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Líderes de 13 partidos anunciam
apoio à reforma da Previdência
Governadores pedem a Moro
mais interação com governo
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Dívidas com a União passam de
R$ 2 trilhões; 44% são irrecuperáveis
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Pouco mais de 10 dias depois de o Ciclone Idai passar
por Moçambique, o país está
sob alerta do cólera. Segundo
as autoridades estrangeiras, há
vários registros de mortes em
decorrência da doença nos centros de acolhimentos. Na região da cidade de Beira, a mais
atingida pelo desastre, há 228
mil pessoas abrigadas em ambientes sem condições de higiene.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

26º C
19º C

diesel poderia variar até diariamente. Segundo a estatal, os preços do diesel nas refinarias da
companhia correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final.
A estatal anunciou ainda a criação do “Cartão Caminhoneiro”,

GP Brasil Caixa
de Atletismo abre
o IAAF World
Challenge 2019
O 35º Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo está
confirmado para o dia 28 de abril no Estádio do Centro
Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), da
CBAt, em Bragança Paulista (SP). Principal meeting da
América Latina, a competição abrirá o IAAF World Challenge 2019, circuito disputado em nove etapas pela Europa, Ásia e Américas.
O evento terá início às 13:30, com a cerimônia de
abertura.
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Bolsa tem maior alta
em duas semanas e supera
os 95 mil pontos
Depois de cinco sessões seguidas de queda, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores
de São Paulo), reagiu na terça-feira (26). O indicador fechou em alta
de 1,76%, aos 95.307 pontos. Essa
foi a maior valorização diária desde 11 de março, quando o índice
tinha avançado 2,79%.
No mercado de câmbio, o
dia foi de estabilidade. O dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,867, com
alta de 0,24%.

A bolsa operou em alta durante toda a sessão, mas a alta intensificou-se no fim da tarde,
após a Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara anunciar um acordo de líderes que
evitou a convocação do ministro
da Economia, Paulo Guedes,
para explicar a reforma da Previdência. Pelo acordo, o ministro irá à CCJ na quarta-feira da
próxima semana, 3 de abril, na
condição de convidado. (Agencia Brasil)

Primeiros semifinalistas
podem sair hoje
A segunda rodada das quartas de final da Superliga Cimed
masculina de vôlei 18/19 será
movimentada nesta quarta-feira
(27) com duas partidas que podem definir os primeiros semifinalistas da competição. O EMS
Taubaté Funvic (SP) e o Sesc RJ
saíram na frente e têm chances
de classificação para a próxima
fase em caso de vitória sobre
Vôlei Renata (SP) e Fiat/Minas
(MG), respectivamente.

Claro Open Pro - Copa Tubos
QS 3000 começa hoje com
surfistas de 18 países no Peru

Noite

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,71
Venda:
4,02

EURO
Compra: 4,35
Venda:
4,35

OURO
Alex Ribeiro (BRA) campeão em Newcastle

Começa nesta quarta-feira o
Claro Open Pro – Copa Tubos
QS 3000 com surfistas de 18
países disputando o título do
evento mais importante do Circuito Mundial da World Surf League no Peru. Os 139 participantes foram divididos em quatro
fases e os 32 mais bem colocados no ranking mundial, só estreiam nas ondas perfeitas de
Señoritas na quarta e última rodada de 16 baterias. Entre eles, Miguel Tudela, que é local da região
de Punta Hermosa onde acontece
o evento e ocupa a sexta posição
no WSL Qualifying Series, a melhor de um peruano na história do
ranking que classifica dez surfistas para a elite dos top-34 da World
Surf League.
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O primeiro jogo da noite
será entre as equipes taubateana e campineira. O confronto será às 19h15, no ginásio Taquaral, em Campinas (SP). Logo depois, às
21h30, será a vez da partida
entre os times carioca e
mineiro, que se enfrentarão
na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG). Os dois jogos terão transmissão ao vivo
do SporTV 2.
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Rali de aventura e tarefas
Mitsubishi Outdoor ganha
tecnologia e será aberto para
crianças e adultos

Andressa de Moraes bateu recorde em 2018

Comercial
Compra: 3,86
Venda:
3,86

Compra: 149,81
Venda: 181,21

Prefeitura de SP e Sindicato
dos Comerciários realizam o
Mutirão do Emprego com
mais de 6 mil vagas

Esporte

Foto/@WSL / Matt Bennett

Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

A Petrobras anunciou na terça-feira (26) mudança na periodicidade para reajustes do óleo
diesel. A partir de agora, o preço
do combustível não poderá ser
reajustado em períodos inferiores a 15 dias.
Até então, o valor do litro do

que permitirá a compra do combustível a preço fixo nos postos
com a bandeira BR. O cartão deve
entrar no mercado em 90 dias.
Segundo a empresa, o cartão
“servirá como uma opção de proteção da volatilidade de preços,
garantindo assim a estabilidade
durante a realização de viagens”.
A decisão foi aprovada em
reunião com a diretoria executiva. Em nota, a Petrobras garante
que “manterá a observância de
preços de paridade internacional
(PPI), abstendo-se, portanto, de
práticas que poderiam caracterizar o exercício de poder de monopólio, já que possui 98% da
capacidade de refino do Brasil”.
A alta do preço do combustível
foi a principal justificativa para a greve dos caminhoneiros em maio de
2018. (Agencia Brasil)

cer à sociedade que a o Parlamento preservará os “mais pobres e mais vulneráveis” no texto da reforma da Previdência.
“[A retirada desses trechos
vai] trazer mais segurança, sobretudo, às pessoas mais pobres. Há uma campanha insidiosa, que é feita nas redes sociais, que estamos a deliberar
uma reforma que vai atingir às
pessoas mais pobres e a gente
quer, por meio desse manifesto
com os líderes que compõem a
maioria na casa, já sinalizar que
não faremos nada que retire direitos das pessoas mais pobres,
que estão na linha abaixo da
pobreza.”
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Foto/ Tom Papp

Após ciclone,
Moçambique
enfrenta risco
de surto
de cólera

Foto/ Tomaz Silva Agência Brasil

Um grupo de sete brasileiros foi preso na província de Verbania e Novara, na região de Piemonte, norte da Itália. Eles são
acusados de falsificar documentos para obtenção de cidadania
italiana. A polícia italiana, que
investiga o caso há um ano, apura ainda a possível participação
de um padre italiano, de uma paróquia de Pádua, no esquema.
De acordo com as investigações, conduzidas no âmbito
da Operação Santos, pelo menos 800 falsas cidadanias italianas foram obtidas por meio
do esquema que, segundo apurações preliminares, movimentou cerca de 5 milhões de
euros.
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Petrobras anuncia mudança
na periodicidade de reajuste
do óleo diesel

Foto/Ricardo Buffolin

Brasileiros
são presos na
Itália por
fraude em
documentos
de cidadania

Líderes de 13 partidos (PR,
SD, PPS, DEM, MDB, PRB,
PSD, PTB, PP, PSDB, Patriotas, Pros e Podemos) divulgaram na terça-feira (26) uma
nota em apoio à reforma da
Previdência, mas impõem
condições. Pedem a exclusão
da proposta de dois aspectos:
o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria rural.
Para o líder do DEM, Elmar
Nascimento (DEM-BA), a retirada desses trechos é fundamental para proteção de pessoas abaixo da linha da pobreza
no país. O manifesto, segundo
Nascimento, pretende esclare-

Modelos 4x4 podem participar
As aventuras em meio ao 4x4
ganham ainda mais novidades e
modernidades na temporada
2019 do Mitsubishi Outdoor. A
partir deste ano, os participantes
do rali de estratégia e tarefas que
se inscreverem na categoria Fun
farão a prova com apenas um car-

