Jornal
www.jor nalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quarta-feira, 24 de abril de 2019

SP
Nª 24.406

Preço banca: R$ 3,00

Etanol deve alcançar recorde de
produção com 33,14 bilhões de litros
Acordo prevê instalação da comissão
especial da Previdência na quinta
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Em Brasília, Governo de SP
garante mudança do Ceagesp
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Governo do
Chile propõe
reforma no
sistema
de saúde
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou uma
reforma integral no sistema de
saúde do país, que atende mais
de 14 milhões de pessoas.
A iniciativa, apresentada em
Santiago, visa fortalecer o sistema público (Fundo Nacional
de Saúde) e melhorar o atendimento no sistema privado. O
projeto será discutido no Senado e na Câmara.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

27º C
20º C

Noite
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O presidente do Sri Lanka,
Maithripala Sirisena, declarou
estado de emergência, após a
série de ataques a bomba mortíferos ocorrido no domingo
de Páscoa (21). Ataques simultâneos em seis locais, em Colombo, a maior cidade do país,
e em suas proximidades deixaram pelo menos 310 mortos e
cerca de 500 feridos.
A medida passou a vigorar
à meia-noite de segunda-feira.
Ela permite que a polícia e os
militares levem suspeitos sob
custódia sem necessidade de
ordem judicial.
Segundo o Ministério das
Relações Exteriores do Sri
Lanka, pelo menos 31 vítimas
eram estrangeiras, incluindo
uma japonesa.
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STJ reduz pena de Lula
de 12 para 8 anos e
10 meses de prisão

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
A Quinta Turma do Superi- por unanimidade, reduzir a
or Tribunal de Justiça (STJ) pena do ex-presidente Luiz
decidiu na terça-feira (23), Inácio Lula da Silva no caso do

KGV lança oportunidade para
pilotar nas 500 Milhas de Kart
a partir de R$ 286 mensais
A prova mais democrática
do Brasil em termos de grid,
juntando desde kartistas amadores a campeões e recordistas da F1, Indy, Truck e Stock
Car, anunciou uma novidade
que a tornará ainda mais acessível na edição de 2019.
Um pacote de R$ 22.900
que contempla já todo custo da
participação, incluindo inscrição, pneus, combustível e mão
de obra. Como podem haver
até 10 pilotos por time e o
pagamento será parcelado em
8 vezes no cartão, o custo
mensal por piloto é de R$
286,25.
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500 Milhas de Kart

Alison/Álvaro Filho vence
country quota e jogos do
classificatório são definidos

Compra: 4,39
Venda:
4,40

OURO
Compra: 147,72
Venda: 178,64

Foto/Divulgação

EURO

tram que, no caso do etanol
hidratado, a produção deve ser
de 23,58 bilhões de litros,
45,1% ou 7,3 bilhões de litros
a mais que o ciclo anterior.
Antes, a maior produção de álcool hidratado alcançada havia
sido de 19,6 bilhões de litros,
na safra 2010/2011.
O levantamento mostra que
houve redução no caso do
anidro, que é utilizado na mistura com a gasolina. A produção ficou em 9,56 bilhões de
litros, 13,1% a menos que no
período anterior.
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Defesa de Lula diz que
vai recorrer para
garantir absolvição
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Institutos federais terão
cursos de capacitação na
área de segurança
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Demanda doméstica por voos
cresce no primeiro trimestre
de 2019
A demanda de passageiros
por voos no mercado doméstico
no país cresceu 4,3% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de
2018. O número de passageiros
transportados no mercado doméstico entre janeiro e março chegou
a 24 milhões, um aumento de cerca de um milhão quando compa-

rado com os três primeiros meses do ano passado.
De janeiro a março de 2019, a
oferta de assentos domésticos subiu
3,4% na comparação com o mesmo
período de 2018. Os dados foram divulgados na terça-feira (23) pelaAgência Nacional de Aviação Civil (Anac)
no Relatório de Demanda e Oferta do
Transporte Aéreo.
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Esporte

Comercial
Compra: 3,92
Venda:
3,92
Turismo
Compra: 3,77
Venda:
4,08

triplex no Guarujá (SP), de 12
anos e um mês para 8 anos e
10 meses de prisão.
O recurso de Lula no caso
foi trazido a julgamento nesta
terça-feira pelo relator da
Lava Jato no STJ, ministro Felix Fischer, que foi o primeiro
a votar por manter a condenação, mas reduzir a pena do expresidente. Ele foi acompanhado pelos outros três ministros que participaram do julgamento – Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Foi reduzido também o valor da mult a que deve ser paga
por Lula, para o equivalente a 875
vezes o salário mínimo vigente à
época do cometimento dos crimes, ante os 1.440 salários mínimos anteriores.
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Sri Lanka
declara
estado de
emergência
após ataques
a bomba

A produção de etanol no
Brasil na safra 2018/2019 deve
alcançar 33,14 bilhões de litros,
um aumento de 21,7% ou 5,9
bilhões de litros em relação à
safra 2017/2018. Os dados divulgados na terça-feira (23)
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) confirmam o novo recorde de produção de etanol, batendo o índice anterior de 30,5 bilhões na
safra de 2015/2016.
Os dados são do quarto levantamento da safra de canade-açúcar 2018/2019 e mos-

A dupla Alison e Álvaro Filho (ES/PB) superou na terçafeira (23) Oscar e Thiago (RJ/
SC) pela disputa do country quota
na etapa de Xiamen (China) do
Circuito Mundial de vôlei de
praia 2019. Com isso, o time
formado recentemente ficou
com a última vaga do Brasil para
o classificatório, que ocorre na
noite de terça e madrugada de
quarta-feira (24).
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Alison (esq) e Álvaro Filho
em foto de arquivo da dupla

Seleção de Conjunto chega
motivada com novas
coreografias para a
Copa do Mundo de Baku
A etapa da Copa do Mundo
de Ginástica Rítmica, em Baku
(Azerbaijão), que começa na
próxima sexta-feira (26), marcará a estreia da Seleção Brasileira de Conjunto na temporada 2019.
O time comandado pela treinadora Camila Ferezin chega à
competição motivado pelas novas coreografias criadas para
este ano e de olho nos principais desafios: a luta por uma
medalha nos Jogos Pan-Americanos e a conquista de uma vaga
na Olimpíada de Tóquio-2020.
“Estamos trabalhando desde o final do Mundial do ano
passado em cima das novas
coreografias. O mundo todo
está nesta fase de preparação
para a conquista da vaga olímpica, então esta é a hora de avaliarmos nossas séries, conhecermos nossas ginastas em

quadra e ganharmos confiança nos novos elementos propostos”, diz Camila, que também é a Coordenadora das
Seleções de Ginástica Rítmica da CBG (Confederação
Brasileira de Ginástica).
Ela entende que o lado artístico das coreografias do
Brasil é um diferencial, e foi
mantido. Também foi possível elevar a nota de dificuldade para as competições da
temporada. ”Vamos dar o nosso melhor nestas primeiras
competições do ano para que
seja da melhor forma possível”, afirmou Camila.
De acordo com a treinadora brasileira, as mudanças
na coreografia poderão trazer um impacto positivo para
a equipe. “Para a prova das
cinco bolas estamos apostando na emoção.
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Em Brasília, Governo de SP
garante mudança do Ceagesp
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, no jornal “O DIA” [3º
diário mais antigo de 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)
Enquanto cristão protestante e na política representante da
igreja Assembleia de Deus [Ministério Madureira] do bispo Samuel Ferreira, o vereador João Jorge (PSDB) tem obrigação espiritual de desmentir cabalmente as acusações de corrupções ao
tempo em que era líder do governo Bruno Covas (PSDB)
PR E F E I T U RA ( S P )
Só quem não conhece de verdade a cabeça e o coração do
prefeito Bruno Covas (PSDB) pode imaginar que ele entregará a
cabeça de João Jorge numa bandeja pra que os detratores políticos [inclusive alguns tucanos] possam jantá-lo regado ao próprio
sangue que o Secretário [Casa Civil] tá sendo submetido.
A S S E M B LE IA ( S P)
Delegado de Polícia e deputado dirigente no Tribunal de Justiça Desportiva na Federação Paulista de Futebol, o deputado Olim
(PROGRESSISTAS ex-PP) dividiu as atenções na premiação dos
jogadores do Corinthians [30º vez campeão paulista] com o presidente da ALESP, o deputado Cauê Macris (PSDB).
GOVERNO (SP)
Em plena campanha à Presidência 2020, João Doria não mete
a colher na briga entre o livre pensador Olavo de Carvalho [alinhado com deputado federal (SP) e pastor protestante Marco
Feliciano; ex-PSC no PODEMOS] contra os generais do Exército Brasileiro, em especial o vice-Presidente general Mourão.
CONGRESSO
Tanto o senador major Olimpio (PSL - SP) como a deputada
federal Joice Hasselmann (PSL - SP) tem batalhado como guerreiros do governo Bolsonaro. A dupla é incansável e não teme
sequer as ameaças que sofrem, no caso da Joice desde que era
uma das mais combatentes jornalistas e top nas redes.
P R E S ID Ê N C I A
Agora que a CEAGESP voltará a ser estadual, merece registro o grande trabalho que o advogado Pedro Horta [tinha que ser]
vem fazendo como verdadeiro ‘prefeito’ de um dos maiores entrepostos de abastecimento do mundo. Em tempo: foi Horta quem
‘plantou’ a camisa oficial do Palmeiras em Bolsonaro.
J U S T I Ç AS
O fato do ex-Presidente Lula [ainda dono do PT] ter tido reduzida a pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do
apartamento [via propinas de empreiteira com dinheiro desviado
da Petrobras] foi uma vitória de Pirro, na medida que vai se transformar [no máximo] num Maluf do ABCD paulista.
H I ST Ó R IA S
Políticos veteranos comentavam ontem sobre o jornal “O
DIA” ser hoje o 3º mais antigo diário em São Paulo. Os que têm
mais de 80 anos, como é o caso do ex-Presidente Fernando Henrique [foi candidato à Prefeitura em 1985] lembrou até de que
foi Diário Oficial do Município por cerca de 20 anos.
EDITOR
A coluna do jornalista CESAR NETO foi se tornando referência da liberdade possível. Está dirigente na Associação Paulista de Imprensa e na Associação “Cronistas de Política de São
Paulo”. Recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana
e Colar de Honra ao Mérito na Assembleia (SP).
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O Governador João Doria e
o Presidente Jair Bolsonaro se
reuniram em Brasília na terçafeira (23) e definiram que a
Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp) será transferida da
União para o Governo de São
Paulo e mudará de endereço até
o final de 2020.
“Até o final do ano que vem
ele estará em um novo endereço em uma área seis vezes maior que a área que ele hoje ocupa. Com isso vamos ter mais
permissionários, uma condição
melhor física e operacional. Este
novo local será próximo a uma
rodovia, o que permitirá uma ligação mais rápida e eficiente
com o Porto de Santos e com as
demais rodovias federais e estaduais”, disse Doria.
A Ceagesp será transferida
do Ministério da Agricultura para
a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento e o novo
espaço será viabilizado por meio
de recursos privados. O futuro
endereço não foi anunciado ainda para evitar especulação imobiliária. No atual local do Centro será implantado o CITI (Centro Internacional de Tecnologia
e Inovação), também em parceria com a iniciativa privada. “Será
o Vale do Silício de São Paulo,
com 650 mil metros quadrados

