar em vigor até o final de
2022, essa é a última ideia que
eu quero ver se a gente conse-
gue colocar em prática e com-
por com o Parlamento já que a

proposta está lá. Seria como está
na proposta agora, 62 anos para
os homens no final de 2022. E
para mulheres, de 55 para 57
[anos].”

Em entrevista ao SBT  na
quinta-feira (3), Bolsonaro dis-
se que a proposta de reforma da
Previdência em discussão no
governo prevê a idade mínima de
62 anos para os homens e 57
anos para as mulheres com au-
mento gradativo. Segundo Bol-
sonaro, seria mais um ano a par-
tir da promulgação e outro em
2022, mas com diferenças de
idade mínima de acordo com a
categoria profissional e a expec-
tativa de vida.

Acordo Boeing-Embraer
Perguntado se apoiará o

acordo entre a Embraer e a
Boeing - que prevê a criação de
uma nova companhia, uma joint
venture, na qual a Boeing teria
80% e a Embraer, 20% -, o pre-
sidente disse ser favorável à ali-
ança, mas ter preocupações com
o futuro da empresa.

“Seria muito bom essa fusão,
mas nós não podemos, como
está na última proposta, que da-
qui a cinco anos tudo seja repas-
sado para o outro lado. Nossa
preocupação é essa, é um patri-
mônio nosso.”

Solenidade
Durante a cerimônia,

o oficial-general Antonio Car-
los Moretti Bermudez assumiu
o lugar do tenente-brigadeiro do
ar Nivaldo Luiz Rossato, que
comandou a Aeronáutica nos úl-
timos quatro anos.

Em seu discurso, Bermudez

disse que um dos seus objetivos
é garantir recursos para a incor-
poração de novas tecnologias, a
qualidade dos cursos oferecidos
pela Força Aérea Brasileira
(FAB) e a capacitação do efeti-
vo.

“O documento que define a
conduta do governo federal nes-
ta sua fase inicial deixa claro que
dificuldades irão surgir, seja
pelo receio às mudanças, seja
pela escassez de recursos, ou
mesmo provenientes da reação
corporativa ou do inconformis-
mo com um governo verdadei-
ramente diferente. Entretanto, o
próprio documento evidencia
que nada disso será suficiente
para impedir o avanço do nosso
país”, disse Bermudez.

Já o tenente-brigadeiro Ros-
sato que deixou na sexta-feira o
cargo afirmou que deu início,
durante sua gestão, à reestrutu-
ração da Aeronáutica, com aper-
feiçoamento da estrutura orga-
nizacional e a capacitação dos
recursos humanos. Ele afirmou
ainda que o poder aéreo é a li-
nha de frente de defesa da nação. 

“As ameaças existem, estão
mimetizadas à nossa volta e até
entre nós, prontas a mostrar sua
força aproveitando as nossas vul-
nerabilidades. Por isso, devemos
estar sempre prontos, integra-
dos com a Marinha e o Exército
porque, se falharmos na defesa
de nosso território, terá sido em
vão todo nosso esforço em nos-
so passado. O poder aéreo é a
linha de frente da defesa da na-
ção. A paz com os nossos vizi-
nhos não permite à nação o di-
reito de menosprezar suas For-
ças Armadas”, afirmou Rossato.

“Nossas imensas áreas com
baixíssima densidade populaci-
onal, nossas florestas, minerais,
nossas águas, nossa gigantesca
área agriculturável, nos obrigam
a ter uma capacidade dissuasó-
ria que desestimule aventuras ou
subterfúgios para perdermos
nossa soberania”, completou.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, e os
ministros da Defesa, general
Fernando Azevedo, e do Gabine-
te de Segurança Institucional
(GSI), general Augusto Heleno,
participaram do evento. Também
estiveram presentes à cerimônia
os ministros da Secretaria-Ge-
ral da Presidência, Gustavo Be-
bianno, da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, e da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, Marcos Pontes,
além da procuradora-geral da
República, Raquel Dodge.

Comandante da Aeronáutica
Gaúcho de Santo Ângelo

(RS), o tenente-brigadeiro Ber-
mudez, de 62 anos, está na For-
ça Aérea Brasileira (FAB) des-
de 1975. Em 43 anos de carrei-
ra, passou por várias áreas da
FAB, desde a operacional até a
estratégica: foi chefe do Esta-
do-Maior do Comando-Geral de
Operações Aéreas, chefe da Lo-
gística do Estado-Maior Con-
junto das Forças Armadas do
Ministério da Defesa. Ao ser
designado para o cargo de co-
mandante da Aeronáutica, esta-
va à frente do Comando-Geral
do Pessoal. Foi promovido ao
posto de tenente-brigadeiro em
novembro de 2014. (Agencia
Brasil)

Preços na indústria caem 1,54% no
maior recuo desde janeiro de 2014

Influenciados pela redução
dos preços dos derivados do pe-
tróleo e do álcool, além de ou-
tros produtos químicos, os pre-
ços da indústria fecharam o mês
de novembro com deflação (in-
flação negativa) de 1,54%, re-
sultado inferior ao -0,68 de ou-
tubro. Esta foi a maior queda de
toda a série histórica iniciada
em janeiro de 2014.

Os dados fazem parte da pes-
quisa relativa ao Índice de Pre-
ços ao Produtor (IPP) e foram
divulgados  na sexta-feira (4),
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), no
Rio de Janeiro.