ro, com duas a cinco pessoas
em cada equipe e sem limite
de idade, ou seja, podem participar crianças e adultos.
“Estamos sempre em busca
de inovações para atrair cada
vez mais pessoas para os eventos da Mitsubishi.
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MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é 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 MA RA ( S P )
Vereador Isac Felix (PR que volta a ser PL) tá mais em alta
que avião. Assumiu a presidência paulistana do PR (que volta a
ser PL), tornou-se relator da importante CPI sobre antenas de
telefonia na Pauliceia Desvairada e vê sua igreja Batista em alta
entre as protestantes no Brasil.
.
PR E F E I T U RA ( S P )
Ministério Público (SP) vai conceder liminar (difícil de ser
cassada) pra que Bruno Covas (PSDB) não possa licitar a transformação do elevado Costa e Silva (agora João Goulart) - o famoso Minhocão - em parque. A ADIN demolidora foi do advogado e vereador Caio Miranda (ainda no PSB).
.
A S S E M B LE IA ( S P)
Entre os eleitos deputados mais pela sua atuação nos movimentos sociais do que na política propriamente dita, destaque
pra Arthur do Val (MBL no DEM). Produto político de ponta - na
prateleira política do Século 21 - o conhecido por ‘Mamãe Falei’
chegou com tudo e seu gabinete é muito ‘profissa’.
.
GOVERNO (SP)
Em plena campanha pra Presidência em 2022, João Doria
(dono paulista e sócio preferencial nacional do PSDB) costura
com gregos, troianos e até extra-terrestres sua natural candidatura, uma vez que já se apresenta como ‘BolsoDoria’ 4.0 e mais
anti-PT Lulista que nunca. E ainda se diz gestor.
.
CONGRESSO
O jovem deputado federal Kim Kataguiri (MBL no DEM) tá
dizendo que não tem nada contra a figura humana da colega Joice
(PSL do Bolsonarismo), apesar da troca de xingamentos que protagonizaram recentemente. É assim que podem e devem rolar as
relações no cotidiano da política.
.
PR E S I D Ê N C I A
Quem presenciou o reencontro do ex-Presidente Michel Temer (MDB) com a esposa Marcela e o filho Michelzinho - após
a libertação da prisão preventiva - comenta que foi emocionante.
Em tempo: qual ser verdadeiramente humano sente prazer em ver
o sofrimento de uma família ?
.
PA R T I D O S
Uma das alternativas pro Movimento Brasil Livre se tornar
partido é migrar e incorporar uma pequena legenda (como fez
Bolsonaro com o PSL) e transformá-la numa sigla de médio porte, levando seus pensamentos e estatutos pra dentro da nova agremiação, que pode ser PMBL .
.
H I ST Ó R IA S
5 anos de pontificado no Vaticano e o papa Bergoglio enfrentando a pior crise da igreja católica (condenação de padres envolvidos em abusos sexuais). 5 anos de Operação Lava-Jato, venceu corrupções de altos escalões políticos e empresariais, enfrentando corporativismos do Supremo.
.
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A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é referência das liberdades (possíveis) de imprensa. Está dirigente
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Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia paulista.
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O governador de São Paulo,
João Doria, apresentou na terçafeira, (26) o projeto de restauração do Museu do Ipiranga, localizado na capital paulista
e fechado para visitação desde
2013, quando foram detectados
problemas de estrutura no prédio. Foi lançada também captação de recursos para as obras
por meio da Lei Rouanet, a Lei
Federal de Incentivo à Cultura.
O projeto total está avaliado
em R$ 160 milhões. O governo paulista já conseguiu R$ 36
milhões com o apoio de três
empresas, via Lei Rouanet,
para início das obras
O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, sede do
governo paulista, com a presença de empresários brasileiros, autoridades estaduais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa e representantes
da Universidade de São Paulo
(USP), que atualmente é responsável pelo museu.
“Hoje lançamos as cotas para
captação de patrocínio. Três
grandes empresas aceitaram e
assinaram. A EDP, a Sabesp e o
Itaú já somam R$ 36 milhões”,
disse Doria, acrescentando que
ao término da reunião duas outras empresas já demostraram
interesse em adquirir cotas do
projeto. Com essa captação, já
é possível dar início às obras no
dia 2 de maio.
“Estamos otimistas, temos
que obter R$ 160 milhões, esse
é o nosso objetivo e confio que
vamos alcançar. O museu e os
jardins do museu estarão totalmente recuperados, para, em setembro de 2022, fazermos uma
grande celebração dos 200 anos

Foto/ Ipiranga Rovena Rosa ABr

SP consegue apoio de três empresas
para obras do Museu do Ipiranga

Museu do Ipiranga
da Independência do Brasil”, disse o governador.
Doria pediu ao presidente
Jair Bolsonaro ampliação do valor autorizado, via Lei Rouanet,
para a reforma do museu. O governo informou que o valor atual já aprovado é de R$ 50 milhões. A intenção é conseguir o
total necessário (R$ 160 milhões), dividindo o projeto de
restauração em três módulos
para captação de recursos. Os
próximos dois módulos do projeto ainda serão submetidos à
aprovação da lei de incentivo em
2020 e 2021.
Mais antigo museu público
de São Paulo, o Museu do Ipiranga passa por restaurações
desde 2013. O governo estadual está mobilizando empresas para captar recursos e acelerar as obras para inaugurar
o Novo Museu do Ipiranga em
2022, ano do bicentenário da
Independência.
Com exceção da pintura Independência ou Morte, de Pedro

Américo, todo o acervo, mais de
400 mil itens, estão acondicionados em cinco imóveis alugados e transformados em reservas técnicas. Para isso, houve
investimento de R$ 35 milhões.
O museu está fechado para visitação, mas continua sendo utilizado para ensino e pesquisa.
Segundo informações do
governo do estado, cerca de 150
grandes empresas estiveram presentes no encontro realizado
hoje para apresentação do projeto de restauro e foram convidados pelo governador a realizar
doações para as obras.
O projeto completo prevê
uma nova ocupação do museu,
com mais 5 mil metros quadrados de área para exposições e
atividades culturais e de forma
totalmente acessível. A modernização prevê ainda um auditório, um café com loja de souvenires e um mirante. A reforma do
museu pretende triplicar a capacidade anual de visitação, passando dos 300 mil registrados

em 2013 para 900 mil.
O museu, criado em 1894,
está localizado no edifício que
era conhecido como Monumento do Ypiranga, construído para
marcar o local da proclamação
da Independência. Suas portas
foram abertas ao público em
7 de setembro de 1895, nascendo como museu enciclopédico e incorporado, em
1963, à Universidade de São
Paulo (USP). Desde 1989, é
um museu especializado em
história da cultura material da
sociedade brasileira.
Córrego Ipiranga
Além de adquirir uma das
cotas de captação de patrocínio
para restauração do museu no
valor de R$ 12 milhões, a Sabesp
vai despoluir o Córrego do
Ipiranga junto com a prefeitura
paulistana.
O presidente da Sabesp, Benedito Braga, informou que o
objetivo é garantir que o
córrego esteja totalmente limpo
em 2022, quando o museu deve
ser reaberto. A Sabesp também
fará o rebaixamento da rede de
esgoto nas imediações do museu por conta das obras a serem
iniciadas.
“Estamos aqui nos unindo a
outras companhias para viabilizar esse importante projeto.
Quero ainda aproveitar a oportunidade para dizer que, em união
com o estado e a prefeitura de
São Paulo, a Sabesp vai limpar o
córrego Ipiranga. É uma iniciativa para que a comemoração no
dia 7 de setembro de 2022 possa ser às margens plácidas com
um córrego limpo e cheiroso”,
segundo Benedito Braga.

Prefeitura de SP e Sindicato dos Comerciários realizam
o Mutirão do Emprego com mais de 6 mil vagas
Na terça-feira, 26 de março,
o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, visitou o Mutirão do Emprego 2019, uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que promove
ações de intermediação de mão
de obra entre trabalhadores em
busca de oportunidade de recolocação no mercado de trabalho
e empresas que necessitam de
profissionais na capital paulista.
“Hoje a vocação da cidade de
São Paulo é o setor terciário, por
isso que esta parceria com o Sindicato dos Comerciários é muito importante. São vagas tanto do
CATe, da Prefeitura, como vagas
que foram procuradas pelo sindicato, em uma ação conjunta
para que possamos ajudar a população a encontrar vagas de trabalho. Nós estamos à disposição
para qualquer sindicato, para qualquer central e para qualquer um
que queira somar esforços para
ajudar a população”, disse o prefeito Bruno Covas.
O evento, que começou na
terça-feira com mais de 6 mil vagas de emprego disponíveis,
ocorre até sexta-feira, 29 de
março. No primeiro dia do
mutirão estão sendo distribuídas as senhas para os quatro
dias de evento. Nas datas seguintes, apenas as pessoas que
tiverem senha serão atendidas. Para se candidatar a uma
vaga de emprego o cidadão
precisa apresentar RG, CPF,
carteira de trabalho e currículo impresso.
“Essa ação é uma excelente
oportunidade para as pessoas
conseguirem o acesso a uma entrevista de emprego para uma vaga
que seja compatível com o seu

perfil profissional. Mesmo aqueles que não têm experiência poderão encontrar oportunidades de
ingressar no mercado de trabalho”, explica a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
A equipe técnica do CATe Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, será responsável pela recepção aos candidatos,
fluxo das entrevistas de pré-seleção realizada pelas empresas,
atendimento ao cidadão com vagas disponíveis no Sine – Sistema Nacional de Emprego, e também realizará a emissão da primeira e segunda via da carteira de
trabalho. Para obter o documento basta apresentar o RG, CPF e
uma foto 3x4 atualizada. Para a
segunda via é necessário o boletim de ocorrência ou carta de próprio punho declarando a perda do
documento.
Já o Sindicato dos Comerciários é responsável pela captação
de vagas junto às empresas privadas, gestão do atendimento durante o evento e realizará a triagem dos candidatos às vagas de
emprego.
Os cargos com mais oportunidades são telemarketing e operador de loja, ambos com mais de
mil oportunidades cada. As empresas oferecem também postos
de trabalho para pessoas com deficiência e aprendizes. Os interessados passarão por uma triagem para análise do perfil e serão encaminhados para as entrevistas com as empresas para vagas como empacotador, balconista, repositor, atendente, operador
de caixa, entre outros. A maioria
das vagas de emprego tem como
requisito mínimo ensino fundamental completo e idade acima

