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A CBF anunciou a montadora
automotiva Fiat como nova patrocinadora oficial da seleção. O contrato tem duração de quatro anos
e abrange as equipes masculinas e
femininas, principais, olímpicas e
de base. Com isso, a marca estará
com a seleção nas Copas do Mundo
de 2019 (mulheres) e 2022 (homens), além dos Jogos Olímpicos
de 2020. Os valores do contrato
não foram divulgados.

Sexta-feira,
15 de março de 2019
Ano XVII – Nº 3.828
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Governo vai liberar
FGTS para atingidos
por chuva em São Paulo
oradores de cidades
paulistas que foram
fortemente atingidas
pelas chuvas no início desta
semana vão poder sacar seus
FGTS. O anúncio foi feito pelo
governador de São Paulo, João
Doria, após se reunir ontem
(14) com o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo
Canuto. “[Moradores] das áreas
que foram definidas como afetadas podem procurar a Caixa
para fazer esse saque antecipado”, explicou o ministro.
A medida foi possível após
portaria publicada ontem no
DO, que reconheceu a situação
de emergência nos municípios

da região metropolitana do
Estado: Ribeirão Pires, Diadema, São Bernardo do Campo,
Santo André, Mauá e São Paulo.
Para obter esse benefício, os
moradores e comerciantes que
se sentiram prejudicados pela
chuva devem procurar a Caixa
específica para cada município,
portando um comprovante de
residência.
“Estabelecemos na reunião
que será apenas uma agência,
por município, para não haver
dúvidas”, disse o ministro. A
Defesa Civil de cada município
afetado deve preencher um
cadastro federal junto ao ministério de Desenvolvimento

M

Regional informando os endereços afetados pelas enchentes.
Isso será encaminhando à Caixa.
“A partir da informação desse
sistema, as pessoas vão se dirigir
à Caixa para poder fazer o saque
do FGTS. Agora os municípios
tem a lição de casa de preencher
o sistema, listando as ruas. E a
população então leva o comprovante de residência daquela
rua”, explicou o prefeito de São
Paulo, Bruno Covas.
Segundo o prefeito de Santo André, Paulo Serra, para
o saque, o morador atingido
pode também levar um laudo
municipal, feito pela Assistência Social, já cadastrado

A Sabesp também dará um desconto na conta de água dos moradores comprovadamente
afetados pelas enchentes.

no sistema da Defesa Civil. O
governador anunciou também
que a Sabesp dará um desconto
na conta de água dos moradores

comprovadamente afetados
pelas enchentes. Para ter
acesso ao benefício, o cliente
deve procurar uma agência da

Sabesp ou um Poupatempo,
com o atestado fornecido pela
Defesa Civil do município e
uma conta de água (ABr).

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

texto passa da Câmara para o
Senado e vice-versa, até que
não seja mais modificado.
Para evitar esse vai e vem,
a ideia é que os senadores
aprovem o texto analisado
pelos deputados e, a saída encontrada por Alcolumbre para
que isso ocorra de maneira
mais tranquila foi a criação
da comissão especial. Em-

“Minha vida não me
agradava, então eu
criei a minha vida.
Quando estiver
triste, adicione
mais batom e
ataque”.
Coco Chanel (1883/1971)
Estilista francesa

Gov.SP

Doria acelera
indenizações às famílias
de vítimas de massacre

O governo paulista criou um
comitê executivo para viabilizar o pagamento de indenização aos familiares das vítimas
do atentado ocorrido na Escola
Estadual Professor Raul Brasil,
em Suzano. O governador João
Doria disse, por meio de nota,
que a medida não tem como
propósito “compensar as vidas
perdidas”, mas para que as
famílias não enfrentem “burocracia e processos lentos para
terem acesso aos recursos”.
O comitê será oficializado
por um decreto, a ser publicado hoje (15), no DO. O texto
prevê que o grupo determine,
no prazo máximo de 30 dias,
os valores que serão pagos
pelo governo estadual aos
familiares das vítimas. Serão
indenizadas as famílias dos cinco alunos e duas funcionárias
mortos dentro da escola, por
ser um ambiente público, de
responsabilidade da Secretaria
de Educação.
O valor da indenização ainda
será estudado pela Procuradoria, mas Doria disse que deve
ser de aproximadamente R$
100 mil para cada familia. A
indenização deve ser paga
em até 30 dias. O governador