Com o resultado de novem-
bro, o indicador acumula no ano

(novembro-janeiro) alta de
11,47%, inferior aos 11,94% do
acumulado nos últimos doze
meses (a taxa anualizada). Em
novembro do ano passado, o IPP,
que mede os preços na porta das
fábricas, foi de 1,40%.

Segundo o IBGE, apesar da
queda, na passagem de outubro
para novembro houve variações
positivas de preços em 11 das
24 atividades, contra 8 relativas
ao mês anterior.

Segundo o gerente de Análi-
se e Metodologia do IBGE, Ale-
xandre Brandão, vários fatores
influenciaram a queda de 7,23%
verificada nos preços do refino
de petróleo, “a mais intensa des-
de janeiro de 2010”.

“Os preços do óleo bruto
extraído caíram, o que reduz os
custos de refino e influenciam
toda a cadeia de produção. O
óleo diesel, que tem o maior
peso no refino, ficou mais bara-
to. Além disso, a nafta, que é
matéria-prima fundamental para
a indústria química, também teve
redução de preços”, explicou.

Outra questão importante no
período, segundo o gerente, foi
a variação do dólar, que tinha
aumentado em outubro e sofreu
pequena depreciação em no-
vembro. “Isso barateou as im-
portações de elementos que par-
ticipam do processo de refino,
o que diminuiu ainda mais os
custos”, disse.

O IPP mede a variação dos
preços dos produtos na porta das
fábricas, ou seja, sem incidên-
cia de impostos e frete, de 24
atividades das indústrias extrati-
vas e de transformação.

Maiores variações
O levantamento do IBGE in-

dica que as quatro maiores vari-
ações na comparação entre ou-
tubro e novembro de 2018 ocor-
reram entre os produtos das ati-
vidades de refino de petróleo e
produtos de álcool, que encer-
raram novembro com deflação
de 7,23%; outros produtos quí-
micos (-4,18%); impressão
(2,65%) e produtos de metal (-
2,03%). (Agencia Brasil)

Inflação para famílias com renda
baixa é 4,17% em 2018

O Índice de Preços ao Con-
sumidor - Classe 1 (IPC-C1),
que diz respeito às famílias de
menor renda (1 a 2,5 salários
mínimos) fechou o mês de de-
zembro com alta de 0,32%, fi-
cando 0,57 ponto percentual aci-
ma da taxa de novembro, quando
o índice fechou com deflação
(inflação negativa) de 0,25%.
Com o resultado, o indicador
fechou o ano passado com alta
acumulada de 4,17%.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira (4), pelo Instituto
Brasileiro de Economia de Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre –

FGV). Segundo a fundação, em
dezembro, a inflação para as fa-
mílias de baixa renda ficou 0,03
ponto percentual acima do Índi-
ce de Preços ao Consumidor –
Brasil (IPC-BR), que registra a
variação dos preços para o total
das famílias brasileiras e que
subiu em dezembro 0,29%. No
ano, o indicador fechou com alta
acumulada de 4,32%, resultado
0,05 ponto percentual acima do
registrado pelo IPC-C1.

Classes de Despesas
Os dados da FGV indicam

que a alta de 0,32 relativa ao IPC-

C1 de dezembro reflete acele-
ração de preços em seis das oito
classes de despesa componentes
do índice, com destaque para
Habitação, grupo que saiu de
uma deflação de 1,10% para uma
alta de 0,10% (variação de 1,20
ponto percentual); Alimentação
(de 0,34% para 0,83%); Saúde e
Cuidados Pessoais (de -0,17%
para 0,29%); e Vestuário (0,14%
para 0,70%).

Educação, Leitura e Recrea-
ção passou de uma alta de 0,27%
para 0,66% e Despesas Diversas
de 0,03% para 0,09%. Nestes
grupos, os destaques partiram

dos itens tarifa de eletricidade
residencial (-6,04% para -
1,05%), laticínios (-4,76% para
-3,19%), artigos de higiene e
cuidado pessoal (-1,10% para
0,36%) e roupas (0,29% para
0,87%).

Em contrapartida, fecharam
com desaceleração de preços os
grupos Transportes (de -0,42%
para -0,52%) e Comunicação
(de 0,07% para -0,02%). Nestas
classes de despesa, destacam-se
os itens gasolina (-2,96% para -
4,43%) e pacotes de telefonia
fixa e internet (0,63% para
0,00%). (Agencia Brasil)

Petrobras reduz pelo 2º dia seguido
preço da gasolina nas refinarias

Pelo segundo dia seguido, a
Petrobras reduz o preço da ga-
solina vendida nas refinarias. Na
sexta-feira (4), a empresa está
negociando o litro do combus-
tível a R$ 1,4537. Na quinta-
feira (3) a estatal já havia redu-
zido o preço de R$ 1,5087 para

R$ 1,4675.
De acordo com a Petrobras,

a política de preços da empresa
para a gasolina e o diesel ven-
didos às distribuidoras “tem
como base o preço de paridade
de importação, formado pelas
cotações internacionais destes

produtos mais os custos que im-
portadores teriam, como trans-
porte e taxas portuárias, por
exemplo”.

Segundo a estatal, essa “pa-
ridade é necessária porque o
mercado brasileiro de combus-
tíveis é aberto à livre concor-

rência, dando às distribuidoras
a alternativa de importar os pro-
dutos”.

A Petrobras informa ainda
que “o preço considera uma mar-
gem que cobre os riscos (como
volatilidade do câmbio e dos
preços)”. (Agencia Brasil)

O dólar operou em alta e a
bolsa de valores em queda, na
manhã de sexta-feira (4). Às
10h10, a moeda americana era
cotada para venda a R$ 3,7594,
com alta de 0,147%.