de 16 anos.
O Grupo Pão de Açúcar participa da ação com a oferta de mil
vagas para operador de loja.
Quem busca uma oportunidade
como operador de atendimento
receptivo e ativo pode se candidatar a um dos mais de mil postos oferecidos pela Atento. Já
quem trabalhou em mercados
pode se inscrever para os cargos
de padeiro, peixeiro, açougueiro,
operador de caixa e confeiteiro,
oferecidos pelos Supermercados
Sonda e Atacadão. O Carrefour
participa do Mutirão com 200
vagas para diversas funções
como frentista, operador comercial, ativo de vendas, SAC, técnico de manutenção, farmacêutico
e agente de fiscalização.
Para os candidatos que tiverem experiência em loja, a Polishop e a Marisa oferecem mais
de 100 oportunidades para vendedor, auxiliar de estoque, operador de atendimento, ajudante
geral, auxiliar administrativo e
assistente de visual.
A Secretaria Municipal de
Saúde participa dos quatro dias de
evento promovendo uma campanha de vacinação contra a febre
amarela e a realização de exames
rápidos de HIV e Sífilis. Será também disponibilizado um ônibus
com tratamento odontológico. A
Pasta de Direitos Humanos levará
o Ônibus Lilás na sexta-feira para
conscientizar e, caso seja necessário, encaminhar as vítimas de importunação e assédio para a rede de
atendimento – Delegacia da Mulher, Centros de Referência, Ministério Público e Defensoria.
A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) também participa do Mutirão do Emprego com
equipes do Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC), para realizar cadastro pelo CadÚnico aos
interessados. Na cidade de São
Paulo, mais de 1,3 milhões de
famílias são cadastradas pelo
CadÚnico e participam dos principais Programas e Benefícios,
tais como: Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia
Elétrica, Programa Minha Casa
Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada /Lei Orgânica da Assistência Social, Programa Renda Cidadã, Ação Jovem, Programa Leve Leite, Passe Livre Estudantil, ID Jovem,
entre outros.
Na ocasião, o prefeito, Bruno Covas, também anunciou o
Projeto de Lei do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda, que será enviado para
aprovação na Câmara dos Vereadores. O documento oferece
apoio nas diretrizes das ações
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
voltadas à geração de trabalho,
emprego e renda, à redução das
desigualdades regionais e apoio
às vocações econômicas e desenvolvimento local.
Com a política pública, também será trabalhado o fortalecimento do empreendedorismo na
capital, melhoria da competitividade, promoção do desenvolvimento econômico sustentável, do
desenvolvimento rural sustentável e solidário e a garantia dos
direitos à alimentação e a segurança alimentar e nutricional no
munícipio. “Com este projeto de
lei, queremos garantir o direito
ao trabalho a todas as pessoas da
cidade, seja um emprego formal,
no empreendedorismo ou na
agricultura”, declara a secretária
de Desenvolvimento Econômico
e Trabalho, Aline Cardoso.

Última semana do mês tem Sexta Sem Carro
A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes vai
implantar o programa Sexta Sem
Carro no próximo dia 29 de março. Algumas vias do Centro Histórico da capital serão fechadas
para o trânsito de carros e motos, das 6h às 18h.
O projeto visa incentivar o
debate sobre o uso do veículo na
cidade, além de estimular o uso
do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta. A região central foi escolhida por possuir uma vasta opção de transporte público, como
estações de Metrô e diferentes
linhas de ônibus.
No Sexta Sem Carro, somente ônibus, táxis, veículos
escolares, bicicletas e carros

que possuem cartões do idoso e
pessoas com deficiência (Defis)
podem circular em toda a extensão das seguintes vias: Rua Boa
Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero
Badaró, Viaduto do Chá e num
trecho da Rua Florêncio de
Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).
A ativação do Sexta Sem Carro não altera a circulação de linhas de ônibus, uma vez que o
tráfego desse tipo de veículo e
de táxis nas vias bloqueadas é
permitido.
Para informar a população
sobre a ação, a CET coloca faixas na região alertando para os
bloqueios.
- Praça da Sé x Rua Vences-

lau Brás;
- Praça da Sé x Rua Floriano
Peixoto;
- Rua Cel. Xavier de Toledo
x Viaduto do Chá;
- Rua Florêncio de Abreu x
Ladeira da Constituição.
Sentido Praça da Sé / Praça
Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel
Papa João Paulo II, Avenida
Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga,
Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça
Ramos de Azevedo.
Sentido Praça Ramos de
Azevedo / Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida
São João, Avenida Ipiranga, Ave-

nida São Luís, Viaduto Nove de
Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina,
Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e
Praça da Sé.
A Engenharia de Campo da
CET vai monitorar os bloqueios
e orientar os usuários na região,
visando manter as condições de
segurança e fluidez no trânsito.
Fale com a CET - Ligue
1188. Atende 24 horas por dia
para informações de trânsito,
ocorrências, reclamações, remoções e sugestões. Sobre a
operação do transporte coletivo
(ônibus), os usuários têm à disposição o telefone 156 ou o
site www.sptrans.com.br.
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Líderes de 13 partidos anunciam
apoio à reforma da Previdência
Líderes de 13 partidos (PR,
SD, PPS, DEM, MDB, PRB,
PSD, PTB, PP, PSDB, Patriotas,
Pros e Podemos) divulgaram
na terça-feira (26) uma nota em
apoio à reforma da Previdência,
mas impõem condições. Pedem
a exclusão da proposta de dois
aspectos: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria rural.
Para o líder do DEM, Elmar
Nascimento (DEM-BA), a retirada desses trechos é fundamental para proteção de pessoas abaixo da linha da pobreza no país.
O manifesto, segundo Nascimento, pretende esclarecer à
sociedade que a o Parlamento
preservará os “mais pobres e
mais vulneráveis” no texto da
reforma da Previdência.
“[A retirada desses trechos
vai] trazer mais segurança, so-

bretudo, às pessoas mais pobres.
Há uma campanha insidiosa, que
é feita nas redes sociais, que estamos a deliberar uma reforma
que vai atingir às pessoas mais
pobres e a gente quer, por meio
desse manifesto com os líderes
que compõem a maioria na casa,
já sinalizar que não faremos nada
que retire direitos das pessoas
mais pobres, que estão na linha
abaixo da pobreza.”
BPC
O texto apresentado pelo
governo federal prevê a desvinculação do BPC do valor do salário mínimo. Atualmente, essa
remuneração é de R$ 998 por
mês e atende pessoas com deficiência e idosos com mais de 65
anos de baixa renda. A medida
não atinge pessoas com deficiência, que continuarão a receber

o salário mínimo. Os deputados
também são contrários à desconstitucionalização da Previdência. Segundo eles, manter as
regras na Constituição é uma
forma de “garantir segurança jurídica a todos que serão impactados por essa tão importante e
necessária reforma”.
Para a líder do governo no
Congresso, deputada Joice Hasselman (PSL-SP), a sugestão
para retirar esses trechos era
esperada.
“Para mim não é surpresa
nenhuma. Era absolutamente
previsível que os líderes trabalhassem para modificação ou
retirada, ou seja lá o que for,
porque vamos discutir isso dentro do Congresso Nacional, porque eles já tinham mostrado uma
insatisfação, em especial as bancadas do Norte e do Nordeste,

com esses temas específicos”,
disse.
Oposição
Nesta manhã, os partidos de
oposição se manifestaram contrários ao texto da reforma da
Previdência. PT, PCdoB, PSB,
PDT, Rede e Psol defendem a rejeição completa da medida. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou
que partidos de oposição estão
unidos contra os pontos da reforma, que, segundo ele, atingem os
mais pobres. Juntos esses partidos
somam 133 deputados.
“Lutaremos para impedir que
essa proposta seja aprovada. Se
for aprovada, vai agravar a principal chaga do Brasil, que é a
desigualdade social e, por isso,
não a toleramos”, afirmou Molon. (Agencia Brasil)