Governador do Estado,
João Doria.

ressaltou que essa indenização
não será condicionada, ou seja,
a família vai recebê-la sem precisar assinar um documento
abrindo mão de abrir processo
contra o estado mais tarde.
“O governador São Paulo
tomou a decisão independentemente de qualquer recurso
judicial, de qualquer nível de
pressão. É uma decisão que
tomamos”, disse o governador
que “cada família poderá tomar
sua decisão. Se ele preferir
demandar judicialmente o
estado, ele está dentro dos
seus direitos” (ABr).
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bora o objetivo da Comissão
seja acompanhar a proposta
da Reforma da Previdência,
Alcolumbre reconheceu que
o projeto que vai tratar de
mudanças no regime de previdência dos militares, que deve
chegar à Câmara na semana
que vem, pode eventualmente ser debatido no colegiado
(ABr).

Parlamento britânico
aprova pedir
adiamento do Brexit
O Parlamento do Reino Unido
aprovou ontem (14), por um
placar de 412 a 202, uma moção que pede ao governo para
solicitar à União Europeia o
adiamento do Brexit, marcado
para o próximo dia 29. O objetivo é permitir que o acordo
entre Londres e Bruxelas seja
votado pela terceira vez na
Câmara dos Comuns, que já
rejeitou o texto duas vezes. A
nova votação deve acontecer
na semana que vem.
Segundo a moção proposta
pelo governo da primeira-ministra Theresa May, o “divórcio”
será prorrogado para 30 de
junho. Do contrário, ela pedirá
um adiamento maior, embora
qualquer mudança de data
dependa do aval unânime dos
outros 27 Estados-membros
da UE. A votação de ontem
aumentou a incerteza sobre o
futuro do Reino Unido, já que
a nova data seria depois das
eleições europeias de maio
de 2019.
Nesse cenário, Bruxelas poderia se ver obrigada a incluir
os britânicos no pleito, o que
levaria a uma nova redistribuição dos assentos em seu Parlamento. A Câmara dos Comuns
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A polícia investiga há quanto
tempo os jovens Luís Henrique
de Castro, de 25 anos, e Guilherme Taucci Monteiro, de
17 anos, planejaram o ataque
contra a Escola Estadual Raul
Brasil, em Suzano, que deixou
oito vítimas, além dos dois
atiradores. Ainda não se sabe
a motivação do atentado. As
autoridades apuram a participação dos dois em um grupo
que joga o game de guerra Call
of Duty on-line.
Uma das suspeitas é que o
crime tenha sido planejado em
fóruns do game. Luís e Guilherme eram ex-alunos e vizinhos
da Escola Estadual Raul Brasil.
O mais jovem tinha abandonado a escola no ano passado. A
dupla passava pelo menos três
noites por semana em uma lan
house jogando game como Call
of Duty, Counter Strike e Mortal
Combat, de acordo com moradores locais. Os computadores

Guilherme postou fotos no
Facebook minutos antes
de iniciar o massacre.

usados pelos adolescentes
foram apreendidos.
Cadernos encontrados pela
Polícia Civil também mostram
que Guilherme desenhava homens encapuzados e escrevia
palavras de ódio. “Quando

caminhando em território aberto, Não aborreça ninguém. Se
alguém lhe aborrecer, peça-o
para parar. Se ele não parar,
Destrua-o”, escreveu em uma
das folhas. Guilherme postou
30 fotos em seu perfil no Facebook momentos antes do
ataque, fazendo gestos obscenos e exibindo uma arma. Ele
usava uma máscara de caveira.
Luiz morava com os pais, um
irmão mais velho e o avô. Ele
trabalhava com jardinagem em
uma empresa na zona leste de
São Paulo. Já Guilherme foi
criado pelos avós e, há cerca de
um mês, a avó faleceu. Sua mãe
seria uma usuária de drogas,
que deu uma breve entrevista à
emissora Bandeirantes. Segundo ela, o filho sofria bullying e,
por isso, abandonara a escola.
A mãe disse não entender as
razões do crime. “Era um ótimo
filho. Uma criança tranquila”,
contou (ANSA).