O Ibovespa, o principal índi-
ce do mercado de ações no Bra-
sil, registrava queda de 0,33%,
aos 91.264 pontos.

Na quinta-feira , o dólar fe-

Dólar opera em alta
e bolsa de valores

em queda
chou em queda, no segundo dia
funcionamento da B3, a Bolsa de
Valores de São Paulo, neste ano.
A moeda norte-americana ficou
em R$ 3,7542, uma variação
negativa de 1,43%.

O Ibovespa fechou o dia com
alta de 0,61%, totalizando
91.564 pontos, batendo novo
recorde nominal do ano. (Agen-
cia Brasil)
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Forças federais de seguran-
ça começaram a se deslocar
para o Ceará e devem iniciar a
atuação neste sábado. Cerca de
70 integrantes da Força Nacio-
nal que estavam no Rio Grande
do Norte e 30 em Sergipe já co-
meçaram a se dirigir para a ca-
pital cearense, informou  na sex-
ta-feira (4) o secretário nacio-
nal de Segurança Pública, Gui-
lherme Teophilo. O emprego da
Força Nacional foi autorizado
pelo ministro da Justiça, Sergio
Moro, por um período inicial de
30 dias.

“Às 15h nós estamos deslo-
cando mais 88 homens num Hér-
cules 630 da Força Aérea Brasi-
leira e durante a madrugada um
Boeing 767 vai levar o restante
dos 300 homens que o nosso
governador do estado do Ceará
pediu. E mais 30 viaturas estão
iniciando comboio para Fortale-
za no dia de hoje. Acredito que
em 48h elas estejam lá”, afir-
mou.

O envio das forças foi auto-
rizado por Sergio Moro após
pedido do governador do estado,
Camilo Santana. Foram designa-

dos agentes da Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, do
Departamento Penitenciário
Nacional e homens da Força
Nacional e das Forças Armadas.
As forças atuarão em parceria
com a Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social e as po-
lícias locais. Segundo Guilher-
me Teophilo, o tempo de res-
posta foi de 24 horas, período
necessário para o planejamento
da ação e organização dos inte-
grantes.

O secretário disse que equi-
pes de inteligência têm acompa-
nhado a situação do estado des-
de a morte de um líder crimino-
so, GG do Mangue, no ano pas-
sado. O estudo, acrescentou ele,
indicou a necessidade do empre-
go dos 300 integrantes das for-
ças, inclusive de militares.

Ataques
Desde quarta-feira (2), ata-

ques vêm sendo registrados na
região metropolitana de Forta-
leza e no interior do estado. Se-
gundo último balanço divulgado
pela Secretaria de Segurança
Pública, foram  registrados in-

cêndios, crimes e episódios de
depredação de estruturas públi-
cas em diversos bairros de For-
taleza. Também foram identifi-
cados ataques com veículos em
três cidades da região metropo-
litana (Guaiuba, Pindoterama e
Horizonte).

No interior, as forças de se-
gurança estaduais foram infor-
madas de crime contra estrutu-
ras públicas em nove cidades:
Pacatuba, Acaraú, Aracoiaba, Ja-
guaruana, Morada Nova, Morri-
nhos, Massapê, Piquet Carneiro
e Tianguá. Entre as ocorrências
foram registrados ataques con-
tra agências bancárias, prédios
públicos e veículos.

De acordo com o governo do
estado, até o momento, 45 pes-
soas foram presas ou apreendi-
das por participação nos atos.
Após reunião entre órgãos do
Executivo e de outros poderes,
como o Ministério Público es-
tadual, a administração anunciou
medidas de reação à ofensiva,
como a nomeação de 220 agen-
tes penitenciários e de 373 po-
liciais do último concurso rea-
lizado.

Em entrevista à Agência
Brasil, o defensor público Car-
los Castelo Branco afirmou que
as causas da ofensiva precisam
ser apuradas, mas lembrou que
os ataques começaram após o
novo secretário estadual de ad-
ministração penitenciária, Luís
Mauro de Albuquerque, ter anun-
ciado endurecimento contra pre-
sos e ter dito não reconhecer
facções criminosas.

Na entrevista coletiva de
sexta-feira, o secretário nacio-
nal de Segurança Pública não foi
assertivo sobre as causas, mas
apontou relação com a disputa
entre grupos criminosos.

“Para quem trabalha com se-
gurança pública, só tem mais vi-
olência ou aumento da taxa de
homicídio onde tem uma dispu-
ta entre as facções no território.
Como no estado do Ceará nós
temos Comando Vermelho, PCC
[Primeiro Comando da Capital],
GDE [Guardiões do Estado], Fa-
mília do Norte e tantas outras,
há ainda uma disputa muito gran-
de por territórios. E é isso o que
eles fazem”, disse. (Agencia
Brasil)

Estudantes poderão faltar
aulas e provas por motivos re-
ligiosos. É que estabelece lei
sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro e publicada no Diá-
rio Oficial da União de sexta-
feira (4). A lei entrará em vi-
gor em 60 dias, em março. A
partir desse mês, as escolas
terão ainda dois anos para to-
mar as providências e fazer as
adaptações necessárias para
colocar a medida em prática.