de área dedicada à tecnologia”,
explicou o Governador.
Durante a reunião, Doria
também solicitou ao presidente
que a pista para pousos e decolagens do Campo de Marte seja
gradualmente desativada para a
implantação do Museu Aeroespacial do Brasil, com o acervo
da família Rolim, e do Colégio
Militar de São Paulo. A mudança não irá prejudicar o pouso e
decolagens de helicópteros, que
poderão continuar utilizando
normalmente o espaço, nem as
instalações da Aeronáutica que
já funcionam no local.
China
O Presidente do Brasil confirmou que irá participar, junto
com o Governador de São Paulo, da inauguração do escritório
comercial paulista em Shangai,
na China, no dia 9 de agosto. O
compromisso fará parte da agenda presidencial no país asiático
entre 3 e 10 de agosto.
O local não terá custo para o
Governo do Estado, pois é financiado integralmente pela China,
e terá como objetivo facilitar a
promoção do comércio, investimentos e o intercâmbio em
áreas diversas como educação,
inovação e tecnologia.
O escritório irá apresentar
para investidores chineses o pa-

cote de desestatização do Estado, que contempla desde aeroportos até novos trechos de rodovias e estradas férreas estaduais. Entre elas está a concessão
de 20 aeroportos para a iniciativa privada, de 139 km de linhas
da CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos), de 79
km do Metrô, de hidrovias, parques estaduais e o Trem Intercidades (TIC), com 135 km entre
Capital, Jundiaí, Campinas e
Americana.
Doria também confirmou
que participará da homenagem
que Bolsonaro receberá em
Nova York, no dia 15 de maio,
no Metropolitan Club, com organização de empresários brasileiros. Também irão participar
os Presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi
Alcolumbre, e o Ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Governadores
O Governador João Doria
participou ainda nesta terça-feira do 4° Fórum de Governadores, realizado no edifício-sede
do Banco do Brasil, em Brasília
(DF). O evento, que reuniu ainda outros 23 chefes do Executivo, teve o objetivo de discutir e
alinhar ações em prol dos Estados e do Distrito Federal.
Além da reforma da Previ-

dência, assunto recorrente nas
reuniões dos governadores, esta
edição defendeu também melhorias para a educação. “Há uma
mobilização dos governadores
junto ao Governo Federal para
aumentar os recursos para a educação. Há um consenso de que
nós não conseguiremos mudar o
Brasil se não tivermos uma educação de qualidade. Temos que
promover o acesso da educação
a todos”, disse Doria.
A pauta contemplou ainda a
possibilidade de fontes internacionais de financiamento para as
áreas de saneamento, mobilidade e infraestrutura. Representante do Fundo de Desenvolvimento da França, utilizado já por
alguns Estados, como São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal, fez uma apresentação aos
governadores. Por fim, o programa emergencial para recuperação fiscal dos Estados e Distrito Federal também foi debatido durante o fórum.
O Governador de São Paulo
voltou a defender a reforma da
Previdência durante o encontro.
“É vital para o país, os Estados e
os Municípios. Se não tivermos a
reforma até a metade deste ano, o
Brasil mergulhará no caos porque
faltarão recursos para o pagamento de saúde, educação e folha de
pagamento”, afirmou Doria.

Pessoas com deficiência ganham
oportunidade de emprego no Contrata SP
Cerca de 800 pessoas passaram na manhã de terça-feira (23)
pela Expo Barra Funda durante
o Contrata SP. O objetivo da ação
é oferecer 2.300 vagas de emprego exclusivas para pessoas
com deficiência. Trata-se de
mais uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo para inclusão de
pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.
“Essa é mais uma ação da
Prefeitura para garantir empregabilidade para pessoas com deficiência. Durante muito tempo
se achou que a pessoa com deficiência era também incapaz. E
não é. Elas têm muito a contribuir e eventos como este são
para dar oportunidade a todos”,
disse o prefeito Bruno Covas.
Organizada pelas Secretarias Municipais da Pessoa com

Deficiência (SMPED) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), e pela Subprefeitura da Lapa, a 6ª edição do
Contrata SP conta com mais de
90 empresas.
“Hoje as empresas fazem o
primeiro contato com os candidatos, conhecem um pouco do
perfil de cada um. Feito isso já
tem uma segunda etapa do processo que pode ser direto na
empresa. Esse processo todo
deve ser finalizado em cerca de
dois ou três meses”, destaca a
secretária-adjunta da SMPED,
Marinalva Cruz.
O Contrata SP visa a inserção
no mercado de trabalho de públicos específicos, promovendo o
encontro das pessoas com determinado perfil para vagas especialmente selecionadas pelas em-

presas parceiras. Entre elas Latam, CIEE, Sonda e a Besni.
Silas Lopes, 30 anos, atuava
como auxiliar administrativo em
uma instituição financeira até
três meses atrás e viu o evento
como uma oportunidade para se
recolocar no mercado. “Fiquei
sabendo da ação após ir em uma
das unidades do Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe). Não importa a área.
Quero sair daqui com um encaminhamento”, explica.
Os interessados (com todos
os perfis) em vagas de emprego
devem procurar uma das unidades do CATe. A relação das unidades com os endereços está
disponível aqui.
Vagas exclusivas
Em cinco edições, o Con-

trata SP já colocou mais de 400
pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho formal. Levantamento do
Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência feito durante as ações anteriores do programa aponta que 49% dos profissionais já concluíram o ensino médio e 15% deles têm ensino superior completo, rebatendo argumentos sobre a falta de
qualificação e estudo para o preenchimento das vagas.
Davi Guilherme estava na
ação em busca de uma oportunidade como porteiro ou para atuar na recepção de pessoas. “Participei das edições anteriores,
mas não consegui uma vaga pois
houve um problema com o laudo médico. Já regularizei e vou
continuar tentando”, finaliza.

Mercadão recebe feira de artesanato
durante os meses de abril e maio
Conhecido por ser um dos
principais centros gastronômicos do Brasil, o Mercado Municipal Paulistano se tornará palco também do melhor do artesanato, ao receber a 1ª Feira Sindiartes, realizada pelo Sindicato
dos Artesãos do Estado de São
Paulo, com apoio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O evento acontecerá entre 24 de abril e 25 de
maio, no salão de festas do local, onde turistas e moradores da
capital poderão encontrar o que
há de melhor em artesanato.
Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso, a ação
é uma ótima oportunidade para
ressaltar a importância do artesanato como cultura da cidade.
“O evento vai fomentar a geração de renda do artesão e a variedade cultural de produtos que
as pessoas podem adquirir, já
que as peças artesanais são a expressão artística de seu produtor e sua região, que carregam

nelas as características pessoais”, declara.
Para o secretário geral do
Sindiartes, Carlos da Mata, o
objetivo da feira é abrir um novo
mercado para os artesãos de
todo o Brasil que queiram expor
seus trabalhos num dos espaços
mais frequentados pelos turistas
que visitam a capital paulista. Da
Mata é artesão e vai aproveitar a
oportunidade para vender seus
produtos fabricados à base de sementes, madeiras, cipós, cascas
de coco e fibras, as chamadas biojóias. “As peças são produzidas
a partir de materiais descartados
pela natureza. São coletados e
transformados de forma sustentável”, ressalta o artesão.
Além deste trabalho, os visitantes vão encontrar artesanatos variados, como: esculturas,
redes, artigos em couro, bolsas,
carteiras e cintos, pedrarias, bijuterias, roupas e acessórios, aromatizadores, acessórios para
casa, cestaria, arranjo de plantas,
artesanatos feitos com ponto

cruz, toalhas, panos de prato e
toalhas para lavabo, bonecas, artesanato em fuxico, arte peruana,
pintura em tecido, artesanato em
crochê, biscuit e muito mais.
Segundo o presidente do Sindiartes, Gil Santana, o objetivo
da feira é a geração de trabalho
e renda para os artesãos, além da
difusão do artesanato de São Paulo para todo o país. Para ele, “expor no Mercado Municipal de
São Paulo significa valorizar o
artesão oferecendo a oportunidade dele participar de uma feira
com infraestrutura adequada para
o comércio”. E para o turista e
mesmo para o morador de São
Paulo, “é uma oportunidade de
encontrar o melhor artesanato do
Brasil, além de poder comprar
presentes diferenciados para o
Dia das Mães”, completa.
Na ocasião, também será
apresentado o Mãos e Mentes
Paulistanas. O Programa lançado no dia 22 de março, promove
uma série de atividades para fortalecer o ecossistema de arte-

sãos e manualistas e estimular a
inclusão produtiva, acesso a
mercado e o desenvolvimento
econômico local. Entre outras
ações, o programa contará com
qualificação profissional, realização de feiras e eventos, incentivo à formalização e articulação
de parcerias.
“O Mãos e Mentes Paulistanas foi criado para consolidar o
município de São Paulo como
referência nacional em artesanato e manualidades. O conjunto
de ações previstas para o programa vai impulsionar o setor e
mostrar toda a riqueza e a diversidade da produção da nossa cidade”, finaliza Aline Cardoso.
Serviço
1ª Feira Sindiartes
Data: 24 de abril a 25 de
maio
Horário: 9h às 16h
Local: Mercado Municipal
Paulistano
Endereço: Rua da Cantareira, 306 – centro