Acordo evita votação de requerimento
para convocar Guedes à CCJ
Um acordo entre governo e
oposição evitou a votação do
requerimento para convocar o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Os integrantes da CCJ concordaram em adiar para 3 de abril, quarta-feira da
próxima semana, a ida do ministro como convidado, deixando de
votar a convocação.
A audiência pública com juristas – dois do governo, dois da
oposição e dois independentes
– para discutir a legalidade da
reforma da Previdência foi adiada para o dia seguinte, 4 de abril.
O encontro estava previsto para
esta quarta-feira (27).
Segundo o líder do Governo

na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), a data foi
escolhida porque, até 3 de abril,
o relator da reforma da Previdência na CCJ deverá ser conhecido. Caso Guedes não compareça na data, o requerimento de
convocação será votado.
A deputada Maria do Rosário (PT-RS) disse que o acordo
não deveria especificar a escolha
do relator antes dessa data para
não indicar que o Parlamento estaria cedendo a uma “chantagem”
do ministro Paulo Guedes. O presidente da CCJ, deputado Felipe
Francischini (PSL-PR), no entanto, disse que a escolha do relator é uma prerrogativa dele e
não estaria submetida ao acordo.
Apesar das ressalvas de al-

guns deputados da oposição, o
acordo foi aprovado, e o requerimento de convocação de Guedes não foi votado. A reunião da
CCJ foi encerrada por volta das
16h30 por causa da abertura da
Ordem do Dia no plenário da
Câmara.
Desde as 14h30, Guedes esteve no Palácio do Planalto, onde
participou da reunião do Conselho de Governo com o presidente Jair Bolsonaro.
O comparecimento de Guedes à CCJ para explicar a reforma da Previdência estava previsto para terça-feira , mas, pela
manhã, o ministro cancelou a ida,
alegando que preferiria comparecer depois que a comissão escolher o relator da proposta.

Guedes chegou a enviar o
secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho,
e técnicos da pasta para explicarem a reforma da Previdência aos
deputados. A decisão, no entanto, não agradou à oposição, que
apresentou um requerimento
com 23 assinaturas, uma a mais
que o necessário, para votar a
convocação do ministro para a
comissão.
Diferentemente do convite,
a convocação exige o comparecimento obrigatório do ministro. Caso o requerimento
tivesse sido aprovado, Guedes
poderia ser enquadrado por
crime de responsabilidade se
deixasse de comparecer à CCJ.
(Agencia Brasil)

Vendas do Tesouro Direto superam
resgates em R$ 714,4 milhões
As vendas do Tesouro Direto em fevereiro -, R$ 2,304 bilhões - superaram os resgates R$ 1,589 bilhão - em R$
714,4 milhões. Em relação a
janeiro houve aumento de
153,75% na venda líquida. Os
dados foram divulgados na terça-feira (26) pelo Tesouro
Nacional, em Brasília.
Em fevereiro, foram realizadas 422.626 operações de investimento em títulos do Tesouro
Direto, segundo maior número
mensal de operações da série
histórica, atrás somente de janeiro de 2019.
O estoque do programa fechou em R$ 56,06 bilhões, um
crescimento de 2,08% com relação ao mês anterior (R$ 54,92
bilhões). O valor médio de operação atingiu sua terceira menor

marca da série histórica: R$
5.452,24.
Além disso, aplicações até
R$ 1 mil representaram 64,92%
do total, maior percentual da série histórica. Segundo o Tesouro, esses resultados mostram
maior inclusão de pequenos investidores no programa.
O título mais demandado pelos investidores foi o Tesouro
Selic. Essa predominância ocorre desde junho de 2017. Em fevereiro, o Tesouro Selic representou 45,7% das vendas, com
R$ 1,05 bilhão.
Vendas de títulos
Por sua vez, as vendas de títulos remunerados pela inflação
(Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais)
somaram R$ 758,7 milhões e

corresponderam a 32,93% do
total, enquanto as de prefixados
(Tesouro Prefixado e Tesouro
Prefixado com Juros Semestrais), totalizaram R$ 492,60
milhões, ou 21,37%.
Nas recompras, predominaram os títulos indexados pelo
IPCA (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), que somaram R$ 643,93
milhões (44,32%).
Os títulos indexados à taxa
Selic totalizaram R$ 638,17
milhões (43,92%) e os prefixados, R$ 170,78 milhões
(11,75%). Por último, os títulos
indexados pelo IGP-M (Tesouro IGP-M+ com Juros Semestrais) somaram R$ 100,05 mil,
ou 0,01% do total.
O total de investidores ativos
no Tesouro Direto, isto é, aque-

les que atualmente têm saldo em
aplicações no programa, chegou
a 896.330 pessoas em fevereiro deste ano.
No mês, 51.161 investidores tornaram-se ativos, o que
representa um crescimento de
6,05% em relação ao mês anterior. O número de investidores
cadastrados no programa cresceu em 215.748, ou 6,39% na
comparação com janeiro. Dessa forma, o total de cadastrados
no Tesouro Direto atingiu
3.590.394 pessoas.
Também houve aumento na
proporção de mulheres cadastradas no Tesouro Direto, que
agora representam 30,21% do
total de investidores, maior
valor da série histórica iniciada em janeiro de 2004.
(Agencia Brasil)

Dívidas com a União passam de
R$ 2 trilhões; 44% são irrecuperáveis
A quantidade de devedores
da União chegou a 4,6 milhões, em 2018. A dívida total
é de R$ 2,196 trilhões, sendo
que 44,8% desse valor é considerado irrecuperável, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), divulgados na terçafeira (26).
Os grandes devedores,
considerados aqueles com débitos acima de R$ 15 milhões,
chegaram a 28.339, mas eles
representam somente 1% do
total de quem deve à União.
Apesar de serem em menor
número, eles são responsáveis por 62% da dívida ativa
da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), no valor total de R$
1,368 trilhão.
De acordo com os dados
do relatório PFGN em Números, do total da dívida ativa,
71% são débitos tributários,
22% são previdenciários, 6%
não tributários (como multas)
e 1% são referentes ao FGTS.
Segundo o procurador-geral da Fazenda Nacional, José
Levi Mello do Amaral Júnior,
cerca de 33% da dívida é mais

fácil de recuperar por envolver empresas com patrimônio,
receita e ainda atuantes, além
de os débitos serem mais recentes. Já nos casos de empresas falidas, em recuperação
judicial, com dívidas antigas
ou que foram usadas como fachada para cometer fraudes,
fica mais difícil a recuperação. “A abordagem segmentada da dívida ativa é que vai nos
levar a um sucesso maior na
busca da recuperação do estoque”, afirmou.
Devedores contumazes
O procurador-geral defendeu que é preciso “se concentrar nos devedores contumazes” como estratégia para recuperar mais créditos para a
União. “Temos que ter estratégias qualificadas e esses números nos mostram atrás de
quem devemos ir”, disse.
Segundo Levi Júnior, os
devedores contumazes de
tributos deixam de pagar
cerca de R$ 30 bilhões a R$
40 bilhões por ano. O governo elaborou um projeto
de lei, enviado ao Congresso, para melhorar a cobran-

ça desses devedores. A expectativa da PGFN é recuperar
10% dessa dívida dos devedores contumazes, o que seria
entre R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões, por ano.
A Procuradoria-Geral
classifica como devedores
contumazes os contribuintes
com inadimplência reiterada
de pelo menos R$ 15 milhões
e sem buscar regularizar o
passivo há mais de um ano.
Eles também terão de se enquadrar em pelo menos um
dos seguintes critérios: indícios de fraudes estruturadas,
utilização de laranjas (dívidas
em nome de terceiros) e artifícios destinados a burlar mecanismos de cobrança.
Em 2018, a PGFN conseguiu recuperar R$ 23,88 bilhões para os cofres públicos
e o FGTS. Em 2017, esse valor chegou a R$ 26 bilhões e
em 2016, a R$ 14,5 bilhões.
A maior parte do valor recuperado no ano passado foi
por meio de programas de parcelamento de dívidas, conhecido como Refis: 47%. A execução forçada, com penhora e
leilão de bens, por exemplo,

foi responsável por 25% do
total recuperado.
Reforma da Previdência
Levi Júnior também afirmou que a PGFN está preparada para defender a reforma
da Previdência, caso sejam
feitos questionamentos na
Justiça. “Já passamos por algumas reformas previdenciárias. Todas elas bastante discutidas, todas levadas a juízo,
todas produziram jurisprudências no Supremo Tribunal Federal. Nós avaliamos a minuta
da PEC [Proposta de Emenda
à Constituição] e temos absoluta convicção da higidez jurídica e da correção constitucional”, disse.
Segundo ele, a regra de
transição é um dos itens que
costumam ser questionados na
Justiça. Questionado se um
dos temas que devem ser discutidos na Justiça é o fim da
multa do FGTS para trabalhadores já aposentados que forem demitidos, Levi Júnior
também disse que a Procuradoria-Geral está preparada
para defender esse tema.
(Agencia Brasil)

