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As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja
Nacional) deste ano foram abertas
ontem (16). O prazo para fazer a
inscrição termina no próximo dia 27.
As provas serão realizadas no dia 5 de
agosto. O exame é direcionado aos
jovens e adultos que não concluíram
os estudos na idade apropriada para
cada nível de ensino. Inscrição em
(http://enccejanacional.inep.gov.br/
encceja/#!/inicial).

Terça-feira,
17 de abril de 2018
Ano XVI – Nº 3.608
R$ 2,00

Divulgação

Beltrame: cruzamento de
dados e perícias geraram corte
de milhares de benefícios

Rovena Rosa/ABr

Voluntários e funcionários da prefeitura se mobilizam para
limpar o Pateo do Collegio.

Os trabalhos de recuperação
da fachada do Pateo do Collegio, pichada na madrugada do
dia 10 de abril, foram iniciados
ontem (16). Segundo a Companhia de Jesus, responsável
pelo prédio, pelos menos 100
voluntários participam do mutirão de pintura que deve durar
uma semana.
Serão encarados como patrimônio os elementos arquitetônicos, como os frontões, o beiral
de pedra, os azulejos e a parte
de madeira das janelas.
O advogado Gustavo Luiz
Costa, 29 anos, é um dos voluntários. “Quando eu vi a pichação,
uma hora depois eu liguei aqui
para o Pateo oferecendo ajuda”,

disse ele, que teve a liberação
do chefe no escritório de advocacia para participar ontem pela
manhã. Ele não tem experiência
em pinturas, mas que recebeu
as orientações das arquitetas
responsáveis. “A gente precisa
fazer acontecer. Só se lamentar
não ajuda em nada”.
O padre Carlos Alberto Contieri, diretor do Pateo, conta
que foram muitas as manifestações de solidariedade e, por
isso, decidiram fazer a obra por
meio de um mutirão. “Todo o
trabalho é voluntário e todo o
material que nós precisaremos,
cujo levantamento está sendo
feito, tem sido adquirido através da doação”, explicou (ABr).

‘A democracia não está em
risco no Brasil’, diz Moro
Cambridge (EUA) - “Deixa eu
dizer alto e claro: a democracia
não está em risco no Brasil”, disse
ontem (16), o juiz federal Sérgio
Moro, responsável pela condenação à prisão do ex-presidente
Lula na Operação Lava Jato.
Segundo Moro, as investigações de corrupção sob sua
responsabilidade e de outros
magistrados revelaram fatos
“vergonhosos”, mas sua punição, afirma, deve ser motivo de
orgulho para o País.
Em palestra na Escola de
Direito da Universidade de
Harvard, nos Estados Unidos,
Moro mencionou trecho de
discurso feito em 1903 pelo ex-presidente dos EUA Theodore
Roosevelt (1858-1919) para
reforçar sua posição: “A exposição e a punição da corrupção
pública é uma honra para uma
nação, não uma desgraça. A
vergonha está na tolerância,
não na correção”.

“Cada um rema
sozinho uma canoa
que navega um rio
diferente, mesmo
parecendo que esta
pertinho”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

Em julho, Moro condenou Lula
a 9 anos e 6 meses por corrupção
e lavagem de dinheiro no caso do
triplex do Guarujá. Em janeiro,
o Tribunal Regional Federal da
4.ª Região (TRF-4) confirmou a
condenação e elevou a pena a 12
anos e 1 mês. Lula foi preso por
determinação de Moro no dia 5,
depois de o Supremo Tribunal
Federal (STF) negar pedido de
habeas corpus preventivo apresentado por seus advogados.
Aliados do ex-presidente sustentam que o julgamento teve
motivações políticas e representam uma ameaça ao sistema
democrático. Para eles, não há
provas para a condenação do
ex-presidente e a proibição
de sua participação na eleição
representa um golpe. Lula pode
ser enquadrado na Lei da Ficha
Limpa, que proíbe o registro de
candidatos que tenham sido
condenados criminalmente em
segunda instância.

foram revisadas, e o índice de
cancelamento é de 30%. “Encontramos cegos que dirigem e
possuem carteira de motorista,

O presidente Temer assinou
ontem (16) o decreto que
autoriza o trabalhador com
deficiência usar o FGTS para a
compra de órteses e próteses.
De acordo com o decreto, para a
movimentação da conta vinculada do FGTS será considerado
trabalhador com deficiência
aquele que tem impedimento
de natureza física ou sensorial
que produza efeitos pelo prazo
mínimo de dois anos e possa
impedir sua participação plena e efetiva na sociedade em
condições de igualdade com
as demais pessoas.
O uso do FGTS para a compra de próteses e órteses deve
respeitar o valor limite movimentado por operação e o intervalo mínimo de dois anos entre
movimentações realizadas
em decorrência da aquisição.
Para comprovar a deficiência,
o trabalhador deve apresentar
um laudo médico atestando
essa condição, a espécie e o
grau ou o nível da deficiência,
além de prescrição médica que
indique a necessidade de órtese
ou prótese (ABr).