ICMS: Repasse semanal para
prefeituras chega a R$ 392 milhões
Prefeituras paulistas receberam o repasse do ICMS de R$
392,48 milhões, montante distribuído entre as cidades de acordo com a arrecadação e o depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, referen-

te ao período de 15 a 18 de abril.
Os municípios já haviam recebido R$ 842,15 milhões nos
repasses anteriores, realizados
em 9 e 16 de abril, relativos à arrecadação dos períodos de 1º a 5
deste mês e 8 a 12 de abril, res-

pectivamente. Com os depósitos
efetuados, o valor acumulado distribuído às prefeituras em abril
sobe para R$ 1,23 bilhão.
As consultas dos valores podem ser feitas no site da Secretaria da Fazenda e Planejamen-

to, no link Acesso à Informação
> Transferências de Recursos >
Transferências Constitucionais a
Municípios. No primeiro trimestre do ano, a pasta depositou R$ 7,05 bilhões aos municípios paulistas.
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Etanol deve alcançar recorde de
produção com 33,14 bilhões de litros
A produção de etanol no Brasil na safra 2018/2019 deve alcançar 33,14 bilhões de litros,
um aumento de 21,7% ou 5,9
bilhões de litros em relação à
safra 2017/2018. Os dados divulgados na terça-feira (23) pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirmam o
novo recorde de produção de
etanol, batendo o índice anterior de 30,5 bilhões na safra de
2015/2016.
Os dados são do quarto levantamento da safra de cana-de-

açúcar 2018/2019 e mostram
que, no caso do etanol hidratado, a produção deve ser de
23,58 bilhões de litros, 45,1%
ou 7,3 bilhões de litros a mais
que o ciclo anterior. Antes, a
maior produção de álcool hidratado alcançada havia sido de
19,6 bilhões de litros, na safra
2010/2011.
O levantamento mostra que
houve redução no caso do anidro, que é utilizado na mistura
com a gasolina. A produção ficou em 9,56 bilhões de litros,

13,1% a menos que no período
anterior.
O aumento na produção de
etanol nesta safra ocorreu principalmente em função da queda
de preços do açúcar no mercado internacional e a um cenário
mais favorável para o etanol no
mercado interno, frente à alta do
dólar e do petróleo, de acordo
com a Conab. A junção desses
fatores fez com que as unidades
de produção aumentassem a destinação de cana-de-açúcar para a
produção de etanol.

Cana-de-açúcar
A safra da cana foi de 620,4
milhões de toneladas, apresentando redução de 2% em relação
à anterior de 633,26 milhões de
toneladas. A produção de açúcar
atingiu 29,04 milhões de toneladas, um decréscimo de 23,3%
ou 8,8 milhões de toneladas, se
comparado à safra anterior. A
área colhida ficou em 8,59 milhões de hectares, o que representa uma redução de 1,6% se
comparada a 2017/2018. (Agencia Brasil)

Demanda doméstica por voos cresce
no primeiro trimestre de 2019
A demanda de passageiros
por voos no mercado doméstico
no país cresceu 4,3% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período
de 2018. O número de passageiros transportados no mercado
doméstico entre janeiro e março
chegou a 24 milhões, um aumento de cerca de um milhão quando
comparado com os três primeiros meses do ano passado.
De janeiro a março de 2019,
a oferta de assentos domésticos

subiu 3,4% na comparação com
o mesmo período de 2018. Os
dados foram divulgados na terça-feira (23) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
no Relatório de Demanda e
Oferta do Transporte Aéreo.
No mês de março, a demanda doméstica subiu 3,4% em
comparação com o ano passado.
A oferta teve alta de 2,2%.
Também em março, em relação à participação do mercado doméstico, as empresas bra-

sileiras mantiveram a classificação histórica com a Gol (34,1%)
com a maior fatia do mercado,
seguida pela Latam (31,8%),
Azul (21,2%) e Avianca
(12,6%).
A Avianca, que está em recuperação judicial, teve redução
de 7,5% na demanda em março,
de acordo com o relatório da
Anac.
Voos internacionais
No acumulado do primeiro

trimestre de 2019, a demanda
internacional cresceu 10,7% e a
oferta de assentos aumentou
13,1%, em comparação com
igual período de 2018.
Em março, a demanda internacional das empresas
brasileiras apresentou aumento de 10,7%, enquanto a
o f e r t a c r e s c e u 1 1,7%. No
mês, foram transportados
801 mil passageiros pagos
em voos internacionais.
(Agencia Brasil)

Após acordo com Lava Jato, Rodonorte
reduzirá em 30% pedágios no PR
Em comunicado divulgado
na terça-feira (23), a concessionária Rodonorte informa a
redução de 30% no preço dos
pedágios que opera no Paraná,
após fechar um acordo de leniência com a força tarefa da
Operação Lava Jato.
A redução nos preços começa a 0h do próximo sábado (27)
e deve durar pelo menos 12 meses. Na nota, a Rodonorte, controlada pela empresa CCR, diz
que “admitiu que foram cometidos atos de corrupção pela concessionária e, por esse motivo,
formalmente pede desculpas”.
O desconto valerá para todos
os trechos operados pela Rodo-

norte no Paraná, como a ligação
entre Curitiba e Londrina da BR376, por exemplo, onde os preços atuais para carros variam
entre R$ 11,60 e R$ 12,40, a
depender da praça de pedágio.
Ficaram mais baratos também os trechos operados pela
concessionária nas BR-373 e
BR-277, bem como na PR-151.
O acordo com a força-tarefa
do Ministério Público Federal
do Paraná foi firmado no âmbito da Operação Integração, fase
da Lava Jato que apura irregularidades em contratos de concessão de rodovias no Paraná. Os
termos foram homologados pela
5ª Câmara de Coordenação e

Revisão do MPF-PR.
Em nota, o MPF disse que a
empresa concordou em pagar
R$ 750 milhões em decorrência de ilícitos praticados, dos
quais R$ 350 milhões serão utilizados na redução da tarifa para
os usuários.
“As obrigações firmadas pela
Rodonorte com a força-tarefa da
Lava Jato, como apresentar descrição detalhada, documentos e
informações sobre infrações e
ilícitos de que participou e adotar práticas especiais de ética,
integridade e transparência,
constam do termo do acordo”,
diz o texto do MPF.
A íntegra do acordo de leni-

ência com a Rodonorte foi divulgada no site do MPF-PR. Os
termos preveem que a concessionária apresente ainda, no prazo de 90 dias, um plano com propostas de obras consideradas
prioritárias. Em troca, os procuradores responsáveis pelo caso
se comprometem a não processar a empresa, seja civil ou criminalmente.
Junto com outras concessionárias, a Rodonorte foi apontada pelas investigações como
responsável pelo pagamento de
propinas para o financiamento de
campanhas políticas, em troca de
ser beneficiada em processos de
licitação. (Agencia Brasil)

Governo suspende compra e
aluguel de imóveis e veículos
O governo suspendeu, a partir da terça-feira (23), a compra
e aluguel de imóveis, veículos,
a contratação de fornecimento
de jornais e revistas em meio
impresso e de serviço de ascensorista. A decisão foi publicada
por meio de portaria no Diário
Oficial da União.
A exceção é para imóveis
destinados à reforma agrária e

aqueles administrados pelo Ministério da Defesa ou pelos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica; a compra
de carros de representação para
uso exclusivo do presidente e do
vice-presidente da República; a
prorrogação contratual e as despesas relacionadas a censo demográfico ou agropecuário e a
ações de defesa civil.

Em caso de “relevância e urgência, excepcionalidades pontuais” poderão ser autorizadas
por ato fundamentado da autoridade máxima do órgão.
“As solicitações deverão ser
encaminhadas pela Secretaria
Executiva do respectivo ministério interessado à Secretaria
Executiva do Ministério da Economia para análise, acompanha-

das de justificativas fundamentadas quanto à projeção de gasto até o término do exercício
e dos aspectos de economicidade, relevância e urgência, até
o dia 30 de novembro de cada
ano”, diz a portaria.
Caberá ao ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizar as contratações. (Agencia
Brasil)

Acordo prevê instalação da comissão
especial da Previdência na quinta
A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse
na terça-feira (23), que a comissão especial que vai analisar o
mérito da reforma da Previdência pode ser instalada ainda nesta quinta-feira (25). Um acordo
foi fechado, mais cedo, em reunião com líderes partidários na
residência oficial do presidente
da Câmara, Rodrigo Maia.
Antes de chegar à comissão
especial, a reforma da Previdência precisa ter o parecer de admissibilidade aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A sessão para votar o relatório do deputado Marcelo
Freitas (PSL-MG) começou
pouco depois das 15 horas.
“Se não houver a votação na
terça-feira (23), tem esta quarta-feira (24), mas a expectativa