A nova lei estabelece que
estudantes de escolas e univer-
sidades públicas e privadas po-
derão se ausentar de provas ou
aulas, em dias que, “segundo os
preceitos de sua religião, seja
vedado o exercício de tais ati-
vidades”. Para isso, os estudan-
tes terão que apresentar um re-
querimento com a devida ante-
cedência.

Bolsonaro sanciona
lei que permite faltar

à aula por motivo
religioso

Para repor as atividades, as
instituições de ensino poderão
aplicar prova ou aula de repo-
sição, conforme o caso. Pode-
rão ainda solicitar dos alunos
um trabalho escrito ou outra
modalidade de atividade de pes-
quisa. Os estudantes que fize-
rem essas atividades terão ga-
rantida a presença.

A lei não se aplica, no en-
tanto, às escolas militares. Isso
porque o ensino militar é regu-
lado em lei específica, admiti-
da a equivalência de estudos, de
acordo com as normas fixadas
pelos sistemas de ensino.

De acordo com Agência
Senado, a estimativa de líderes
religiosos é que cerca de 2 mi-
lhões de brasileiros guardam o
sábado e, por razões de fé, não
podem estudar ou trabalhar até
o pôr do sol. (Agencia Brasil)

O carro em que estava o pre-
feito de Duque de Caxias, Wa-
shington Reis (MDB), foi atin-
gido por tiros na tarde de sexta-
feira (4), mas o político não se
feriu e passa bem.

Segundo a Prefeitura da ci-
dade da Baixada Fluminense,
que classificou o incidente
como um atentado, o ataque
ocorreu na localidade do Cangu-
lo, onde Reis vistoriava obras.

Outro carro, com uma equi-
pe de apoio do prefeito, também
foi atingido por disparos. As pri-

Carro do prefeito de Duque
de Caxias é alvo de tiros

meiras informações são de que
os disparos também não feriram
nenhum dos ocupantes desse
veículo.

Washington Reis está em seu
segundo mandato não consecu-
tivo como prefeito de Duque de
Caxias. Antes de ter assumido
em 2017, ele também governou
a cidade entre 2005 e 2008. O
político também já foi deputado
federal e subsecretário estadual
de obras metropolitanas, duran-
te a gestão de Sérgio Cabral.
(Agencia Brasil)

MPRJ ajuíza ação contra Pezão por
improbidade envolvendo a Fetranspor

O Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou
uma nova ação civil pública con-
tra o ex-governador do estado
Luiz Fernando Pezão (MDB).
Dessa vez, ele é acusado de im-
probidade administrativa
por ter recebido R$11,4 mi-
lhões da Federação das Empre-
sas de Transportes de Passagei-
ros do Rio de Janeiro  (Fetrans-
por) para atuar em favor dos in-
teresses da entidade.

Também figura como réu na
ação o ex-dirigente da Fetrans-
por, José Carlos Lavouras, que te-
ria sido responsável por assegu-
rar rotina de pagamentos de van-
tagens ilícitas. O MPRJ sustenta
que Pezão indicou o então servi-
dor público Luiz Carlos Vidal Bar-
roso e o ex-secretário de obras
do estado Hudson Braga para
operacionalizar o recolhimento

da propina. Os dois também são
réus na ação civil pública.

Pezão está preso desde  no-
vembro, quando foi alvo de um
desdobramento da Operação Lava
Jato. Seu mandato foi encerrado
sob a liderança do então vice-go-
vernador Francisco Dornelles
(PP), que na quarta-feira (2) par-
ticipou da cerimônia que  trans-
feriu o cargo de governador para
Wilson Witzel (PSC).

Governo
Como vice-governador, cou-

be a Pezão assumir a gestão do
estado em abril de 2014, quando
o então governador Sérgio Cabral
(MDB) entregou sua renúncia
para concorrer ao cargo de sena-
dor. Meses depois, em outubro,
Pezão foi eleito para um novo
mandato de quatro anos. De acor-
do com o MPRJ, investigações

revelaram que, ao assumir o go-
verno fluminense, ele também
passou a liderar a organização
criminosa estruturada por Cabral
e manteve o seu funcionamento.

Cabral está preso desde no-
vembro de 2016. Várias investi-
gações que se desdobraram da
Operação Lava-Jato o apontaram
como líder de diversos esque-
mas de corrupção no período em
que foi governador do Rio de
Janeiro. Ele já tem nove conde-
nações com penas que somam
quase 200 anos de prisão.

Pedidos
O MPRJ pede à Justiça que

determine o ressarcimento dos
valores recebidos ilicitamente e
a aplicação de multas, com os
recursos sendo destinados aos
cofres do estado. No caso de
Pezão, é pedido o arresto de R$

45,6 milhões e de multa no valor
de R$ 34,2 milhões. Em relação
à Fetranspor, é solicitado o paga-
mento de multa de R$ 34,2 mi-
lhões, valor equivalente ao triplo
dos R$ 11,4 milhões que teriam
sido pagos em propina.

A ação também requer a con-
denação de Pezão, José Carlos
Lavouras, Luiz Carlos Vidal Bar-
roso e Hudson Braga às penas
previstas na Lei de Improbidade
Administrativa: perda da função
pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos e
proibição de contratar com o
poder público por dez anos. Tam-
bém pede que a Justiça estabe-
leça a dissolução compulsória
da Fetranspor, tendo em vista que
ela teria sido usada para facili-
tar ou promover a prática de atos
que corromperam agentes
públicos. (Agencia Brasil)

Acusado de agredir fisi-
camente a mulher, Fábio Tu-
ffy Felippe se entregou na
manhã de sexta-feira (4) na
Delegacia de Atendimento à
Mulher da Zona Oeste, em
Pedra de Guaratiba. Felippe é
filho do presidente da Câma-
ra Municipal do Rio de Janei-
ro, Jorge Felippe (MDB).