Brasileiros são presos
na Itália por fraude
em documentos
de cidadania
Um grupo de sete brasileiros foi preso na província de Verbania e Novara, na região de Piemonte, norte da Itália. Eles são
acusados de falsificar documentos para obtenção de cidadania
italiana. A polícia italiana, que investiga o caso há um ano, apura
ainda a possível participação de um padre italiano, de uma paróquia de Pádua, no esquema.
De acordo com as investigações, conduzidas no âmbito da
Operação Santos, pelo menos 800 falsas cidadanias italianas foram obtidas por meio do esquema que, segundo apurações preliminares, movimentou cerca de 5 milhões de euros.
Os documentos falsos deverão ser imediatamente revogados.
A investigação, denominada Esquadrão de Voo, identificou
que o esquema envolvia fraudes em cartórios de tal forma que os
brasileiros aparecessem como moradores das províncias de Verbania e Novara.
As informações são Polícia de Verbania e Novara.
A Agência Brasil aguarda informações do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, sobre o assunto. (Agencia Brasil)

Após ciclone,
Moçambique
enfrenta risco de
surto de cólera
Pouco mais de 10 dias depois de o Ciclone Idai passar por
Moçambique, o país está sob alerta do cólera. Segundo as autoridades estrangeiras, há vários registros de mortes em decorrência da doença nos centros de acolhimentos.
Na região da cidade de Beira, a mais atingida pelo desastre,
há 228 mil pessoas abrigadas em ambientes sem condições de
higiene. A Cruz Vermelha Internacional advertiu que Moçambique enfrenta momento delicado e cercado de ameaças. A comida
é escassa.
O cólera, o tifo e a malária são doenças que se alastram em
ambientes de pouca higiene. No caso do cólera, a transmissão é
via água contaminada, o tifo por meio de bactéria que entra em
contato com vetores e contamina os seres humanos. No caso da
malária a transmissão ocorre após picada da fêmea do mosquito
Anopheles, infectada por protozoários do gênero Plasmodium
Pelos últimos dados, morreram 446 pessoas em Moçambique. Para as agências humanitárias, o desastre em Moçambique
tem semelhanças com as tragédias humanitárias do Iêmen e da
Síria.
Prevenção
A Cruz Vermelha informou que adotou uma série de medidas
para impedir os surtos no país, inclusive com a instalação de
dois hospitais de campo de emergência seguirão. Os hospitais
podem fornecer serviços médicos, cirurgias de emergência, bem
como internação e atendimento ambulatorial para pelo menos
30 mil pessoas.
Um vôo de carga deve desembarcar, nos próximos dias, em
Moçambique com voluntários e água tratada para atender 15 mil
pessoas por dia.
Fundos de emergência devem fornecer assistência para cerca de 200 mil pessoas, enviando água, saneamento e higiene, abrigo, saúde, meios de subsistência e serviços de proteção nos próximos 24 meses.
O ciclone Idai afetou mais de 1,85 milhão de pessoas em
Moçambique, de acordo com as Nações Unidas. A estimativa é
que 483 mil pessoas tenham sido deslocadas pelas inundações,
que destruíram e submergiram uma área de mais de 3mil quilômetros quadrados. (Agencia Brasil)

Empresários entregam a
Bolsonaro carta apoiando
reforma da Previdência
Um grupo de empresários
que integram o Movimento Brasil 200 se reuniu na tarde
de terça-feira (26) com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio
do Planalto, para entregar uma
carta em apoio à reforma da Previdência proposta pelo governo
federal. Entre os empresários
que faziam parte do grupo estavam Flávio Rocha, dono da Riachuelo, e Luciano Hang, proprietário da Havan. Eles estavam
acompanhados pela deputada federal Joice Hasselmann (PSLSP), líder do governo no Congresso Nacional.
“A mãe de todas as reformas
é a Nova Previdência, sinalizando solidez fiscal, responsabilidade com o futuro do país e garantia de estabilidade econômica para os próximos anos”, diz
um trecho da carta aberta entregue a Bolsonaro.
Ainda segundo o documento, a mudança nas regras da aposentadoria é “consenso entre a
totalidade dos mais responsáveis economistas do país” e “entre as classes produtivas e o

mercado financeiro”.
Frente Parlamentar
A vinda dos empresários a
Brasília marca também o lançamento da Frente Parlamentar
Mista Brasil 200, iniciativa do
movimento de mesmo nome,
criado por empresários e que faz
referência aos 200 anos da Independência do Brasil, que serão comemorados em 2022.
“Essa frente é justamente
para defender a pauta base do
presidente da República, que é
liberal na economia e conservadora nos costumes”, afirmou
Joice Hasselmann, que vai coordenar a frente parlamentar, lançada na terça-feira.
Para o empresário Luciano
Hang, a principal missão da
frente parlamentar é articular a
aprovação da reforma da Previdência que, segundo ele, é crucial para o futuro do país. “Se nós
não conseguirmos colocar essa
Nova Previdência no ar, não
vai ter investimento, o Brasil
quebra e volta o desemprego”,
afirmou. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

Página 4

São Paulo, quarta-feira, 27 de março de 2019

Governadores pedem a Moro
mais interação com governo
Força-tarefa da Lava Jato no
Rio de Janeiro ganhará reforço
A força-tarefa da Operação
Lava Jato no Rio de Janeiro
deverá contar com três novos
membros. O reforço foi autorizado pela procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, e
anunciado na terça-feira (26). A
decisão foi tomada depois de
uma reunião com os procuradores da Lava Jato, na sede do Ministério Público Federal no
Rio de Janeiro, na segunda-feira (25).
Segundo o acerto, dois dos
novos procuradores que integrarão a força-tarefa vão atuar
exclusivamente nas investigações. Na reunião, o procurador
Eduard El Hage também pediu
à PGR para ampliar a estrutura
da investigação, de maneira “a
atender a demanda que tem
sido crescente”.
Resultados
O grupo da Lava Jato no Rio

atua desde 2016, por meio de
11 procuradores. Este núcleo
já apresentou 51 denúncias à
Justiça Federal contra 312
pessoas, incluindo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral,
secretários de estado e empresários, além do pedido de prisão preventiva do ex-presidente da República, Michel Temer
e do ex-ministro Moreira Franco.
Os crimes investigados estão relacionados à corrupção
de agentes públicos por meio
do pagamento de propina, lavagem de dinheiro, cartel, peculato, formação de quadrilha,
entre outros.
A operação já recuperou R$
710 milhões em multas e acordos. Uma parte será investida
em escolas públicas. Até agora, 40 pessoas foram condenadas. Somadas, as penas passam
de 600 anos. (Agencia Brasil)

Mourão diz que há
preconceito e
desinformação sobre
carreira militar
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse
na terça-feira (26), ao falar sobre a reforma da Previdência, que
há preconceito e desinformação
sobre a carreira militar. A afirmação foi feita durante evento
da Fundação Cultural do Exército, no Rio de Janeiro.
“Estam o s v i v e n d o e s s a
primeira fase do nosso governo, onde o objetivo primordial é que a gente consiga realizar a nova Previdência. Ela atinge tanto o
público civil como o públi-

c o militar. Existe, por outro
lado, uma série de preconceitos,
desinformação e falta de conhecimento sobre as peculiaridades
da profissão militar”, disse, em
depoimento à TV NBR.
A proposta de reforma do sistema de proteção social prevê
superávit de R$ 97,3 bilhões em
dez anos. Mas como foi apresentada uma reestruturação da carreira militar que custará mais R$
86,85 bilhões aos cofres públicos no período, o superávit será
de apenas R$ 10,45 bilhões.
(Agencia Brasil)