é que nós instalemos já na quinta-feira (25) a comissão especial. Foi isso que nós acordamos
hoje lá na casa do presidente da
Câmara”, disse Joice Hasselmann, após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do governo é evitar atrasos
na tramitação da proposta, já que
na semana que vem tem feriado
na quarta-feira (1º).
“Feriado no meio da semana
quebra as nossas pernas aqui no
Congresso Nacional. Então, a
gente vai antecipar tudo essa semana, para terminar a semana já
com a comissão especial instalada com presidente, com relator, e, aí sim, a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado”, acrescentou a líder.
Acordo
Mais cedo, o relator Marce-

quatro pontos do seu parecer
pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição
(PEC 6/19). Os quatro itens suprimidos da proposta foram negociados com líderes da base governista. O primeiro é o fim do
pagamento da multa de 40% do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e do recolhimento do fundo do trabalhador
já aposentado que voltar ao mercado de trabalho.
O segundo ponto é a concentração, na Justiça Federal em
Brasília, de ações judiciais contra a reforma da Previdência. Os
outros pontos são a exclusividade do Poder Executivo de propor mudanças na reforma da Previdência e a possibilidade de que
a idade de aposentadoria compulsória dos servidores públicos
(atualmente aos 75 anos) seja
alterada por lei complementar,

em vez de ser definida pela
Constituição, como atualmente.
Para Joice Hasselmann, o
acordo para retirada dos quatro
pontos evita desgastes na tramitação da proposta nas próximas
etapas.
“Foi feito um acordo para tramitar de forma tranquila, sem
que haja desgaste da base do governo ou daqueles que se dizem
independentes, mas que vão votar com o governo. Lembrem-se
que se a gente desgastar agora, a
gente pode correr um risco depois. A gente precisa desse voto
também na comissão especial e
no plenário. Então não adianta
sair agora implodindo pontes,
quem implode pontes no começo não consegue fazer a travessia, por isso que a gente deu um
passinho para trás para agora
avançar”, disse a deputada.
(Agencia Brasil)
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Sri Lanka declara estado de
emergência após ataques
a bomba
O presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, declarou estado de emergência, após a série de ataques a bomba mortíferos ocorrido no domingo de Páscoa (21). Ataques simultâneos em seis locais, em Colombo, a maior cidade do país, e em suas proximidades
deixaram pelo menos 310 mortos e cerca de 500 feridos.
A medida passou a vigorar à meia-noite de segunda-feira. Ela
permite que a polícia e os militares levem suspeitos sob custódia sem necessidade de ordem judicial.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Sri Lanka,
pelo menos 31 vítimas eram estrangeiras, incluindo uma japonesa.
Tropas militares e investigadores encontraram 87 detonadores de bomba em um terminal de ônibus na região central de
Colombo. A população do país permanece inquieta.
A polícia prendeu 24 pessoas e busca quaisquer conexões
com grupos terroristas internacionais.
A Organização Internacional de Polícia Criminal afirmou que
vai ajudar nas investigações e enviou especialistas antiterrorismo e de artefatos explosivos ao Sri Lanka. (Agencia Brasil)

Governo do Chile propõe
reforma no sistema de saúde
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou uma reforma integral no sistema de saúde do país, que atende mais de
14 milhões de pessoas.
A iniciativa, apresentada em Santiago, visa fortalecer o sistema
público (Fundo Nacional de Saúde) e melhorar o atendimento no
sistema privado. O projeto será discutido no Senado e na Câmara.
Segundo informações do governo, a ideia é aumentar a cobertura, a qualidade da atenção, o acesso e a proteção aos usuários. Além
disso, pretende-se tornar o sistema privado também mais solidário,
transparente e acessível para que a população possa optar.
A reforma tem como objetivo diminuir os gastos das famílias chilenas com saúde. Entre as iniciativas, figura o aumento dos
benefícios na compra de medicamentos. Segundo Piñera, as
mudanças devem corrigir, ainda, outras distorções do sistema.
Idade fértil
No Chile, há planos de saúde em que as mulheres em idade
fértil chegam a pagar até quatro vezes mais do que os homens em
uma mesma modalidade.
O novo projeto estabelece preços iguais para ambos os sexos e, ainda, um esquema de compensação solidário para diminuir a diferença de preços por idade ou condição de saúde.
Assim, os mais jovens e saudáveis deverão pagar um pouco
mais e os idosos e doentes, um pouco menos.
A proposta defende a criação de um único plano de saúde (Plan
de Salud Universal - PSU), que será oferecido com a mesma cobertura pelas diferentes instituições de saúde preventiva (Isapres).
Atualmente, o Chile conta com mais de 4 mil empresas de
planos de saúde. Com essa reforma, ao unificar as modalidades,
o governo quer facilitar a vida dos usuários, para que possam
comparar os valores e optar por qual empresa querem contratar
o serviço.
Atestados de saúde
Além disso, será eliminada a necessidade de apresentação de
atestados de saúde, obrigando as seguradoras a oferecerem o plano a todos os usuários que o solicitem, evitando que neguem os
serviços a pessoas com doenças preexistentes.
O novo plano deve incluir serviços ambulatoriais, hospitalares, de urgência, maternidade e cuidados com o recém-nascido,
serviços de saúde mental, reabilitação, medicamentos, testes de
laboratórios e raios-x, tratamentos para doenças crônicas, pediatria e cuidados preventivos.
Os usuários do sistema privado deverão arcar com um percentual de 20% dos gastos, valendo para qualquer modalidade
escolhida e para qualquer seguradora, proporcionando uma igualdade de condições.
Atualmente, os percentuais pagos pelos chilenos variam muito, não apenas entre os diferentes planos de saúde, mas também
de acordo com o procedimento realizado pelo usuário.
Será criada também uma proteção financeira adicional para
as famílias, na forma de gasto anual máximo. As instituições de
saúde deverão cobrir todo valor que ultrapassar o gasto máximo.
(Agencia Brasil)

Aneel aprova reajuste médio
de 5,04% nas tarifas de luz
da Celpe
Os consumidores da distribuidora de energia pernambucana Celpe terão um reajuste médio nas tarifas da contas de luz
de 5,04%. Para os consumidores residenciais, o aumento será
de 5,14%.
A Celpe atende cerca de 3,7
milhões de unidades consumidoras em 185 municípios de
Pernambuco. Os novos valores,
aprovados na terça-feira (23)
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), começam a
valer no dia 29 de abril.
De acordo com a Aneel, ao
calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a agência considera a variação
de custos associados à prestação
do serviço. Entre os itens que contribuíram para o aumento da tarifa
estão o custo de aquisição de energia, que teve peso de 4,45%; a inclusão de componentes financeiros, com 6,51% e os custos de
distribuição, com 2,34%.

Cooperativas - A Aneel também aprovou hoje o reajuste tarifário de cinco cooperativas de
eletrificação rural localizadas
nos estados de Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro. A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) teve reajuste médio
de 7,29%; a Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí–Paranapanema–Avaí (Ceripa) teve reajuste
médio de 12,84%; a Cooperativa de
Eletrificação Rural de Resende (Ceres), teve aumento de 16,67%; a Cooperativa Regional de Eletrificação
Rural Cachoeiras – Itaboraí (Cerci)
e a Cooperativa de Eletrificação Rural de Araruama (Ceral Araruama),
ambas com reajuste de 10% cada.
As cooperativas Ceres, Cerci e Ceral ficam no estado do
Rio de Janeiro, a Cercos em
Sergipe e a Ceripa em São Paulo. Os novos índices também
entram em vigor em 29 de abril.
(Agencias Brasil)
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STJ reduz pena de Lula de 12
para 8 anos e 10 meses de prisão
A reunião para instalar a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara que vai
investigar o rompimento da
barragem da Mina do Feijão,
em Brumadinho (MG), foi adiada para quinta-feira (25), informou a Secretaria-Geral da
Mesa da Câmara dos Deputados. A reunião onde deveriam
ser escolhidos o presidente,
vice-presidente e o relator da
CPI estava marcada inicialmente para a terça-feira (23). O
adiamento foi determinado
pelo presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O despacho que autoriza a
instalação, assinado pelo presidente da Câmara, foi lido em
plenário na semana passada. A
comissão será composta por 43
titulares, com o mesmo número de suplentes e, inicialmen-

te, funcionará por 120 dias.
Os deputados devem propor mudanças na política de segurança de barragens para aprimorar regras gerais de construção e desativação de áreas
de rejeitos de mineração. Uma
comissão externa para acompanhar o caso já está em funcionamento.
A CPI foi sugerida pelos
deputados Joice Hasselmann
(PSL-SP), Carlos Sampaio
(PSDB-SP) e Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ).
O rompimento da barragem
da mineradora Vale em Brumadinho ocorreu no dia 25 de janeiro. De acordo com os dados mais recentes da Defesa
Civil de Minas Gerais, 231
pessoas morreram e 41 estão desaparecidas. (Agencia
Brasil)

Fórum de Governadores passa
da fase de debates para ações,
diz Wilson Witzel
O governador do Rio de Janeiro e porta-voz do Fórum de
Governadores, Wilson Witzel,
anunciou, após encontro que
contou com a participação de 24
dos 27 governadores, que decidiram deixar de ser ambiente de
debates para catalisar ações
mais concretas nas negociações
junto ao governo federal e ao
Congresso Nacional. “O fórum
deixa de ser de debates e começa a ser de ações”, afirmou.
Segundo Witzel, o grupo finalizará, até 8 de maio, data em
que está prevista uma reunião
com os presidentes da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, e
do Senado, Davi Alcolumbre,
uma lista de pontos consensuais
contendo as principais matérias
de interesse dos estados, em especial no que se refere à reforma da Previdência Social.
“Queremos ajudar a União a
aprovar a reforma previdenciária e ao mesmo tempo apresentar as demandas dos estados.
Nosso objetivo é o de nos ajudar mutuamente, estados e
União, para aumentarmos as receitas”, disse Witzel.
Fundeb
A transformação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação (Fundeb) em política
permanente é consenso entre os
governadores. Eles querem aumentar de 10% para 40% a participação financeira da União
nesse fundo, ao longo dos próximos 10 anos.
“Elencamos essa proposta
em razão de o Fundeb se encerrar em 2020. Vamos discutir
essa proposta também com o
ministro da Educação [Abraham
Weintraub]”, disse Witzel.
Segundo ele, no primeiro
ano, a participação da União nesse fundo – que atualmente é de
10% dos cerca de R$ 150 bilhões que compõem o fundo –
passaria para 20%, e nos dez anos
seguintes seria ampliada em 2%
a cada ano.
“Essa e outras questões serão
levadas ao Congresso Nacional, já
com o apoio de nossas bancadas.
Vamos sintetizar as propostas para
fazer com que elas andem de forma mais célere no Congresso Nacional e para que tratemos da recuperação fiscal dos estados”.
Os governadores também
buscarão pontos consensuais
relativos às compensações da
Lei Kandir, do Plano Monsueto
[de socorro financeiro aos estados], da cessão onerosa, da securitização dos estados e da PEC
51 [fundo de participação dos
estados]. (Agencia Brasil)