A agressão pela qual ele
é investigado ocorreu em 21
de  dezembro .  Fo tos  de
Christini Cardoso de França
com o rosto muito inchado
circularam nas redes sociais
e na imprensa e causaram in-
dignação.

Fábio Felippe esteve  na
quinta-feira  (3) na delegacia
para depor, depois de uma

Filho de presidente
da Câmara do Rio se

entrega à polícia
determinação  jud ic ia l  no
processo em que ele respon-
de por violência doméstica.

Ao longo do dia, a juíza
Yedda Christina Ching As-
sunção, do 2º Juizado de Vi-
olência Doméstica de Ban-
gu, zona oeste do Rio, aca-
tou o pedido do Ministério
Público do Estado do Rio de
Janeiro e decretou a prisão
temporária. 

Quando o caso veio à tona,
o vereador Jorge Felippe, pai
de Fábio, chegou a se manifes-
tar em vídeo por uma rede so-
cial contra o crime. “Não foi
isso que ensinamos a ele.
Quem pratica violência tem
que responder pelo ato”, disse
o vereador. (Agencia Brasil)

Diário Oficial publica afastamento
 de Kassab da Casa Civil de SP

O afastamento do secretário
da Casa Civil do governo de São
Paulo, Gilberto Kassab, foi pu-
blicado  na sexta-feira (4) no Di-
ário Oficial do Estado. Ele pe-
diu licença do cargo para se de-
fender das denúncias de corrup-
ção. A licença é “com prejuízo
dos vencimentos e sem quaisquer
ônus para o Estado, para tratar de
assuntos de interesse particular”.

No dia 19 de dezembro, o
então ministro de Ciência, Tec-
nologia Inovações e Comunica-

ções foi alvo de mandados de
busca e apreensão. Segundo a
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, Kassab teria re-
cebido o total de R$ 58 milhões,
no período em que era prefeito
de São Paulo, de 2010 a 2016.

As investigações da Polícia
Federal são baseadas em infor-
mações transmitidas durante de-
lações premiadas de executivos
da J&F. Uma parte do valor, R$
30 milhões, teria ido diretamen-
te para Kassab, e o restante para

o Diretório Nacional do PSD.
Kassab chegou a ser empos-

sado como secretário do gover-
no paulista no dia 1º de janeiro,
junto com o governador João
Doria, mas não esteve presente
na cerimônia. No dia 2, o nome
dele foi publicado no Diário
Oficial como titular da pasta. Ele
pediu afastamento do cargo e
teve a licença publicada hoje.

Em nota divulgada no dia 27
de dezembro, Kassab diz que “de-
cidiu licenciar-se do cargo para se

dedicar à organização e ao enca-
minhamento das informações so-
licitadas por sua defesa, que com-
provarão a lisura de seus atos”.

Disse ainda que confia “na
Justiça brasileira, no Ministério
Público e na imprensa, e enten-
de que quem está na vida pública
deve estar sujeito à especial
atenção do Judiciário”. Colo-
cou-se à disposição para escla-
recimentos e que seus atos
como gestor público seguiram a
lei.(Agencia Brasil)

Doria reitera apoio à reforma
da Previdência defendida

por Jair Bolsonaro
No Palácio dos Bandeiran-

tes, sede do governo paulista, ao
lado do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), o go-
vernador de São Paulo, João
Doria (PSDB), afirmou  na sex-
ta-feira (3) que espera que o
Congresso Nacional vote a re-
forma da Previdência logo no
começo do ano legislativo, que
se inicia em fevereiro. Segundo
ele, a reforma conta com seu
apoio e da bancada paulista.

“Como governador de São
Paulo, [minha posição] é abso-
lutamente a favor da reforma da
Previdência e da importância
dela para o país, para o cresci-
mento, desenvolvimento econô-
mico, geração de emprego e de
renda e para colocar o Brasil na
marcha de crescimento”, disse.

De acordo com Doria, a ban-
cada de São Paulo, formada por

70 deputados federais, é na sua
maioria aliada do governo pau-
lista. Segundo ele, há um con-
senso sobre a reforma da Previ-
dência. “Está orientada a apoiar
fortemente a votação a favor da
reforma da Previdência.”

Já Rodrigo Maia disse que a
votação da reforma da Previdên-
cia é uma necessidade para o Bra-
sil. “[O país] não aguenta mais um
Estado que custe tão caro e que,
a cada ano, as despesas aumen-
tem, só na Previdência, em torno
de R$ 50 bilhões”., disse. “Todos
morrerão juntos se a reforma da
Previdência não for aprovada”.

Previsão
Na segunda-feira, o presiden-

te Jair Bolsonaro deve se reunir
com o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, para discutirem sobre
a proposta da reforma da Previdên-

cia. O presidente sinalizou que
quer aproveitar boa parte do que já
foi apresentado pelo antecessor
Michel Temer. Na terça-feira (8),
a proposta do governo Bolsonaro
deve ser anunciada.

Para Maia, a votação da re-
forma deve “nortear” o Congres-
so nos próximos seis meses.