A comparação do preço e do
volume das trocas comerciais
brasileiras no primeiro trimestre
de 2018, indica um comércio
exterior menos dinâmico que o
do ano passado. A avaliação é do
Ibre/FGV, com base nos dados do
Indicador do Comércio Exterior
(Icomex). Segundo a pesquisa, o
preço das exportações brasileiras reduziu seu ritmo de crescimento de 18,6% para 12,3% na
comparação entre o primeiro
trimestre deste ano e o primeiro
trimestre do ano passado.
O volume exportado, por sua
vez, caiu 4,2%. No ano passado, o volume de exportações
havia subido 7,4% nos três
primeiros meses do ano. No
lado das importações, houve
aumento de 14,3% no preço e
queda 1% no volume. No ano
passado, o volume importato
pelo Brasil havia subido 9,8%
e o preço, 2,9%. A pesquisa
destaca o peso da China para
o comércio exterior do Brasil.
O país asiático é o destino de

Assassinato de Marielle
aponta para milícia
As investigações do assassinato da vereadora Marielle
Franco (PSOL), e do motorista
Anderson Gomes, apontam
para o envolvimento da milícia,
disse ontem (16) o ministro
da Segurança Pública, Raul
Jungmann. “As investigações
avançam. Estão partindo de um
grande conjunto de hipóteses
e afunilando. E uma das possibilidades que têm crescido
é que seja um crime ligado
às milícias”. Perguntado se
descartaria o envolvimento de
vereadores no crime, o ministro
disse que nenhuma hipótese
deve ser descartada.
“Acho que não podemos
descartar nada. Sobretudo se
existem áudios, se existem
informações, que possam levar
a qualquer responsabilização”,
destacou.
O ministro Jungmann participou da ampliação do sistema
Alerta Brasil, que monitora
eletronicamente as placas dos
carros. Atualmente, o sistema
conta com três pontos de fiscalização no Rio de Janeiro. Serão
incluídos mais 18 locais, totalizando 21 pontos de controle
eletrônico nas rodovias federais
do estado. Em todo o país, a Po-

Ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann.

lícia Rodoviária Federal (PRF)
deverá contar com mais de 300
pontos de checagem.
Com a ampliação do Alerta
Brasil, o número de veículos
roubados recuperados deve aumentar. Para denúncias, a PRF
pode ser acionada pelo telefone
191. Em 2017, a PRF recuperou
mais de 7 mil veículos roubados
em todo o país. Somente no Rio
de Janeiro, foram quase 20% do
total de veículos recuperados.
O monitoramento e fiscalização
eletrônica das rodovias federais é associado ao trabalho
de análise de inteligência. As
abordagens tornam-se mais
eficientes e possibilitam melhores resultados no policiamento
(ABr).
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-1,5% Pontos: 82.845 Máxima
(pontos): 84.665 Mínima (pontos): 82.730. Global 40 Cotação:
793,378 centavos de dólar Variação: -0,9%.

pessoas que foram cadeirantes
em algum momento, devido a
acidentes, e hoje caminham,
alguns até são maratonistas”,

afirmou Beltrame. “Entre
2016 e 2019, devemos atingir
R$ 20 bilhões de economia”,
acrescentou (AE).

FGV aponta comércio exterior
menos dinâmico neste ano

FGTS para a compra
de órtese e prótese
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Mantida a média de cancelamentos, a economia pode atingir R$ 15,7 bilhões.
“Isso é mais do que a privatização da Eletrobras”, disse Beltrame.
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Venda: R$ 3,5500 Variação:
-0,36% - Dólar Futuro (maio)

de exportações brasileiras
para todo o mundo se deve à
redução de 11,1% no volume
de commodities exportadas.
O preço das exportações desses produtos primários subiu
13,4% nos primeiros três meses
de 2018, menos que a metade
da variação registrada no ano
passado: 35,9%.
As não commodities tiveram
crescimento de 5,1% no volume
exportado e de 11,4% no preço,
um desempenho considerado
melhor que o das commodities.
No ano passado, o preço havia
subido apenas 1,2%, e o volume,
14,7%. A pesquisa desdobra
os dados por setor e mostra
que a indústria agropecuária
teve queda de 4,1% no preço
exportado e alta de 6,1% no
volume. A indústria de transformação elevou o preço de
suas exportações em 10,9%; e o
volume, em 2,5%. Já a indústria
extrativa exportou um volume
33,2% menor, mas que teve um
valor 42% maior. (ABr)

A China é o destino de 23,2%
das exportações brasileiras.