O aprimoramento do
Feng Shui sob as
perspectivas de
Juliana Gibrail
Designer de interiores usa a conceituada técnica milenar
para levar harmonia nos lares
O Feng Shui, técnica milenar chinesa, não sai de moda.
Aliás, este conceito que muitos conhecem como algo relacionado à espiritualidade ou
embasado em alguma religião
é, na verdade, uma técnica para
harmonização dos ambientes.
”O Feng Shui deve ser totalmente descaracterizado como
religiosidade, esoterismo,
magia. Trata-se de técnicas
para o uso de CORES, FORMAS, MATERIAIS E ELEMENTOS com a finalidade de
atrair influências benéficas,
que os chineses denominam
de energia CHI (pronuncia-se
TCHI) e que significa ‘energia vital’” – comentou Juliana Gibrail.
A paulistana de 41 anos se
interessou pela técnica há 20
anos, quando montou seu primeiro apartamento em São
Paulo. Ela então se especializou na área de design e aplica o conceito, que para ela é um
norteador, na criação de ambientes harmoniosos e confortáveis. Mas claro, sempre com o
aval do cliente. ”Para que a
casa que habitamos ou o ambiente em que trabalhamos
nos faça felizes, é preciso deixar a energia vital percorrer
livremente os espaços. E o
Feng Shui proporciona isso
adequando o simbolismo dos
5 elementos: água, terra, madeira, fogo e metal.” – completou a designer.
As cores, juntamente com
os elementos são de extrema
importância na hora de estruturar sua casa. “Um ambiente

harmonioso e confortável é,
antes de mais nada, um local
onde você se sinta bem. E
atingimos esse objetivo quando o espaço tem uma distribuição ergonômica - que respeita a circulação - está arejado, iluminado, limpo e organizado. Se o espaço para
organizar é menor do que os
itens para se guardar nele,
será que não tem coisa demais?”
Juliana Gibrail é designer
de interiores atuante em São
Paulo há mais de 5 anos, mas
com um grande número de “cases” para casas de veraneio no
Guarujá, litoral do estado.
É sempre bom sair de casa,
para trabalhar, ter vida social e
curtir viagens. Mas é como diz
o ditado: viajar é bom, mas
voltar para a casa é melhor
ainda. Sabe por que essa expressão é uma verdade? Porque realmente é no nosso lar
que está a nossa melhor parte, nossa energia vital. Fazer
desse lar um espaço confortável, criativo e de acordo
com nossas perspectivas de
vida é mais do que natural.
“Às vezes achamos que
nossa mudança está ali numa
grande situação, mudar de
país, mudar de emprego, esposa, marido. Muitas vezes
até está, mas é mudando o
que está acessível no momento, seja um quadro, um
porta-retrato ou uma janela, que as inúmeras possibilidades de pequenas mudanças levam à mudança final!” – finaliza Juliana.

Os governadores de Goiás,
Ronaldo Caiado, e do Paraná,
Ratinho Júnior, aproveitaram a
estada em Brasília, onde participaram da reunião extraordinária do Fórum de Governadores,
para se reunir, separadamente,
com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
Ao propor ações de combate ao
crime, os dois governadores destacaram a importância de mais
integração entre as forças locais
e federais, principalmente na
área da inteligência estratégica.
Caiado e o ministro conversaram sobre a implantação, em
Goiânia, do projeto-piloto do
programa interministerial com
que o governo federal planeja
enfrentar a criminalidade violenta e da criação de um núcleo de
combate à corrupção e ao crime
organizado em Goiás. A proposta é estimular maior interação
entre as forças de segurança pú-

blica estadual e da União.
“Precisamos unir forças”,
argumentou Caiado, lembrando
que, durante a campanha eleitoral de 2018, ele propôs a formação de um núcleo de combate à
corrupção e ao crime organizado. “Conversamos sobre a necessidade da interação entre as
polícias Civil, Militar e federal,
e da integração [das informações] da secretaria estadual da
Fazenda, a inteligência do Ministério Público, do Coaf [Conselho de Controle de Atividades
Financeiras]. Só assim poderemos identificar, localizar e conter o avanço do crime”, acrescentou o governador. Segundo
ele, a ideia é que os vários órgãos estaduais e federais firmem
um acordo de cooperação de facilite a troca de informações.
Segundo Caiado, o ministro
manifestou apoio à criação do
Núcleo de Combate à Corrupção

e ao Crime Organizado, que já
está em fase de implantação. “A
partir de agora, vou identificar a
equipe que virá para Brasília,
onde ficará um tempo para que
haja total sintonia e a ampliação
de nossas ações, com resultados
que inibam a corrupção e o crime organizado”, concluiu o governador goiano.
Segurança na fronteira
O governador Ratinho
Júnior dis cutiu com o ministro a
proposta de criação de centros de
integração para cuidar da segurança das fronteiras. A implantação dos centros foi proposta pelo
Ministério da Justiça e, segundo
o governador, o primeiro será instalado em Foz do Iguaçu, na fronteira com Argentina e Paraguai.
“Para nós, isto é muito bom
porque beneficia o Brasil e o
Paraná, que tem tantos problemas com a entrada de contraban-

do e de drogas, no país”, declarou Ratinho.
Segundo o governador, a implantação do projeto-piloto dos
centros de integração proposto
pelo ministério envolve a criação
de um grupo de trabalho com representantes de órgãos estaduais
e federais. O grupo terá 45 dias
para apresentar o planejamento e
o cronograma de implementação
do centro de Foz do Iguaçu.
“A ideia é que, a partir de julho, comecemos a efetivar esta
modelagem de inteligência e
segurança de fronteira”, detalhou o governador. Ratinho Júnior e Moro também trataram do
programa interministerial com
que o governo federal planeja
enfrentar a criminalidade violenta, já que a cidade de São José
dos Pinhais (PR) é um dos cinco municípios escolhidos para
sediar o projeto-piloto do programa. (Agencia Brasil)

Ministro de Minas e Energia defende
melhoria da governança no setor
Baratear os custos da energia por meio do aperfeiçoamento da governança está entre as
prioridades do Ministério de
Minas e Energia, afirmou na
terça-feira (26) o ministro
Bento Albuquerque. Segundo o
ministro a medida é fundamental para garantir melhor estabilidade jurídica e regulatória.
“Ninguém vai investir aqui se
não tiver garantia e retorno sobre o investimento”, disse Albuquerque durante audiência
pública na Comissão de Infraestrutura do Senado.
Para o ministro, se o leilão
de venda do direito de explorar
o excedente de óleo do contrato de cessão onerosa não sair
este ano, o Brasil terá um prejuízo relacionado “ao custo de
oportunidade”, com empresas
buscando outros destinos para
investir. O custo de oportunidade associado ao leilão está esti-

mado em US$ 7 bilhões por ano,
afirmou.
O leilão do excedente da cessão onerosa está previsto para o
dia 28 de outubro.”Quem é investidor, se não tem uma oportunidade, vai procurar outras
oportunidades, porque não vai
ficar com o dinheiro dele parado”, disse Albuquerque.
Gás
Ao falar sobre gás, o ministro reconheceu que o Brasil precisa “investir muito” para melhorar a infraestrutura para a produção nesse setor. Ele lembrou
que a Petrobras é a maior consumidora do combustível, sócia
de 20 das 27 produtoras que
operam no país, mas ressaltou
que, apesar disso, tem estrutura
inferior à de países como Argentina e Estados Unidos. “Não adianta descobrir gás no pré-sal.
Não há competitividade e inte-

resse do investidor porque existe um monopólio da União e dos
estados”, afirmou.
Energia elétrica
Albuquerque destacou ainda
a eficiência do sistema elétrico
brasileiro que, apesar dos recordes de consumo nos primeiros
meses do ano, teve “capacidade
de corresponder à demanda”.
Ele destacou que, entre 2019 e
2022, a expectativa é de crescimento médio de 2,7%, com investimentos de R$ 1,5 trilhão em
petróleo, gás e energia. O ministro elogiou o fato de o Brasil ter
44% das matrizes energéticas
renováveis, enquanto a média
mundial fica abaixo de 20%.
O contrato de Itaipu com o
Paraguai também é prioridade
para o ministério. “O acordo vence em 2023, mas montamos um
grupo de trabalho para traçar os
critérios para uma possível re-

novação. Atualmente, o Brasil
consome 80% de toda a eletricidade produzida na hidrelétrica.
Temos que observar o que vamos
consumir, quanto podemos dispor e quanto pagaremos por
isso”, afirmou.
Mineração
De acordo com Bento Albuquerque, um dos setores mais
promissores no país é o da exploração mineral. Nesse sentido, destacou o ministro, enquanto o Brasil tem 50 commodities
(bens primários com cotação
internacional), o Chile tem apenas três. “O mineral é fundamental para, por exemplo, a
energia solar, a eólica, e por aí
vai. Tudo é mineral. Diferentemente da agricultura, só não é
pop, espero que ainda, porque
a gente vai tornar a mineração
pop também”, brincou. (Agencia Brasil)

MEC revoga portaria com mudanças
no Sistema de Avaliação Básica
Portaria do Ministério da
Educação (MEC) publicada na
terça-feira (26) no Diário Oficial da União torna sem efeito
texto do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que
previa novas regras para o Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). A nova decisão foi
assinada pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez.