Na quinta-feira (3) Bolsona-
ro disse que a proposta de refor-
ma da Previdência em discussão
 prevê a idade mínima de 62 anos
para os homens e 57 anos para as
mulheres com aumento gradati-
vo. Segundo Bolsonaro, seria
mais um ano a partir da promul-
gação e outro em 2022, mas com
diferenças de idade mínima de
acordo com a categoria profissi-
onal e a expectativa de vida.

Disputa
Na conversa com Maia, Do-

ria afirmou que apoia a reelei-
ção dele na disputa pela Presi-
dência da Câmara dos Depu-
tados .  “A or ien tação  [de
apoio a Maia] deve ser do
part ido e  o  presidente  do
partido [PSDB] é Geraldo
Alckmin. Mas eu, como go-
vernador de São Paulo, ma-
ni fes to  c laramente  minha
posição favorável à recondu-
ção de Rodrigo Maia na ree-
leição para Presidência da
Câmara”, disse Doria.

O presidente da Câmara dis-
se estar ciente que Bolsonaro
não irá interferir no processo de
sucessão na Casa. “Ele me disse
várias vezes, e com correção,
que o presidente da República
não participaria do processo na
Câmara dos Deputados. A posi-
ção do presidente está corretís-
sima.” (Agencia Brasil)
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Equipe 100% brasileira enfrentará
desafio de 5,6 mil quilômetros
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O ciclismo nacional terá
sua primeira grande disputa da
temporada no litoral sul de São
Paulo. O Torneio de Verão de
Ciclismo, em sua 33ª edição,
reunirá, entre 21 e 24 de feve-
reiro, algumas das principais
equipes e atletas do país em
Ilha Comprida. Os participan-
tes estarão divididos pelas ca-
tegorias Elite, Open, Júnior (15
a 18 anos),  Sênior (35 a 44
anos) e Máster (45 anos em
diante). A Elite, masculino e
feminino, aliás, contará pontos
para o ranking da Confederação
Brasileira de Ciclismo (CBC).

Serão quatro etapas em um
percurso de 3,1 km, todas com
largada e chegada na Avenida
Marginal Candapui. A Elite mas-
culina, principal categoria, lar-
gará às 8h50. As provas serão
realizadas em circuito plano e,
como a classificação para de-
finir o campeão do torneio é
feita por pontos (não pela soma
dos tempos de cada etapa), as
disputas se tornam ainda mais
atrativas, sempre com expecta-
tivas de chegadas emocionan-
tes e bastante disputadas.

As inscrições seguem aber-
tas pelo site
www.treinoonline.com.br, com
taxa de R$ 75,00 até dia 10 de
janeiro. De 11 de  janeiro a 15
de fevereiro, o valor será de R$
85,00. Mais detalhes também
podem ser obtidos pelo telefo-
ne (13) 99711.1779, a com
José Reinato. 

A programação do evento,
com a duração de cada catego-
ria, será a seguinte: Congresso
Técnico, somente no dia 21/
2, na arena do evento;  Open
Juvenil /  Júnior/Duração:
00h45 + 1 volta/Largada às
7h40; Máster  /  Duração:
00h50 + 1 volta / Largada às
7h40; Elite Masculino/Dura-
ção: 1h30 + 1 volta/Largada
às 8h50; Elite Feminino/Du-
ração: 00h50 + 1 volta/Lar-
gada às 9h30, e Open e Sêni-
or / Duração: 00h55 + 1 volta
/ Largada às 10h50.

“Estamos, mais uma vez,
preparando uma grande prova,
que já se tornou tradição no iní-
cio da temporada. Ilha Compri-
da receberá o evento de novo e
a expectativa é de grande recep-
tividade. A cidade, por sua vez,
poderá ver de perto alguns dos
destaques do ciclismo brasilei-

33º Torneio de Verão
de Ciclismo abrirá a
temporada 2019 do
ciclismo nacional

Evento será de 21 a 24 de fevereiro, mais uma vez na Ilha
Comprida, reunindo algumas das principais equipes do país
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33º  Torneio de Verão de Ciclismo

ro”, ressalta José Reinato Men-
des, organizador da disputa. 

No ano passado, Kacio
Freitas, da Rio Cycling Team,
e Wellida dos Santos, da Fun-
vic/São José dos Campos, fi-
caram com os títulos da cate-
goria Elite no 32º Torneio de
Verão de Ciclismo. 

Geral  Final – após 4 eta-
pas

Elite Masculino
1) Kacio Freitas (Rio

Cycling Team), 36;
2) Rodrigo Melo (São

Francisco Saúde/Klabin/SME
Ribeirão Preto), 32;

3) Joel Cândido Prado
(Memorial Santos/Fupes), 27;

4) Francisco Chamorro
(Funvic/São José dos Cam-
pos), 26;

5) Marcio Bigai  (ECT –
Equipe de Ciclismo de Tauba-
té), 19.

Elite Feminino
1) Wellida dos Santos

(Funvic/São José dos Cam-
pos), 34 pontos;

2) Thainá Araújo ( Memo-
rial Santos/Fupes), 26;

3) Talita Oliveira (Liga de
Ciclismo Campos Gerais), 24; 

4) Luciene Ferreira (Fun-
vic/São José dos Campos), 23;

5) Ana Paula Polegatch
(Memorial Santos/Fupes), 22. 

Máster 
1)  Luis Fernando Basi

(ACL Dimensional Limeira),
30;

2) José Carlos Ferreira Ju-
nior (Jaú), 26;

3) Roniberto Scomparim
(Equimax), 25.