Defesa de Lula diz que vai
recorrer para garantir absolvição
A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva disse
na terça-feira (23) que vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reduziu para 8 anos e 10 meses prisão a pena no caso do tríplex do
Guarujá (SP). De acordo com o
advogado Cristiano Zanin, o expresidente deve ser absolvido no
caso porque não cometeu nenhum crime.
“Pela primeira vez um tribunal reconheceu que a pena aplicada ao ex-presidente Lula, tanto pelo ex-juiz Sergio Moro,
como pelo TRF4, é abusiva. É
pouco, mas é o início. Esperamos que as instâncias que ainda
vão se manifestar sobre o caso,
como o STF e também o Comitê de Direitos Humanos da ONU
possam nos ajudar a reestabelecer a plenitude do Estado de Direito, isso pressupõe a absolvição do ex-presidente Lula”, disse Zanin.
Na tarde de terça-feira, por
unanimidade, os ministros
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram
reduzir a condenação do ex-presidente, que tinha sido definida
em 12 e um mês pela segunda
instância da Justiça Federal. A
decisão foi tomada a partir de um
recurso da defesa.
Pela condenação, Lula está
preso desde abril do ano passado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF)
em Curitiba. A prisão foi deter-

minada pelo então juiz Sergio
Moro, com base no entedimento do Supremo Tribunal Federal
(STF) que autorizou a prisão
após o fim de recursos
na segunda instância.
Mesmo com a decisão do
STJ, Lula deve continuar preso
pelo mesmo entendimento,
mas terá direito mais rápido à
progressão de regime, quando
cumprir um sexto da pena, fato
que deve ocorrer em setembro.
Condenação
Na primeira instância da Justiça Federal, Lula foi condenado
sob a acusação de receber um
apartamento tríplex no Guarujá da Construtora OAS. O total
de vantagens indevidas, segundo a acusação, somando reformas no imóvel, foi de mais de
R$ 3,7 milhões. A condenação
do ex-presidente foi pelos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro.
Na sentença, Lula foi condenado a 9 anos e seis meses de
prisão pelo então juiz Sergio
Moro, que julgou que as vantagens recebidas estavam relacionadas a desvios na Petrobras. A
pena foi depois aumentada pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4), segunda instância da Justiça Federal, para 12
anos e um mês de prisão - 8 anos
e 4 meses pelo crime de corrupção passiva e 3 anos e 9 meses
por lavagem de dinheiro. (Agencia Brasil)

A Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu
na terça-feira (23), por unanimidade, reduzir a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no
caso do triplex no Guarujá (SP),
de 12 anos e um mês para 8 anos
e 10 meses de prisão.
O recurso de Lula no caso
foi trazido a julgamento na terça-feira pelo relator da Lava Jato
no STJ, ministro Felix Fischer,
que foi o primeiro a votar por
manter a condenação, mas reduzir a pena do ex-presidente. Ele
foi acompanhado pelos outros
três ministros que participaram
do julgamento – Jorge Mussi,
Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas.
Foi reduzido também o valor
da multa que deve ser paga por
Lula, para o equivalente a 875
vezes o salário mínimo vigente
à época do cometimento dos
crimes, ante os 1.440 salários
mínimos anteriores.
Os ministros reduziram ainda de R$ 16 milhões para R$
2,4 milhões o valor dos danos
que devem ser reparados por
Lula em decorrência das vantagens indevidas recebidas.
Conforme previsto no Código
Penal, uma eventual progressão no regime de cumprimento
de pena, de fechado para semia-

berto, está condicionada ao pagamento da quantia, ressaltou
Fischer em seu voto.
Argumentos rejeitados
Os ministros rejeitaram, porém, aproximadamente duas dezenas de questionamentos feitos pela defesa de Lula, que buscava sobretudo a anulação completa da condenação. Os advogados argumentavam ter havido,
por exemplo, parcialidade do
ex-juiz Sergio Moro e atuação
abusiva dos procuradores da
Lava Jato no caso.
Outros argumentos questionavam a competência da Justiça
do Paraná para ter julgado o caso
e alegavam a irregularidade na
juntada de provas aos autos do
processo e o cerceamento de
defesa pela negativa de perícias
em documentos e de realização
de interrogatórios e diligências,
bem como contradições na sentença, que teria sido baseada unicamente na palavra de um delator, segundo os advogados.
Para os ministros do STJ,
contudo, os argumentos da defesa buscavam o reexame de provas, o que a jurisprudência do
tribunal superior não permite, ou
demonstravam “mera irresignação com o resultado do julgamento” nas instâncias inferio-

res, nas palavras do ministro Jorge Mussi.
Durante o julgamento, o advogado Cristiano Zanin, que representa Lula e estava presente
na sessão, não teve premissão
para falar. O presidente da Quinta
Turma, Reynaldo Soares da Fonseca, ressaltou que o tipo de recurso apresentado pela defesa
do ex-presidente não permitia
sustentação oral, segundo o regimento interno do STJ.
Na tentativa de anular a condenação, a defesa de Lula apresentou também um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda deve
ser julgado.
Condenação
Lula foi condenado sob a acusação de receber um apartamento triplex no Guarujá da Construtora OAS, bem como por ocultar
a titularidade do imóvel. O total
de vantagens indevidas recebidas,
segundo a acusação, somaram R$
3,7 milhões, incluindo ainda os
gastos com reformas. A condenação do ex-presidente foi pelos
crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro.
Na sentença inicial, proferida em julho de 2017, Lula foi
condenado a 9 anos e seis meses de prisão pelo então juiz Ser-

gio Moro, que julgou as vantagens recebidas como relacionadas a desvios na Petrobras.
Em janeiro do ano passado,
a condenação foi confirmada e
a pena aumentada pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), segunda instância da
Justiça Federal, para 12 anos e
um mês de prisão - 8 anos e 4
meses pelo crime de corrupção
passiva e 3 anos e 9 meses pela
lavagem de dinheiro.
Na terça-feira, a pena de corrupção foi reduzida pelo STJ para
5 anos e seis meses, enquanto a
de lavagem ficou em 3 anos e
quatro meses, resultando nos 8
anos e 10 meses finais.
Lula está preso desde abril
do ano passado na carceragem da
Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba. A prisão
foi determinada por Moro após
encerrados os recursos em segunda instância, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Mesmo com a decisão do
STJ, Lula deve continuar preso
pelo mesmo entendimento, mas
terá direito mais rápido à progressão de regime, quando cumprir um sexto da pena e passar
para o regime semiaberto, fato
que deve ocorrer em setembro.
(Agencia Brasil)

CPI apura irregularidades em
fundação do remédio popular em SP
O deputado Edmir Chedid,
do DEM, vai presidir a comissão parlamentar de inquérito
(CPI) que investigará irregularidades na Fundação para o Remédio Popular (Furp). Ele foi escolhido na terça-feira (23), na
primeira reunião de uma CPI da
Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) na atual legislatura. Danilo Balas, do PSL, será o
vice-presidente. A escolha do
relator, entretanto, ficou para a
próxima reunião.
A CPI foi criada para apurar
denúncias de irregularidades na
Furp, como superfaturamento
no contrato para construção da
fábrica de medicamentos, e investigar as razões da reprovação
das contas anuais da entidade
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de
alto custo.
Segundo Chedid, somente
com a construção da fábrica da
Furp, os prejuízospodem chegar
a R$ 22 milhões, valor que foi
estabelecido no reajustamento
do contrato.
“E também [vamos investigar] a falta de medicamentos,
principalmente de remédios de
alto custo”, acrescentou o deputado.
Danilo Balas reforçou que a
comissão foi instalada para verificar casos de corrupção envolvendo a Fundação para o Re-

médio Popular, como a construção da fábrica. “Desde o início
desse trabalho, já há denúncias
de casos de corrupção.”
A CPI tem prazo de funcionamento de 120 dias, que podem
ser prorrogados por mais 60.
Nesse período, autoridades poderão ser convocadas para prestar esclarecimentos sobre as
denúncias de irregularidades.
“Todas as autoridades ligadas à
fundação, principalmente aquele que relatou as contas não
aprovadas pelo TCE, serão convocadas a prestar esclarecimentos. Havendo indícios fortes de
desvio de verbas públicas, remeteremos o relatório [que será
feito no final da CPI] para o Ministério Público”, disse Balas.
Laboratório farmacêutico
oficial do governo paulista, a
Furp é o maior fabricante público de medicamentos do Brasil e
um dos maiores da América Latina. Vinculada à Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, a
fundação conta com uma unidade em Guarulhos, na Grande São
Paulo, e uma em Américo Brasiliense, no interior do estado.
Segundo o site da fundação, a
Furp atua em mais de 3 mil cidades brasileiras e têm cerca de
6 mil clientes cadastrados, entre os quais, secretarias estaduais de Saúde, hospitais públicos,
consórcios de municípios e prefeituras.
“A Furp tem problemas seriíssimos. Tem problema de abas-
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Adiada instalação da CPI
para investigar tragédia
de Brumadinho

Remédios
tecimento de medicamentos nas
prefeituras, faltam remédios que
são importantes, serviços que
são terceirizados”, afirmou a
deputada Beth Sahão, do PT, que
faz parte da CPI.
Edmir Chedid disse que a
comissão parlamentar pretende
também propor ao Congresso
Nacional mudanças na Lei de Licitações e Contratos. “O processo licitatório que está em vigor
no país é um processo antiquado e não dá transparência”, afirmou.
Relatoria
A escolha do relator da CPI
gerou disputa e acabou ficando
para a próxima reunião.
Beth Sahão disse que seu
nome já tinha sido acertado para
a relatoria por vários membros

da comissão, mas que hoje foi
proposta a indicação do deputado Alex de Madureira, do PSD.
De acordo com a deputada, houve manobra do governo estadual
para impedi-la de ficar com a
relatoria. O presidente da CPI,
Edmir Chedid, negou interferência do governo na indicação de
nomes para a comissão.
Outro lado
Procurada pela Agência
Brasil, a Secretaria de Saúde
disse que “a Furp (Fundação para
o Remédio Popular) tem total
compromisso com a transparência na gestão e com a investigação de eventuais irregularidades”. Segundo a secretaria, todas as questões requeridas pela
CPI serão esclarecidas ao colegiado. (Agencia Brasil)