A portaria anterior, publicada
na terça-feira (25), definia, entre
outras coisas, que a medição da
qualidade da alfabetização de estudantes de todo o país só seria
feita a partir de 2021. A decisão
foi tomada, segundo o Inep, para
dar tempo para as escolas se adequarem aos novos currículos elaborados a partir da nova Base
Nacional Comum Curricular.
A alfabetização é uma das pri-

oridades estipuladas pelo Governo Federal. O Ministério da Educação deverá apresentar, ao final
dos 100 primeiros dias de governo, uma proposta de Política Nacional de Alfabetização.
Sistema de avaliação
O Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) é aplicado em escolas de zona urbana
e rural que tenham pelo menos

dez estudantes matriculados nas
etapas avaliadas. A avaliação externa em larga escala é realizada
pelo Inep desde 1990. O sistema mede o aprendizado dos estudantes em língua portuguesa e
matemática e, com isso, subsidia o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador
de qualidade da educação básica. (Agencia Brasil)

Sérgio Cabral admite ter recebido
propina de cervejaria
O ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral admitiu
oficialmente, pela primeira
vez, que recebia propina do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava. Ele foi interrogado na terça-feira (26) pelo juiz
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, que cuida dos
desdobramentos da Lava Jato no
estado. Desde que trocou de advogado, Cabral tem adotado uma
postura colaborativa, admitindo
fatos que antes negava ou interpretava de forma diferente.
“A [cerveja] Itaipava, o Grupo Petrópolis, tinha propina.
Houve ajuda em campanha eleitoral. E, de fato, havia esse re-

curso. Como o Carlos Miranda
[operador financeiro de Cabral
e réu colaborador] falou no depoimento dele”, disse Cabral,
sem dar maiores detalhes de
quantias. Ele citou ainda o proprietário do Grupo Petrópolis,
Walter Faria, como integrante do
esquema de propina, e insinuou
que teria mais informações sobre isso, caso o Ministério Público Federal (MPF) tenha interesse em ouvi-lo.
No final do ano passado,
Miranda disse que o Grupo Petrópolis pagava mesada de R$
500 mil ao grupo de Cabral, com
objetivo de obter facilidades
tributárias. Cabral ainda foi

questionado por Bretas sobre o
recebiment o de propina por parte da rede de supermercados Prezunic, que depois acabou sendo
comprada por um grupo chileno.
Porém, o ex-governador negou
que tenha recebido propina.
“Em relação ao Prezunic, não
houve qualquer tipo de entrega
de propina. Essa relação começou quando eu era presidente da
Assembleia Legislativa e houve
uma tentativa, de alguns deputados, de extorsão ao grupo que o
seu Joaquim liderava. E eu impedi aquilo. Ele ficou muito grato e passou a me ajudar em campanhas eleitorais, principalmente a de 2002 e a de 2006. Foi

um contribuinte importante com
caixa dois”, contou Cabral.
Grupo nega
Por meio de sua assessoria
de imprensa, o Grupo Petrópolis informou que não obteve
qualquer benefício fiscal ou financeiro durante o governo de
Sérgio Cabral. “A empresa sempre atuou de acordo com a legislação e suas relações com o
Estado do Rio de Janeiro foram
pautadas pelos critérios de geração de empregos para a região,
razão pela qual nunca precisou
de qualquer subterfúgio para atuar no Estado”, informou o grupo em nota. (Agencia Brasil)

CGU assina acordo com Chile de
cooperação para combate à corrupção
A Controladoria-Geral da
União (CGU) assinou na terça-feira (26) com a Secretaria-Geral da
Presidência do Chile um acordo de
cooperação para o combate à corrupção. O acordo prevê o intercâmbio de informações sobre bens, operações financeiras, dentre outros
dados, para detecção de crimes.
O acordo faz parte das ações
bilaterais firmadas entre Brasil e
Chile durante a visita oficial do

presidente Jair Bolsonaro ao país,
ocorrida na semana passada. O
presidente já retornou ao Brasil,
mas o ministro da CGU, Wagner
Rosário, continuou no Chile para
firmar o acordo.
“Temos a necessidade de enfrentar, de maneira conjunta, os
desafios comuns na luta contra a
corrupção, assim como as ameaças trazidas por ela, que aumentam
a desconfiança social e vulneram

os direitos humanos, a institucionalidade e o desenvolvimento dos
estados”, disse Rosário.
O acordo também prevê a troca de experiências bem-sucedidas
entre a CGU e a Secretaria-Geral
da Presidência do Chile, órgão correlato naquele país, no âmbito do
combate à corrupção. Ainda prevê
intercâmbio de funcionários e realização de conferências e capacitações binacionais.

Durante sua agenda no Chile,
Bolsonaro participou do lançamento do Fórum para o Progresso da
América do Sul (Prosul), criado em
substituição à Unasul e considerado um “fórum sem ideologias” .
O Prosul será formado por 12
países: Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai, Costa Rica, Nicarágua,
Panamá e República Dominicana.
(Agencia Brasil)
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Dilshod Nazarov, campeão olímpico, em 2018
dista mundial dos 400 m com Cruz, campeão olímpico dos 800
barreiras, e o brasileiro Joaquim m, entre muitos outros.

Na edição de 2018, disputada pela primeira vez em Bragança Paulista, São Paulo, o destaque
foi o campeão olímpico do lançamento do martelo, Dilshod Nazarov, do Tadjiquistão, que confirmou o favoritismo e venceu a prova, com 75,18 m. Outra atleta que
brilhou foi a brasileira Andressa
Oliveira de Morais. Ela não apenas ganhou o lançamento do disco, como ainda bateu seu recorde sul-americano, com 65,10 m.
O presidente da CBAt, Warlindo Carneiro da Silva Filho,
espera mais uma vez uma grande
competição. “O GP Brasil registra historicamente grandes resultados, muitas vezes com os participantes alcançando os primeiros lugares do Ranking Mundial”, disse Warlindo.
Os fãs do atletismo que quiserem acompanhar as competições no estádio não precisam de
ingressos. A entrada é gratuita. O
CNDA fica na Estrada Municipal
Antônio Franco de Lima s/nº,
Bairro do Campo Novo.

Foto/@WSL / Ethan Smith

Claro Open Pro - Copa Tubos QS 3000 começa
hoje com surfistas de 18 países no Peru

Ian Gouveia (BRA) na Austrália
Começa nesta quarta-feira o
Claro Open Pro – Copa Tubos
QS 3000 com surfistas de 18
países disputando o título do
evento mais importante do Circuito Mundial da World Surf League no Peru. Os 139 participantes foram divididos em quatro fases e os 32 mais bem colocados
no ranking mundial, só estreiam
nas ondas perfeitas de Señoritas
na quarta e última rodada de 16
baterias. Entre eles, Miguel Tudela, que é local da região de Punta
Hermosa onde acontece o evento e ocupa a sexta posição no
WSL Qualifying Series, a melhor

de um peruano na história do
ranking que classifica dez surfistas para a elite dos top-34 da
World Surf League.
Além dele, na lista dos 32
cabeças de chave da quarta fase
do Claro Open Pro – Copa Tubos QS 3000 estão alguns destaques do Brasil, como os ex-tops
do CT, Ian Gouveia, Heitor Alves
e Alex Ribeiro, que vem de vitória no QS 6000 de Newcastle e
está em quinto no ranking. Muitos estão vindo direto da Austrália para prestigiar a estreia do
evento e do pointbreak de esquerdas de Señoritas no WSL

Qualifying Series. Entre eles,
Alonso Correa é quem está mais
próximo do grupo dos 10 que
sobem para o CT, em 14.o lugar.
O peruano foi escalado para abrir
a quarta fase, junto com o cearense Heitor Alves.
O Claro Open Pro – Copa
Tubos QS 3000 promete ser de
alto nível desde a fase inicial, com
alguns fortes concorrentes ao título que poderiam estar na relação
dos top-32 da quarta fase, mas que
decidiram competir no Peru após
o prazo das inscrições para utilizar seu “seeding” (ranking de entradas) no evento. São quatro brasileiros que estavam na Austrália
disputando as duas etapas seguidas
do QS 6000 e vieram de lá direto
para o Peru, Flavio Nakagima na
primeira bateria, Thiago Camarão
na quinta, Weslley Dantas na sétima e o atual campeão sul-americano Pro Junior da WSL South
America, Samuel Pupo, na oitava e última desta fase.
Serão 27 surfistas tentando as
16 vagas para enfrentar os 48
competidores que entram nas 16
baterias da segunda fase. Mais 32
estreiam na terceira e os outros
32 formam a lista dos principais
cabeças de chave da quarta rodada. O Brasil é maioria entre os
139 inscritos com 56 participan-

tes, seguido pelo Peru com 32,
Chile e Estados Unidos com dez
cada um, França com cinco e três
países terão quatro participantes
no Claro Open Pro – Copa Tubos QS 3000, Japão, Argentina e
Costa Rica.
O balneário de Punta Hermosa é considerado como a região
que possui as melhores ondas do
país e onde surgiram os principais nomes do surfe peruano,
como a campeã mundial Sofia
Mulanovich, os irmãos Miguel e
Tomas Tudela, o big-rider Gabriel Villaran, entre outros. O point
break de esquerdas de Señoritas,
é apontado como o pico mais
consistente da costa sul do Peru,
com um fundo de pedra que forma ondas perfeitas para surfar.
Esta é a primeira vez que a praia
de Señoritas vai sediar uma etapa do Circuito Mundial da World
Surf League. Já tiveram algumas
na região de Punta Hermosa, mas
em outra praia, Punta Rocas.
O Claro Open Pro - Copa Tubos QS 3000 será a segunda etapa promovida pela WSL South
America esse ano e a 17.a válida
pelo circuito mundial do WSL
Qualifying Series. A competição
será transmitida ao vivo do Peru
pelo www.worldsurfleague.com
nos dias 27 a 31 de março.