Sênior
1) Andre Orsolino Silva

(Maranga Team/Marcondes
Cesar/Araújo Simão/R1), 33;

2) Fábio Fagundes (Maran-
ga Team/Marcondes Cesar/
Araújo Simão/R1), 26;

3) Alexandre Almeida (Ja-
maica Team), 24.

O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo é uma realização da
Liga Santista de Ciclismo, com
supervisão da Federação Pau-
lista e Confederação Brasilei-
ra. Apoio da prefeitura de Ilha
Comprida , Ert Uniformes e TR
15. Mais informações podem
ser obtidas no site
www.lsciclismo.com.br. 

Trajeto será todo em território peruano, com muitas dunas

Começa na próxima segunda-
feira (7) em Lima, no Peru, o
Dakar 2019. O maior e mais di-
fícil rali do mundo terá 10 dias
de duração e 5.600 quilômetros
de percursos que desafiam pilo-
tos, navegadores e suas máquinas
em terrenos predominantemen-
te de dunas, exigindo técnica,
resistência e muita força mental.
E nesta edição, dos 11 brasilei-
ros que disputarão a prova entre
os UTVs e as motos, quatro de-
les são da equipe paulistana X
Rally Team, tricampeã do Rally
dos Sertões entre os carros.

Liderada pelos irmãos Cris-
tian e Marcos Baumgart, a equi-
pe irá competir pela primeira vez
no Dakar, e optou por entrar na ca-
tegoria dos UTVs (chamada de SxS
pela organização da prova) após boa
experiência no Desafio Inca, tam-
bém no Peru, no último mês de se-
tembro. O time vai competir com
os UTVs Can-Am Maverick X3
preparados pela South Racing.

Pela primeira vez na história
de mais de 40 anos, o Dakar será
todo disputado dentro de um
mesmo país. A prova terá a lar-
gada promocional neste domin-
go (6) nas ruas da capital Lima, e
depois segue para Pisco, San
Juan de Marcona, Arequipa e Tac-
na; na quinta etapa, começa o ca-

minho de volta retornando a Are-
quipa, onde no sábado (12) pilo-
tos e equipes têm o dia de des-
canso. Depois, a prova retorna a
San Juan de Marcona, Pisco e a
chegada, no dia 17, a Lima.

Do desenho de criança à rea-
lidade sonhada

Para Marcos Baumgart, de 41
anos, estar no Dakar é a realiza-
ção de um sonho de criança. Fis-
surado em carros e motos desde
a infância, o caçula dos irmãos
Baumgart tem guardado um de-
senho que fez aos oito anos do
carro com o qual correria no
Dakar quando crescesse.

O sonho virou realidade pela

primeira vez em 2013, quando
disputou a prova na categoria car-
ros ao lado de Kleber Cincea. A
dupla, no entanto, teve de aban-
donar a disputa no sexto dia de-
pois de problemas de motor en-
frentados após um acidente.

Agora competindo entre os
UTVs, Marcos tem um objetivo
muito claro traçado para a pro-
va: não sair de dentro do veículo
durante a disputa.

O navegador Kleber Cincea
compartilha do sentimento. “O
Dakar é sempre difícil, duro.
Muito. E não é diferente este
ano. Somado a isso, a participa-
ção que eu e o Marcos tivemos

em 2013, em que não completa-
mos, nos ajudou a ter alguma ex-
periência. Então a primeira coi-
sa é fazer uma prova constante
para chegar no final. O UTV se
comporta muito bem na areia e
pudemos perceber isso no Peru
durante o Desafio Inca, e foi
muito legal para pegar a mão, en-
tender os limites, treinar navega-
ção em um piso tão diferente para
nós. Tudo isso foi muito impor-
tante. Queremos terminar, mas
ao mesmo tempo vemos chances
de fazer uma boa prova. Mas a
primeira meta é chegar ao final,
e para isso vamos trabalhar bem
focados”, disse.

Tricampeões do Sertões
estreiam no Dakar

Cris tian Baumgart e Beco
Andreotti, competindo juntos há
19 anos, formam a dupla mais lon-
geva da história do rali brasileiro.
Os dois são os atuais tricampe-
ões do Rally dos Sertões na cate-
goria carros. Embora o currículo
imponha respeito, no Dakar eles
entram como estreantes e se co-
locam com humildade.

Cristian, de 44 anos, aposta na
estrutura da equipe mais profissio-
nal do rali brasileiro atualmente para
um bom desempenho, embora sai-
ba o tamanho do desafio.
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Thomaz Bellucci já está na Austrália
e joga o quali em Melbourne

O tenista brasileiro Thomaz
Bellucci já está na Austrália para
iniciar sua participação na tempo-
rada 2019. Após um mês de trei-
namento na IMG Academy, nos
EUA, o paulista disputa na próxi-
ma semana o qualifying do Aus-
tralian Open, o primeiro Grand
Slam do ano, em Melbourne.

“A pré-temporada foi muito
boa. Tanto na quadra quanto na
parte física. Consegui trabalhar
muitas coisas que durante a tem-
porada é mais difícil pela falta de
tempo, porque são muitos tornei-
os seguidos. Consegui fazer qua-
tro semanas de treino, focar em
coisas bem específicas. Foi bem
legal estar preparado para come-
çar a temporada e ter um ano me-
lhor que o ano passado”, disse
Bellucci, atual 225º do ranking.