Secretário defende transformar
Força Nacional em guarda permanente
O secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme
Theophilo, disse na terça-feira,
(23) que pretende transformar a
Força Nacional em uma guarda
nacional de segurança pública. Já
defendida em governos anteriores, a proposta significa converter a atual tropa de “pronta-resposta”, formada por profissionais temporariamente cedidos
pelos governos estaduais, em
uma força militar integrada por
efetivo próprio e permanente.
“Eu pretendo que a nossa
Força Nacional seja uma guarda
nacional de segurança pública
institucionalizada, como existe
em outros países”, disse o secretário pela manhã, durante cerimônia de assinatura de um
acordo de cooperação com o
Conselho Nacional dos Institutos Federais de Educação (Conif), com o objetivo de viabilizar a realização de cursos de formação e capacitação de agentes
de segurança pública em todo o

país.
Segundo Thephilo, o caráter
federativo da Força Nacional –
dependente de que estados e o
Distrito Federal cedam policiais
militares e civis, bombeiros e
peritos para a formação da tropa
– não atende à demanda.
“Tenho uma demanda que
vocês não imaginam. Todo mundo malha a Força Nacional, mas
tem estado esperando para a
gente atuar lá”, comentou o secretário, lembrando que, há
poucos dias, o Ministério da
Justiça autorizou o emprego
do efetivo para reforçar a segurança na Esplanada dos Ministérios por 33 dias a partir da
última quarta-feira (17).
Na portaria ministerial que
avaliza o uso da Força Nacional
na Esplanada, o ministério
justifica a medida apontando a
necessidade de “preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
além da defesa dos bens da

União, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília”. Hoje, o secretário confirmou que a medida se deve à previsão de realização de atos e eventos organizados por diferentes movimentos
sociais, tais como a 15ª edição
do Acampamento Terra Livre,
que é organizado pelo movimento indígena e começou
hoje, na Esplanada. E o chamado Abril Vermelho, realizado
em todo o país, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), para cobrar a reforma agrária, entre outras reivindicações.
“Agora vai ter o Abril Vermelho e temos que fazer a segurança na Esplanada”, declarou o secretário, voltando a destacar a
necessidade de um efetivo permanente. “Todos os presídios
federais estão pedindo [a presença da tropa federativa]. Temos toda a fronteira necessitando da presença da Força Nacional. Não dá mais para ficar as-

sim. Vamos institucionalizar;
criar a carreira de segurança pública”, acrescentou o secretário,
dizendo estar “dependente” dos
governos estaduais.
Criada em 2004 para apoiar
o policiamento ostensivo em
unidades da Federação que peçam ajuda ao governo federal durante episódios de perturbação
da ordem pública, a Força Nacional também pode atuar em situações de emergência e
calamidade pública, podendo,
inclusive, cooperar com órgãos
de segurança federais. Sediada
em Brasília, a tropa é composta
por policiais militares e civis,
além de bombeiros e peritos
cedidos pelos governos estaduais e do Distrito Federal por até
dois anos. Durante este período,
os profissionais selecionados
por suas próprias instituições de
origem passam por um curso de
capacitação que inclui treinamento físico e aulas teóricas.
(Agencia Brasil)
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O Ministério da Justiça e
Segurança Pública e o Conselho
Nacional dos Institutos Federais
de Educação (Conif) assinaram
na terça-feira (23) acordo de
cooperação para viabilizará o
oferecimento de cursos de
formação e capacitação de
agentes de segurança pública
em todo o país. Os cursos poderão ser feitos por policiais
militares e civis, guardas municipais, agentes carcerários e
socioeducativos em um dos
mais de 600 campi dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia existentes em
568 cidades brasileiras.
“Dependendo das demandas
apresentadas pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública
[Senasp], iremos assinando termos aditivos”, disse o presidente do Conif, Jerônimo Rodrigues da Silva, reitor do Instituto
Federal de Goiás (IFG), que já
desenvolve ações desse tipo.
O número de beneficiários e
os custos de cada curso ofertado serão calculados caso a caso,
conforme o projeto a ser desenvolvido em parceria com os governos estaduais e municipais.
Os primeiros cursos serão desenvolvidos em cinco municípios onde o Ministério da Justiça
e Segurança Pública está implementando um projeto-piloto interministerial para tentar reduzir os índices de criminalidade
no país.
Anunciado em março, o projeto-piloto inclui cinco cidades
das cinco regiões do país, escolhidas em função dos altos índices de crimes violentos. De
acordo com Silva, os municípios são Goiânia e São José dos
Pinhais (conforme já havia sido
confirmado pelos governadores
de Goiás e do Paraná, Ronaldo
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Institutos federais terão cursos de
capacitação na área de segurança

Caiado e Ratinho Júnior), além
de Cariacica, no Espírito Santo,
Ananindeua, no Pará, e uma localidade do Nordeste ainda a ser
definida. “Provavelmente, em
Pernambuco.”
Formação
Para Silva – e também para o
secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo –, a iniciativa se beneficiará
da capilaridade da rede de institutos federais, que hoje conta
com 80 mil servidores e mais de
1 milhão de alunos matriculados
em um de seus 11 mil cursos que
vão da formação inicial e continuada em diversas áreas até o
mestrado.
Em municípios goianos do
entorno do Distrito Federal,
guardas municipais já vêm participando de cursos ministrados
no Instituto Federal de Goiás.
Segundo Silva, isso contribuiu
para melhorar a relação da instituição com a comunidade. “A
melhor formação possibilita
uma melhor interação com a
população”, afirmou o presidente do Conif, ressaltando que os
cursos do IGF incluem aspectos

como ética, direitos humanos e
do consumidor e Língua Brasileira de Sinais (Libra), entre outras disciplinas.
Comandante da Guarda Municipal de Formosa, em Goiás,
Francisco José Fontes Vieira
participou de um dos módulos
ofertados pelo IFG entre fevereiro e junho do ano passado. Sua
turma reunia cerca de 160 agentes municipais de várias cidades
do entorno do Distrito Federal.
“Foi uma experiência excelente.
Diferentemente de outros cursos exclusivamente operacionais, neste nós aprendemos muito sobre direitos humanos, abordagens e outras coisas.”
Vieira disse que o que aprendeu no curso já está sendo levado para as ruas, aplicado na prática pelos guardas municipais
que frequentaram as aulas e, depois, multiplicaram os ensinamentos entre os companheiros.
O comandante Vieira alertou,
porém, que iniciativas do tipo
precisam ser acompanhadas por
mais investimentos. “Hoje, em
todo o Brasil, estamos demandando mais veículos, armamentos adequados, coletes antibalís-

ticos e outros equipamentos
que, em muitos casos, já estão
defasados”, acrescentou Vieira,
entusiasta da ideia de maior proximidade entre as forças de segurança pública e a comunidade.
“Este é um tema que vem
sendo discutido já há algum tempo. Temos que estar com a comunidade para não deixar o crime acontecer. A partir do momento em que estamos junto
com a comunidade, mostrando
uma doutrina diferente, a criminalidade tende a diminuir”, afirmou Vieira.
O secretário nacional de Segurança Pública ressaltou que o
acordo com a rede de institutos
federais cria uma “oportunidade
ímpar” para a criação de uma
carreira em segurança pública.
“Os institutos federais vão ser
um veículo muito importante
para a formação destes profissionais. Se tivermos currículos
padronizados, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado,
teremos massa de manobra para
recrutar para esta nova carreira
que queremos criar, com especialistas”, disse Guilherme Theophilo.
Mesmo não havendo ainda
estimativa de custos, já que estes dependerão da demanda futura e dos aspectos dos cursos
ofertados, Theofilo afirmou que
o Ministério da Justiça e Segurança Pública dispõe de dinheiro para custear a iniciativa. “A
Senasp tem o Fundo Nacional de
Segurança Pública e é obrigada
a repassar 50% [do dinheiro disponível] para os fundos estaduais. A outra metade pode ser usada para capacitação, melhoria de
políticas públicas e aquisição de
material. Hoje, eu tenho cerca de
R$ 200 milhões para esses cursos”, afirmou. (Agencia Brasil)

Sri Lanka diz que atentados
foram retaliação a Christchurch
As autoridades do Sri Lanka afirmaram na terça-feira (23)
que os atentados suicidas, que deixaram cerca de 300 mortos em
igrejas cristãs e hotéis de luxo no fim de semana, foram uma
espécie de retaliação, por parte de radicais muçulmanos, ao massacre em mesquitas ocorrido em março na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia.
“As investigações preliminares revelaram que o que ocorreu
no Sri Lanka foi uma retaliação ao ataque contra muçulmanos
em Christchurch”, disse o vice-ministro da Defesa, Ruwan Wijewardene, ao Parlamento cingalês, em referência ao massacre
que deixou 50 mortos na cidade neozelandesa.
“Esse grupo National Thowfeek Jamaath (NTJ), que realizou
os ataques, tinha ligações estreitas com a JMI, conforme foi revelado agora”, disse Wijewardene, numa referência à organização Jamaat-ul-Mujahideen India.
O Sri Lanka está sob estado de emergência, que confere poderes especiais às forças de segurança, incluindo o direito de
buscar a prender indivíduos. O presidente Maithripala Sirisena
concedeu aos militares um amplo raio de ação para deter e prender suspeitos – poderes que foram usados durante os 26 anos de
guerra civil, mas retirados quando ela terminou em 2009.
A polícia local prendeu ao menos 40 suspeitos. As autoridades elevaram para pelo menos 310 o número de mortos, enquanto mais de 500 pessoas seguem hospitalizadas. O presidente cingalês declarou hoje Dia de Luto Nacional. Durante os funerais
de cidadãos cingaleses mortos nos ataque de domingo foram
observados três minutos de silêncio. Também foram erguidas
bandeiras pretas e brancas na maioria das cidades do país.
Os atentados de domingo reviveram o estado caótico instalado no Sri Lanka nos 26 anos de guerra civil, de 1983 a 2009,
entre as forças governamentais e a organização separatista conhecida como “Tigres de Tâmil”.
Os ataques contra minorias religiosas no Sri Lanka vêm se
repetindo desde 2018, quando o governo teve que declarar estado de emergência depois de confrontos entre muçulmanos e budistas. No Sri Lanka, a população cristã representa 7%, enquanto
os budistas são cerca de 70%, os hinduístas 15%, e os muçulmanos 11%. (Agencia Brasil)