As aventuras em meio ao 4x4
ganham ainda mais novidades e
modernidades na temporada 2019
do Mitsubishi Outdoor. A partir deste ano, os participantes do rali de
estratégia e tarefas que se inscreverem na categoria Fun farão a prova com apenas um carro, com duas
a cinco pessoas em cada equipe e
sem limite de idade, ou seja, podem
participar crianças e adultos.
“Estamos sempre em busca
de inovações para atrair cada vez
mais pessoas para os eventos da
Mitsubishi. Essas mudanças que
fizemos no Mitsubishi Outdoor
deixarão a prova mais dinâmica
para aqueles que gostam de aventura e querem se divertir com a
família e amigos”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors.
Os mapas e trajetos também
foram simplificados e a navegação entre as atividades culturais

e de aventura será feita através de
QR Code e do Google Maps.
A primeira etapa do ano será
em Curitiba (PR), no dia 6 e
abril, com um percurso que passará por uma região rural bonita
e de excelentes estradas para
ambas as categorias.
Categoria Extreme - Além
da categoria Fun, a prova tem também a Extreme, para quem é mais
competitivo e quer ainda mais
aventura e outros tipos de desafios. Cada equipe é composta por
dois carros e até 10 pessoas, que
recebem um mapa da região e tem
que descobrir os melhores caminhos para chegar até as atividades.
Vence a equipe que conseguir somar o maior número de pontos
durante as cinco horas de prova.
Conheça mais sobre a prova:
https://youtu.be/zzeWy35Wfdo
Inscrições - Para participar do
Mitsubishi Outdoor não há taxa de

Foto/ Ricardo Leizer

Rali de aventura e tarefas Mitsubishi Outdoor ganha
tecnologia e será aberto para crianças e adultos

Muitas novidades na temporada 2019
inscrição e cada carro faz a doa- Para mais informações e inscrição de uma cesta básica e seis pro- ções,
acesse
o
site:
dutos de higiene que são destina- www.mitsubishimotors.com.br.
dos a entidades assistenciais do
O Mitsubishi Outdoor tem pamunicípio por onde a prova passa. trocínio de Lubrax, W.Truffi,
Podem participar os modelos Transzero, Banco Itaú, Axalta, Pire4x4 das linhas L200, Pajero, lli, JBL, Unirios, Pilkington, PronuASX, Outlander e Eclipse Cross. tri, Cisa Trading, Salomon e Artfix.

Superliga Cimed 18/19

Primeiros semifinalistas
podem sair hoje
Segunda rodada das quartas de final conta com confrontos entre Vôlei Renata e EMS Taubaté Funvic, e Fiat/
Minas e Sesc RJ

Foto/ Rafinha Oliveira

O 35º Grande Prêmio Brasil
Caixa de Atletismo está confirmado para o dia 28 de abril no
Estádio do Centro Nacional de
Desenvolvimento do Atletismo
(CNDA), da CBAt, em Bragança
Paulista (SP). Principal meeting
da América Latina, a competição
abrirá o IAAF World Challenge
2019, circuito disputado em
nove etapas pela Europa, Ásia e
Américas.
O evento terá início às 13:30,
com a cerimônia de abertura. A
programação prevê a realização
de 15 provas, sendo seis de campo e nove de pista, das quais nove
no masculino e seis no feminino. Idealizado num formato para
a TV – terá transmissão nacional
e para o exterior -, a competição
termina às 16:50, com os 200 m
masculino.
Realizado pela primeira vez
em 1985, no Estádio Ícaro de
Castro Mello, no Ibirapuera, o
torneio trouxe à capital paulista
astros mundiais, como o norteamericano Edwin Moses, recor-

Foto/Ricardo Buffolin

GP Brasil Caixa de Atletismo abre
o IAAF World Challenge 2019

Duelo entre Vôlei Renata x EMS Taubaté Funvic
A segunda rodada das quar- potencial, está crescendo e
tas de final da Superliga Cimed ganhando uma experiência nesmasculina de vôlei 18/19 será sa temporada como titular. Esmovimentada nesta quarta-feira tou torcendo para ele não jo(27) com duas partidas que po- gar tão bem amanhã, mas para
dem definir os primeiros semi- que tenha uma grande carreifinalistas da competição. O EMS ra”, brincou Vissotto.
Taubaté Funvic (SP) e o Sesc RJ
O oposto do EMS Taubaté
saíram na frente e têm chances ainda falou como seu time ende classificação para a próxima cara essa partida. “É um jogo
fase em caso de vitória sobre fundamnetal, que define a nosVôlei Renata (SP) e Fiat/Minas sa classificação para a semifi(MG), respectivamente.
nal, mas sabemos que o time
O primeiro jogo da noite deles é muito bem treinado,
será entre as equipes taubatea- bem preparado, com o excena e campineira. O confronto lente trabalho do Horacio. Viserá às 19h15, no ginásio Ta- mos como o primeiro jogo foi
quaral, em Campinas (SP). difícil e temos mais uma bataLogo depois, às 21h30, será a lha amanhã. Temos que aprovez da partida entre os times veitar para seguir no crescicarioca e mineiro, que se en- mento que estamos vindo desfrentarão na Arena Minas, em de a chegada do Renan”, analiBelo Horizonte (MG). Os dois sou Vissotto.
jogos terão transmissão ao vivo
No outro confronto da noido SporTV 2.
te, Fiat/Minas e Sesc RJ pasVitoriosos em casa, o EMS sam por situação semelhante.
Taubaté Funvic e o Sesc RJ te- O jovem Felipe Roque, de 21
rão a mesma missão de atuar na anos, encara o campeão olímcasa do adversário. E os dois pico, Wallace, de 31. Apesar da
confrontos também apresen- diferença no currículo, os dois
tam situações semelhantes em têm a mesma expectativa para
relação aos opostos em quadra. o confronto decisivo desta
Um jovem de um lado, um ex- quarta-feira.
“Nós estamos bastante foperiente do outro. No duelo
entre Vôlei Renata e Taubaté, cados, estudamos muito a parDaniel, de 20 anos, e Leandro tida de sábado para pontuar o
Vissotto, de 35, inclusive, se que deu certo e o que deu errado. E, acima de tudo, estamos
conhecem bem.
“O Vissotto jogou aqui em treinando forte para buscar a
Campinas na temporada passa- vitória no próximo jogo”, disda e ele é um cara sensacional. se Roque.
O oposto do time carioca,
Tive a oportunidade de treinar
todos os dias ao seu ladoe, com Wallace, também tem o foco
certeza, foi uma pessoa que me direcionado apenas para o reajudou muito, me dava conse- sultado positivo. “É o jogo que
lhos nos treinos e nos jogos e pode nos levar a semifinal e isso
aprendi muito com ele”, disse é fundamental. Vamos estar na
Dani, segundo melhor sacador casa deles e sabemos que a torda competição, com 33 pontos cida sempre faz a sua parte, mas
neste fundamento.
fazer o nosso máximo para gaAtento a necessidade de rantir a classificação desde o
uma vitória, Dani destacou o segundo jogo”, disse Wallace,
valor desta partida. “Com cer- que fez questão de elogiar o joteza é o jogo mais importante vem oposto do Fiat/Minas.
“É um jogador que com
até aqui. Uma vitória nos dá vida
na competição. Então estamos certeza tem tudo para estourar.
muito focados e motivados para Grande, cacnhoto, pega bola
dar nosso máximo e fazer um alta e tem um bloqueio bem
grande jogo aqui em Campinas. agressivo. Espero que contiEsse é o espírito do nosso nue com essa consciência”,
time, jogar no nosso máximo comentou Wallace.
sempre, pois nessa fase todos
Felipe Roque também coos jogos são batalhas muito di- mentou sobre quem considera
fíceis”, complementou Dani.
um de seus ídolos. “Me inspiLeandro Vissotto também ro no Walllace desde quando
elogiou o jovem atleta. “O Dani comecei a jogar. Nossas caracevoluiu muito do ano passado terísticas são diferentes, mas
para cá. Na época, ele já tinha sempre admirei o jogo dele. É
um saque diferenciado e con- um atleta que conquistou tudo
seguimos virar alguns jogos por onde passou e por quem
com ele entrando para sacar. É tenho um imenso respeito”,
um atleta que tem futuro, tem concluiu Felipe Roque.