Ex-número 21 do ranking e

campeão de quatro títulos de ATP,
Bellucci é treinado pelo espanhol
German Lopez. Em 2019, o ex-top
100 e atual treinador Thiago Alves
também fará parte da equipe de
Bellucci e viajará com o tenista em
alguma competições, depois de ter
feito parte do time na pré-tempo-
rada na Flórida, junto a Lopez. Pa-
ralelamente, Thiago Alves mante-
rá o trabalho no Time Guga e no
clube de São José do Rio Preto,
com os tenistas Matheus Alves e
Natan Rodrigues.

Bellucci jogará em Melbour-
ne pela décima vez na carreira.
O tenista de 31 anos tem como
melhor desempenho no Slam
australiano a segunda rodada da
chave principal em 2010, 2011,
2012, 2014 e 2016. Ele tentará
passar pelo qualifying pela se-
gunda vez.
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Thomaz Bellucci

Depois de jogar o qualifying
do Australian Open, Bellucci re-
torna aos Estados Unidos para
disputar uma série de Challen-

gers nos Estados Unidos, todos
na quadra rápida: Newport Bea-
ch (21 janeiro), Cleveland (28
janeiro) e Dallas (04 fevereiro).

Marcelo Melo se recupera de lesão nas
costas e não disputa o Australian Open

A temporada 2019 do minei-
ro Marcelo Melo terá início em
Uberlândia (MG), integrando a
equipe do Brasil na Copa Davis.
Marcelo está se recuperando de
uma lesão nas costas, que impe-
diu a sua preparação para o Aus-
tralian Open, primeiro Grand
Slam do ano, neste mês de janei-
ro. Assim, a volta às quadras, após
as disputas de 2018, será nos dias
1 e 2 de fevereiro, diante da Bél-
gica, quando o Brasil estará em
busca de uma vaga no Grupo Mun-
dial. Os jogos serão no saibro, no
ginásio Sabiazinho. Aproveitando
o tempo parado, Marcelo também
retirou um cisto por causa de uma
infecção que teve no ano passa-
do, em Acapulco, no México.

“Infelizmente, não me recu-
perei a tempo para disputar o
Australian Open. Mas já voltei
aos treinos na preparação para a
Copa Davis, “, explicou Marce-
lo,  patrocinado por  Centauro,
BMG e Itambé, com o apoio da
Volvo e Confederação Brasilei-
ra de Tênis.

No ano passado, Marcelo - ao
lado do parceiro polonês Lukasz
Kubot - começou a temporada na
Austrália com o título do ATP 250
de Sidney, disputando na sequência
o Australian Open, em Melbourne,
chegando às quartas de final.

Agora, em 2019, além da
Davis, em Uberlândia, Marcelo
estará também no Rio de Janei-
ro, para o Rio Open, entre os dias
18 e 24 de fevereiro, nas quadras
de saibro do Jockey Club Brasi-
leiro. Será sua sexta participação
no torneio, que disputa desde a
primeira edição, em 2014.

63 partidas, 41 vitórias, qua-
tro títulos e três recordes em
2018  –  O brasileiro Marcelo
Melo, 35 anos, e o polonês Lukasz
Kubot, 36 anos, estão jogando jun-
tos desde o início da temporada
2017 e já confirmaram a continui-
dade da dupla em 2019. Antes, for-
maram parceria em torneios como
o ATP de Viena, onde foram cam-
peões em 2015 e 2016.

Na temporada 2018, Melo e

Kubot conquistaram quatro títu-
los: ATP 250 de Sidney, na Aus-
trália; ATP 500 de Halle, na Ale-
manha; ATP 500 de Beijing e
Masters 1000 de Xangai, ambos
na China. Nos Grand Slam, foram
vice-campeões no US Open, em
Nova Iorque (EUA).

O ano marcou três recordes
na carreira de Marcelo: passou a
ser o tenista brasileiro com maior
número de semanas no topo do
ranking - 56 - e, também, o re-
cordista brasileiro em número de
títulos da ATP, encerrando 2018
com 32, após a conquista em
Xangai. Além disso, é o jogador
brasileiro que mais vezes dispu-
tou o ATP Finals, torneio que en-
cerra a temporada, reunindo as
oito melhores duplas do ano, em
Londres, na Inglaterra. No mês de
novembro esteve no Finals pela
sexta vez - a segunda com Kubot.
Terminou mais uma vez no Top 10
do ranking mundial individual de
duplas da ATP, dividindo a nona
colocação com Kubot.

Melo e Kubot disputaram,

em 2018, 63 jogos, em 25 tor-
neios, com 41 vitórias - quatro
em Sidney, campeões do ATP
250, três no Australian Open, em
Melbourne, ambos na Austrália,
uma no ATP 500 de Roterdã, na
Holanda, uma no Rio Open, no
Rio de Janeiro, uma no ATP 500
de Barcelona, na Espanha, duas
no ATP 250 de Munique, na Ale-
manha, uma no Masters 1000 de
Madri, na Espanha, uma no Mas-
ters 1000 de Roma, na Itália,
duas em Roland Garros, duas
no ATP 250 de S-Hertogenbos-
ch, com Marcelo atingindo 450
vitórias na carreira, na estreia
na Holanda, quatro no ATP 500
de Halle, com a conquista do bi
na Alemanha, uma na estreia
em Wimbledon, uma no Mas-
ters 1000 de Cincinnati, cinco
no US Open, com o vice-cam-
peonato, quatro no ATP 500 de
Beijing, com o título, quatro no
Masters 1000 de Xangai, tam-
bém com o título, duas em Vie-
na, uma em Paris e uma no ATP
Finals, em Londres. 