23,2% das exportações brasileiras e a origem de 19,8% das
importações.
As exportações para a China
cresceram 1% no primeiro
trimestre, mas a pesquisa
mostra que houve uma queda
de 12,9% no volume exportado.
A principal explicação para o
resultado é a demora no embarque da soja. A previsão é que
o cenário mude nos próximos
meses. A queda no volume

Aécio: PGR reitera pedido
para STF receber denúncia
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reiterou ontem (16) no STF pedido
de abertura de ação penal contra o senador Aécio Neves, em
um dos inquéritos resultantes
da delação do empresário Joesley Batista, do grupo J&F. Se o
pedido for aceito, o senador e
mais três pessoas se tornarão
réus no processo. O julgamento
sobre o recebimento da denúncia pela Primeira Turma do STF
está marcado para hoje (17).
Também são alvos da mesma
denúncia a irmã do senador,
Andrea Neves, o primo dele,
Frederico Pacheco, e Mendherson Souza Lima, ex-assessor
parlamentar do senador Zezé
Perrella (PMDB-MG), flagrado
com dinheiro vivo. Todos foram
acusados de corrupção passiva.
Nos memorais enviados ontem aos ministros da Primeira
Turma, órgão responsável pelo
julgamento do caso, a procuradora rebateu as argumentações
da defesa e pediu o recebimento
da denúncia. “Tal conduta caracteriza o denominado ato de
ofício em potencial, desde que
presentes as demais elementares do tipo penal do crime de
corrupção. Essas conclusões
fáticas bastam para enquadrar

Cotação: R$ 3,4160 Variação:
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Variação: +0,44% - Euro comercial
Compra: R$ 4,2210 Venda: R$
4,2230 Variação: -0,12% - Euro
turismo Compra: R$ 4,1800 Venda: R$ 4,3730 Variação: +0,07%.

Marcelo Camargo/ABr

Fachada do Pateo
começa a ser recuperada

Um exemplo citado pelo
ministro foi o de gestantes que
receberam auxílio-doença por
estarem hipertensas durante a
gravidez, mas que continuaram
com o benefício por dez anos.
“Encontramos pessoas absolutamente saudáveis no momento da perícia, que tinham direito
ao benefício no momento em
que foi concedido, mas que se
acostumaram e se acomodaram nessa situação”, disse ele,
para quem houve “desleixo” na
gestão dos recursos públicos.
No caso das revisões de aposentadoria por invalidez, cuja
revisão deve ser feita a cada
dois anos, até agora, 43 mil

Divulgação

O

celados, média de 82% - ou por
irregularidade, ou por não-comparecimento do beneficiário.
Em agosto de 2016 e março de 2017, a economia com
auxílio-doença foi de R$ 7,6 bilhões. Mantida a média de cancelamentos, a economia pode
atingir R$ 15,7 bilhões. “Isso é
mais do que a privatização da
Eletrobras”, disse Beltrame.
Em 2016, a folha de pagamento
do auxílio-doença era de R$
27,8 bilhões anuais, com 1,8
milhão de beneficiários. Em
dezembro deste ano, segundo
o ministro, o gasto deve atingir
R$ 20 bilhões, com 1,1 milhão
de beneficiários.

Jorge William/Ag.O Globo

ministro do Desenvolvimento Social, Alberto
Beltrame, disse que
o cruzamento de bases de
dados do governo e perícias
que deixaram de ser realizadas geraram o cancelamento
de milhares de benefícios de
auxílio-doença, aposentadoria
por invalidez e Bolsa Família.
Um pente-fino realizado
entre agosto de 2016 e março
deste ano encontrou 552,9 mil
benefícios de auxílio-doença
que não passavam por revisão
há mais de dois anos, sendo
que a regra é a cada seis meses.
Até agora, 279 mil revisados,
dos quais 228 mil foram can-

O julgamento sobre a
denúncia contra Aécio está
marcado para hoje.

a conduta de Aécio Neves e dos
demais acusados no crime de
corrupção passiva”, diz a PGR.
Em nota divulgada na última
terça-feira, o advogado Alberto
Toron, que representa Aécio,
disse que o senador foi “vítima de uma situação forjada,
arquitetada por criminosos
confessos que, sob a orientação
do então procurador Marcelo
Miller, buscavam firmar um
acordo de delação premiada
fantástico”. Participam do
julgamento os ministros Marco
Aurélio, relator, Rosa Weber,
Luiz Fux, Alexandre de Moraes
e Luís Roberto Barroso (ABr).
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