Receita cria chat para
regularizar débitos
de pessoas físicas

Arquivo/Bem Paraná
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Os senadores Otto Alencar
(PSD/BA) e Tasso Jereissati
(PSDB/CE) serão respectivamente presidente e vice da
Comissão de Acompanhamento da Reforma da Previdência
que será criada no Senado.
Segundo o presidente da
Casa, Davi Alcolumbre, o ato
de criação do colegiado foi
assinado ontem (14), mas a
instalação deverá ficar para
a próxima terça-feira (19).
A comissão terá outros sete
integrantes, representantes
de todos os Blocos Parlamentares e, apesar de nenhum
poder decisório, o objetivo
é levar aos deputados as divergências e expectativas dos
senadores para que o texto
venha da Câmara com os principais pontos mais afinados.
É que proposta de emenda
constitucional não têm Casa
revisora, por isso, enquanto
sofrer alteração de mérito, o
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Otto e Tasso vão comandar
Polícia apura motivação para
debate da Previdência no Senado massacre em escola de Suzano

Receita Federal inaugura um novo processo
de atendimento eletrônico.

“Brexiteers” protestam em
frente ao Parlamento,
em Londres.

também rejeitou uma emenda
para condicionar o pedido de
ampliação do prazo à convocação de um segundo plebiscito
sobre o tema. O texto recebeu
apenas 85 votos favoráveis e
334 contrários, principalmente
em função da abstenção do Partido Trabalhista, de oposição.
O Conselho Europeu, principal órgão político do bloco, se
reunirá entre os próximos dias
21 e 22, para discutir a questão.
Seu presidente, Donald Tusk, já
afirmou que pedirá para os 27
Estados-membros aceitarem o
adiamento, de modo a tentar
evitar um Brexit sem acordo.
Por outro lado, a UE já solicitou que os países se preparem
para um rompimento imediato,
situação que pode abrir uma
crise econômica e de abastecimento no Reino Unido (ANSA).

A partir de 8 de abril, as pessoas físicas poderão regularizar
os débitos com o Fisco por meio
de um chat (sala de bate papo).
As empresas também poderão
usar a ferramenta para converter processos eletrônicos
em digitais, agilizando contestações de cobrança e pedidos
de compensação de tributos.
Hoje (15), a Receita inaugura um novo processo de
atendimento eletrônico que
permitirá às empresas com
certificação digital pedirem a
Certidão Negativa de Débito
(CND), sem a necessidade de
mandarem um representante a
uma unidade de atendimento
do Fisco. As duas novidades
foram regulamentadas por
instruções normativas publicadas ontem (14) no DOU. Os
serviços estão disponíveis no
Centro Virtual de Atendimento
da Receita Federal (e-CAC),
disponível na internet.
Segundo o subsecretário de
Arrecadação da Receita Federal, Frederico Faber, os serviços

digitais serão ampliados até o
fim do ano. No caso do chat,
os contribuintes poderão tirar
dúvidas sobre o preenchimento
da declaração do Imposto de
Renda. Nessa primeira etapa,
as pessoas físicas apenas receberão orientações sobre a
regularização de débitos.
As perguntas no chat serão
respondidas por funcionários
da Receita em até 48 horas.
Também nos próximos meses, as empresas com certificação digital poderão emitir
certidões vinculadas a obras e
à área rural, retificar pagamentos, parcelamentos e alterar
informações cadastrais. Até
agora, essas empresas abriam
um dossiê digital de atendimento na página da Receita na
internet e depois apresentavam
o documento numa unidade de
atendimento, onde um servidor
público criava o dossiê eletrônico. Com as novas regras, o
dossiê digital poderá ser criado
diretamente pelo contribuinte
no e-CAC (ABr).