MEC analisa programa de fomento ao ensino médio integral
O Ministério da Educação
(MEC) está reavaliando o Programa de Fomento às Escolas
de Ensino Médio em Tempo
Integral. A intenção da pasta é
verificar como os recursos estão sendo usados nos estados
para definir os próximos passos do incentivo, de acordo
com o diretor de Ações Educacionais do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Arcione Ferreira
Viagi.
Viagi participou na terçafeira (23), na Câmara dos Deputados, do seminário Tempo
integral: Alternativa para o Ensino Médio Brasileiro. O programa, criado em 2016, foi citado pelos participantes como
fundamental para incentivar

que as escolas de ensino médio ofereçam mais tempo de
atividades aos estudantes.
“Precisamos ver como está
a execução desses recursos”,
disse Viagi. Ele explicou que
o FNDE, autarquia responsável
por gerir os recursos repassados pelo MEC para estados e
municípios, está realizando
uma análise para entender a relação do investimento feito nas
escolas com a melhoria dos
resultados dos estudantes.
Mais especificamente no
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, foram liberados R$
800 milhões, previstos desde
o ano passado. “O presidente
do FNDE [Carlos Alberto Decotelli] está rodando o Brasil

mostrando a disponibilidade de
recursos hoje nos bancos, que
não estão sendo aplicados. Os
secretários às vezes se assustam ao ver o volume de recursos que está parado”.
O Programa de Fomento às
Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral foi lançado para
ajudar os estados a implementarem o novo ensino médio. A
intenção do novo modelo é
oferecer aos estudantes uma
formação que os aproxime do
mercado de trabalho, da vida
universitária e do caminho que
querem seguir , possibilitando
que escolham o que aprender
em parte das horas que ficam
na escola. Para isso, as redes
de ensino devem aumentar o
tempo de aula. Hoje, a maior

parte dos estudantes fica 5h
por dia na escola. Esse tempo
deverá chegar a 7h.
O tempo integral está previsto também no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei
13.005/2014, que estabelece
que, no mínimo, 25% dos estudantes do país sejam atendidos em jornadas diárias de 7h
ou mais até 2024. Em 2017,
15,3% das matrículas eram em
educação em tempo integral.
No Ensino Médio, apenas
9,5% das escolas são em tempo integral.
A manutenção da ajuda do
MEC aos estados é preocupação sobretudo dos secretários de educação estaduais, que
são responsáveis pela maior
parte das matrículas do ensi-
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Paulo, Dra. PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCO ANTONIO FIRMINO, brasileiro, CPF 396.166.494-34, que lhe foi
proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de ICOMON
TECNOLOGIA LTDA. visando a condenação no pagamento de R$1.500,00 (nov/
16) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, referente a franquia do
seguro provenientes do dano causado ao veículo Fiat Uno Vivace, placas FRJ
9816, locado pela autora, em decorrência de colisão pelo veículo do réu, GM
Chevrolet, placas ABI 9619. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e ter mos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado Curador
Especial. Seráo presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2019.
24 e 25/04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 8ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - Praça
João Mendes, s/nº - 5º andar - salas nºs 511/513 - Centro - CEP 01501-900 fone: (11) 2171.6040 - São Paulo/SP - E-mail: sp8fam@tjsp.jus.br - EDITAL
para CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos de INTERDIÇÃO de
ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES requerido por FLAVIA REGINA DOS
SANTOS RODRIGUES - Processo nº 1122398-64.2016.8.26.0100 - A MMª Juíza
de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dra. VIVIAN WIPFLI, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por SENTENÇA proferida em 21/11/2018, TRANSITADA em JULGADO em 14/02/2019, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, CPF 355.454.38882, RG nº 16.465.061 SSP/SP, declarando PARCIALMENTE INCAPAZ de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em CARÁTER
DEFINITIVO, sua irmã FLÁVIA REGINA DOS SANTOS RODRIGUES, RG nº
6.135.161 SSP/SP e CPF nº 790.649.148-34. O presente edital será publicado
por três vezes com intervalo de dez dias e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2019.
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Arainvest Participações S.A. - CNPJ 06.139.408/0001-25 - NIRE 35.300.314.051
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da Arainvest Participações S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 03/05/2019, às 11h, na sede social, Rua Manoel da Nóbrega, 1280, 10º andar, Edifício Kyoei, São
Paulo, SP, CEP 04001-004, a fim de: (i) examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Contábeis relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; (iii) eleger os membros da Diretoria; e (iv) fixar o montante da remuneração
global anual da Diretoria. São Paulo, SP, 23/04/2019. Edson Maioli - Diretor.
R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01/03/2019, às 10h na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restou aprovada pela unanimidade dos
acionistas a prorrogação para o dia 30/04/2019 do prazo para integralização do aumento do capital da Companhia, no valor de R$ 1.625.000,00
aprovado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/2018 conforme ata arquivada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob nº 478.067/18-5, em sessão de 08/10/2018. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Rodrigo Lacombe Abbud e Secretário: Kenneth Aron Wainer. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; REDBR Consultoria e
Participações Ltda., p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda.,
p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 157.664/19-3 em 19/03/2019. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

Living Martini Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 11.089.942/0001-04 - NIRE 35.223.557.781
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 22/04/2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente,
Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$
2.505.555,00, sendo R$ 84.555,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 2.421.000,00 por serem considerados
excessivos, mediante o cancelamento de 2.505.555 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Living
Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário
Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passa de R$
18.871.909,00 para R$ 16.366.354,00, dividido em 16.366.354 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os
documentos necessários. Encerramento: Nada mais. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Pirassununga Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 11.342.419/0001-48 - NIRE 35.223.827.443
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios
Data, hora, local: 23.04.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 114.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto, com o cancelamento de 114.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 10.986.446,00 para R$ 10.872.446,00 dividido em 10.872.446 quotas. 2.
Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 23.04.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg.

no médio.
Para dar mais segurança
aos estados, o deputado federal, Idilvan Alencar (PDT-CE)
pretende enviar ao MEC um
requerimento de informação
questionando se haverá um
novo edital para fomentar o
aumento da escola em tempo
integral e se os editais vigentes continuarão a ser pagos
aos entes federados.
As redes que já possuem
escolas em tempo integral
têm mostrado resultados po-

sitivos. Em Pernambuco, estado considerado modelo nesse
quesito, 57% das vagas ofertadas no ensino médio são
atendidas por unidades de tempo integral.
No estado, os estudantes saltaram da 22ª posição no ranking
do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) em
2007, para a terceira em 2017.
Além disso, a rede é destaque por
ter a menor desigualdade de
aprendizagem do Brasil. (Agencia Brasil)

Living Ribeirão Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 11.360.582/0001-33 - NIRE 35.223.873.771
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 23.04.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 1.491.038,00, sendo R$ 510.038,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 981.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 1.491.038 quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá,
com a anuência da sócia Cybra De Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas
canceladas a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 21.923.501,00 para R$ 20.432.463,00, dividido
em 20.432.463 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 23.04.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda., ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg.

São Lourenço Administração de Bens e Negócios Ltda.
CNPJ sob nº 05.327.826/0001-83 - NIRE 35217867234
REDUÇÃO PARCIAL DO CAPITAL SOCIAL
SÃO LOURENÇO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA. (“Sociedade”), Rua Líbero Badaró, n° 425, 4º andar, Sala E, Centro, CEP 01009-000, São Paulo, SP, registrada na JUCESP sob NIRE 35217867234, em 08/10/2002, vem a
público divulgar, que foi deliberada por Reunião de Sócios realizada em 15/04/2019, a redução parcial do capital social
em R$ 10.939.050,00, na proporção das quotas detida pelos sócios, com o cancelamento de 111 quotas e restituição proporcional de capital aos sócios, sendo R$ 10.877.000,00 pagos mediante transferência da totalidade das quotas de emissão da Farmacap Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 59.910.554/0001-79, NIRE 35208419992, em sessão de 19/01/1989,
detidas pela Sociedade e R$ 62.050,00 pagos em moeda corrente nacional. Administrador: Peter Gottschalk Junior.

Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.
CNPJ/ME nº 09.162.524/0001-53
Extravio
Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A., com sede na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n° 1375, 10º andar, Conjuntos 1.001
e 1.002, Bairro Pinheiros, CEP 05423-180, registro na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.499.433 e inscrita no CNPJ sob o nº
09.162.524/0001-53, declara para os devidos ﬁns de direito que o livro de ordem n° 1
de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia foi extraviado.

Living Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 16.620.215/0001-45 - NIRE 35.226.801.691
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios
Data, hora, local: 23.04.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 852.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto, com o cancelamento de 852.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia
Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas
canceladas, passando o capital social de R$ 3.993.392,00 para R$ 3.141.392,00 dividido em 3.141.392 quotas. 2.
Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais, lavrouse a ata. São Paulo, 23.04.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda., ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg.

Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR

CNPJ/MF 14.749.160/0001-42 - NIRE 35.300.416.295
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 20.09.2018
Data, Hora, Local: 20.09.2018, às 11h00, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 5, São Paulo/SP.
Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: José Francivito Diniz.
Deliberações Aprovadas: 1. Ratiﬁcar todos os atos praticados pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, quais
sejam, os Srs. Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra e Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, por eles
praticados em nome da Companhia, até a presente data. 2. Ato contínuo, tendo em vista o encerramento do mandato dos
atuais membros da Diretoria da Companhia, ﬁca aprovada a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria
da Companhia, para um mandato de 02 anos, contados a partir da presente data, restando a Diretoria da Companhia
composta da seguinte forma: (i) Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP e
CPF/MF 161.481.318-38, cargo de Diretor sem designação especíﬁca; (ii) Carlos Alberto Nunes Bezerra, brasileiro, casado,
economista, RG 11.872.528-2 SSP/SP e CPF/MF 054.776.088-46, cargo de Diretor sem Designação Especíﬁca; e (iii) Ângelo
Teixeira de Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 05760995-03 SSP/BA, CPF/MF 949.174.935-87,
cargo de Diretor sem Designação Especíﬁca, todos com endereço comercial em São Paulo/SP. Os diretores reeleitos declaram
não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 20.09.2018. Diretores reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Angelo Teixeira de Castro Carvalho, Carlos Alberto
Nunes Bezerra. JUCESP 214.118/19-8 em 16.04.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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KGV lança oportunidade para
pilotar nas 500 Milhas de Kart

500 Milhas de Kart
mostrar com este pacote que o
kartista amador é bem-vindo em
nosso evento e pode realizar seu
sonho de competir na mesma
prova de grandes nomes do automobilismo da F1, Indy, Stock
Car, Truck, etc”, diz Giaf fone,
organizador das 500 Milhas e
proprietário do Kartódromo
Granja Viana.
A 500 Milhas de Kart é a corrida de longa duração mais de-

mocrática no kartismo mundial,
pois reúne na mesma pista nomes consagrados da F-1, Indy,
Fórmula E, Stock Car, Copa
Truck, F3 e ainda inclui pilotos que são amadores, mas
que disputam a corrida como
principal evento do ano. A
prova já contou com a participação de grandes nomes do
a u t o m o b i l i s m o m u n d ial,
como: Rubens Barrichello, Tony

Kanaan, Felipe Massa, Christian
Fittipaldi, Felipe Giaffone, Hélio Castroneves, Nelsinho Piquet, Lucas Di Grassi e outros
pilotos que já fizeram história na
competição.
A 500 Milhas de Kart desse
ano terá duas classes dentro da
mesma prova: 500 Milhas e 500
Milhas Light. A equipe vencedora da categoria Light ganhará um
kart completo (sem motor) como
um dos prêmios. A data ainda
será divulgada pelo KGV. “Vamos
fazer em dezembro, no final de
semana antes ou depois da final
da Stock Car, ainda estamos fechando o acordo televisivo em
cima disso e assim que for definido faremos o anúncio”, diz Giaffone.
Outras diversas atrações para
o público serão anunciadas em
breve. As inscrições para a prova
estão disponíveis no site do Kartódromo Granja Viana.

Seleção de Conjunto chega
motivada com novas coreografias
para a Copa do Mundo de Baku
Foto/Ricardo Bufolin

No Azerbaijão, equipe brasileira de Ginástica Rítmica faz sua primeira competição na temporada

Seleção Brasileira de Conjunto
A etapa da Copa do Mundo
de Ginástica Rítmica, em Baku
(Azerbaijão), que começa na
próxima sexta-feira (26), marcará a estreia da Seleção Brasileira de Conjunto na temporada 2019.
O time comandado pela
treinadora Camila Ferezin chega à competição motivado pelas novas coreografias criadas
para este ano e de olho nos principais desafios: a luta por uma
medalha nos Jogos Pan-Americanos e a conquista de uma vaga
na Olimpíada de Tóquio-2020.
“Estamos trabalhando desde
o final do Mundial do ano pas-

sado em cima das novas coreografias. O mundo todo está nesta fase de preparação para a
conquista da vaga olímpica, então esta é a hora de avaliarmos
nossas séries, conhecermos
nossas ginastas em quadra e ganharmos confiança nos novos
elementos propostos”, diz Camila, que também é a Coordenadora das Seleções de Ginástica Rítmica da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica).
Ela entende que o lado artístico das coreografias do Brasil é um diferencial, e foi mantido. Também foi possível elevar a nota de dificuldade para as

competições da temporada. ”Vamos dar o nosso melhor nestas
primeiras competições do ano
para que seja da melhor forma
possível”, afirmou Camila.
De acordo com a treinadora brasileira, as mudanças na
coreografia poderão trazer um
impacto positivo para a equipe.
“Para a prova das cinco bolas
estamos apostando na emoção.
É uma música forte e emotiva,
que com certeza vai deixar sua
marca. Para o conjunto misto,
mudamos completamente nosso
estilo. O conjunto está dinâmico e bem diferente de tudo que
já apresentamos antes. São duas
apostas que acredito que farão
sucesso”, explicou Camila.
Segundo ela, o maior desafio que a equipe enfrentará em
Baku é a renovação. “Das seis
ginastas do Brasil, três vão estrear em Copas do Mundo nessa viagem (Beatriz Linhares,
Vitória Bor ges e Camila Rossi). Então, a gente sabe que o
fator emocional e psicológico
pode ser decisivo e tem a questão da inexperiência de algumas,
pelo fato de ser a nossa primeira competição do ano. Em compensação, quase todos os paí-

ses que estarão em Baku já foram para alguma competição
anteriormente”, disse Camila.
A treinadora também comentou sobre a nova capitã da
equipe, Débora Medrado, que
assumiu o posto com a saída da
antiga capitã Gabrielle Moraes,
que pediu dispensa da Seleção
alegando problemas pessoais.
“Débora é uma líder nata,
sempre muito alegre, positiva,
guerreira, motivada e que puxa
o conjunto para cima. Logo
quando entrou na Seleção, no
início de 2018, identifiquei
esse dom e talento de liderança dela. Eu vinha preparando-a
desde então, ensinando como
tudo funciona. Além disso, a
Jéssica, a antiga capitã, nos ajudou muito neste processo. A
escolha da Débora para assumir a liderança da equipe era só
uma questão de tempo”, afirmou Camila.
Além da Seleção de Conjunto, a etapa de Baku também contará com a participação de Natália Gáudio e Bárbara Domingos na competição individual.
As duas já participaram das etapas de Pesaro (ITA) e Sofia
(BUL) da Copa do Mundo.

Circuito Mundial

Alison/Álvaro Filho vence
country quota e jogos do
classificatório são definidos
Foto/Ana Patrícia

A prova mais democrática
do Brasil em termos de grid,
juntando desde kartistas amadores a campeões e recordistas da F1, Indy, Truck e Stock
Car, anunciou uma novidade
que a tornará ainda mais acessível na edição de 2019.
Um pacote de R$ 22.900 que
contempla já todo custo da participação, incluindo inscrição,
pneus, combustível e mão de
obra. Como podem haver até 10
pilotos por time e o pagamento
será parcelado em 8 vezes no
cartão, o custo mensal por piloto é de R$ 286,25.
“Sem dúvida a 500 Milhas de
Kart é a prova mais democrática
do nosso automobilismo, sempre
foi assim e este é o conceito que
iniciamos lá atrás, em 1996,
quando tudo começou como uma
grande confraternização. Sabemos que nem todo mundo corre
em 10 pilotos, mas queremos

Foto/ Fabrício Vasconcelos

Essa será a 23ª edição da principal corrida de endurance do kartismo brasileiro e as inscrições para a prova em dezembro
já estão abertas no site do Kartódromo Granja Viana; novidade do ano é um pacote em que permite participação de uma
equipe completa a partir de R$ 286 mensais por piloto

Maria Elisa e Carol Solberg
A dupla Alison e Álvaro Filho (ES/PB) superou na terçafeira (23) Oscar e Thiago (RJ/
SC) pela disputa do country
quota na etapa de Xiamen (China) do Circuito Mundial de vôlei de praia 2019. Com isso, o
time formado recentemente ficou com a última vaga do Brasil para o classificatório, que
ocorre na noite de terça e madrugada de quarta-feira (24).
Alison e Álvaro venceram
por 2 sets a 0 (21/14, 21/13),
em 34 minutos de duração. O
country quota é disputado quando o número de duplas inscritas por um país é maior que o
número máximo permitido para
cada nação no torneio. Alison
e Álvaro estão apenas na segunda competição juntos, tendo
formado parceria em março.
No classificatório, outras
três duplas brasileiras também
estarão em ação. André Stein e
George (ES/PB) jogam contra
os chineses Dai e Chen ainda
nesta terça no horário brasileiro, às 22h40 (de Brasília). Em
caso de vitória, disputam a vaga
na fase de grupos com quem
vencer do duelo entre os austríacos Winter/Horl contra os
alemães Ehlers/Fluggen.
Já Alison e Álvaro encaram
os também chineses Yan e Li na
primeira rodada do classificatório, às 23h30 (de Brasília) e,
em caso de vitória, decidem a
vaga contra quem vencer do
confronto entre os poloneses
Rudol/Szalankiewicz e os russos Myskiv/Kramarenko.
Já no naipe feminino, Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE)
venceram primeiro duelo do
classificatório por bye e disputam só a segunda rodada, quando encaram o time vencedor do
confronto entre as australianas
Laird/Becchara contra as tchecas Kubickova/Kvapilova.
Talita e Taiana (AL/CE) encaram na primeira rodada as
chinesas Lingling e Li na madrugada de quarta-feira, às 2h
(de Brasília), e em caso de vitória, decidem a vaga na segunda rodada com quem vencer da
partida entre as francesas Placette/Richard contra as japonesas Reika/Kaho.
Além dessas duplas, seis ti-

mes, três em cada naipe, já estão garantidos na fase de grupos pelo ranking de entradas.
Ágatha/Duda (PR/SE), Carol
Solberg/Maria Elisa (RJ) e
Fernanda Berti/Bárbara Seixas
(RJ) no feminino, e Evandro/
Bruno Schmidt (RJ/DF), Guto/
Saymon (RJ/MS) e Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB) no
masculino. Todos começam a
fase de grupos da competição
a partir de quinta-feira.
Na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas do Circuito Mundial, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Além disso, os times
terão uma média dos 10 melhores resultados obtidos, podendo descartar as piores participações. Só valem os pontos
obtidos juntos, como dupla.
Os países possuem quatro
maneiras de garantir a vaga:
vencendo o Campeonato Mundial 2019; sendo finalistas do
Classificatório Olímpico, que
será disputado na China, também em 2019; estando entre as
15 melhores duplas do ranking
olímpico internacional; vencendo uma das edições da Continental Cup (América do Norte, América do Sul, África,
Ásia e Europa). O Japão, sede,
tem uma dupla em cada naipe
já garantida.
A fase de grupos em Xiamen terá oito chaves com quatro duplas cada, jogando entre
si. Os primeiros colocados
avançam direto às oitavas de final (Round 2), enquanto segundos e terceiros disputam uma
rodada extra, a repescagem
(Round 1), e a partir desta fase,
os jogos seguem no formato de
eliminatória direta, com oitavas, quartas, semifinais e finais.
As duplas campeãs em Xiamen recebem 800 pontos no
ranking do Circuito Mundial e
uma premiação de cerca de R$
75 mil. A cidade chinesa recebe etapas do tour desde 2013
e o Brasil já foi campeão em
três oportunidades, com Alison/Vitor Felipe (ES/PB), em
2013, Juliana/Maria Elisa (CE/
RJ), em 2014, e Fernanda/Bárbara (RJ), em 2017.

