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“Se a gula é pecado, 
o inferno deve ser 
ótimo para fazer 
churrasco”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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Usuários de patinetes 
elétricos da capital 
paulista serão obri-

gados a usar capacete. As 
novas regras para uso do 
equipamento devem ser 
implementadas pela prefei-
tura nos próximos 15 dias. O 
anúncio foi feito ontem (13) 
pelo prefeito Bruno Covas. 
Em caso de descumprimento 
da norma, será aplicada uma 
multa que varia de R$ 100 
a R$ 20 mil. Será proibido 
circular na calçada, sendo 
permitido apenas a circula-
ção em ciclovias, ciclofaixas, 
ciclorrotas ou ruas com limite 
de velocidade de até 40 Km/h, 

Prefeitura de SP vai 
impor regras para uso 
de patinetes elétricos

e a velocidade máxima do pati-
nete será de 20 Km/h.

A medida anunciada ainda 
é provisória. Regras mais de-
talhadas serão discutidas nos 
próximos três meses junto com 
as 11 empresas que responde-
ram a um chamamento público 
e assinaram um termo de res-
ponsabilidade para oferecer o 
serviço. “Montamos um grupo 
de trabalho envolvendo usuá-
rios, empresas, ciclistas e toda 
a sociedade para discutir o uso 
dos patinetes. Por conta dos 
últimos incidentes resolvemos 
apresentar essa regulamenta-
ção provisória que vale por no 
máximo 90 dias”, explicou.

Durante esses 90 dias, o grupo 
de trabalho concluirá os estudos, 
verifi cando como essas regras 
são estabelecidas em outros 
locais do mundo e terminando a 
discussão com a sociedade civil. 
A regulamentação também vai 
estabelecer regras para o esta-
cionamento dos veículos, que 
por enquanto poderão continuar 
a parar nas calçadas. 

Segundo Covas, a cidade de 
New York não servirá como 
modelo para a regulamenta-
ção porque proibiu o uso dos 
patinetes. “São Paulo quer 
estimular o uso de alternati-
vas na micro mobilidade, que 
é o conceito de tudo o que 

Usuários não poderão circular em calçadas e terão que usar capacete.

se utiliza para sair de casa e 
chegar no trabalho depois do 
uso do ônibus, trem, metrô. 
Mas o fato de estimular essas 
novas tecnologias tem como 

premissa garantir a segurança 
das pessoas”.  

Nos próximos 15 dias a Pre-
feitura vai informar e orientar 
os usuários, por meio da CET 

(Companhia de Engenharia 
de Tráfego) e GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) e depois 
desse período as multas come-
çarão a ser aplicadas (ABr).

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
disse, ontem (13), que as falhas 
do sistema processual penal 
permitiam a réus infl uentes 
contratar advogados que, “com 
alguma influência perante 
as cortes de Justiça”, conse-
guiam retardar ao máximo a 
condenação defi nitiva de seus 
clientes. “Geralmente, quem 
tinha condições de manipular 
o sistema eram pessoas com 
amplos recursos fi nanceiros 
para contratar excelentes 
advogados”, acrescentou, su-
gerindo que, graças a isso, os 
réus conseguiam adiar o início 
do cumprimento da pena.

Durante uma palestra em 
Curitiba, Moro disse que, até 
2016, quando o STF admitiu 
a execução da pena após a 
condenação em segunda ins-
tância, o sistema processual 
brasileiro estava “baseado em 
uma dualidade” que benefi ciava 
quem tinha dinheiro A defesa 
da execução da sentença penal 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Desde ontem (13), os pe-
didos de revisão de valor do 
benefício, de recursos e de 
cópia de processos do INSS 
poderão ser feitos apenas pela 
internet, no Meu INSS, ou pelo 
telefone 135. Atualmente esses 
serviços levam mais de 70 mil 
pessoas por mês às agências. 
Com as solicitações feitas pela 
internet ou telefone, o órgão 
espera melhorar o atendimento 
ao público e poupar trabalho e 
gastos aos cidadãos que preci-
sam se descolar em busca de 
uma agência do órgão.

A mudança faz parte do pro-
jeto de transformação digital 
implantado pelo INSS para 

ampliar a oferta de serviços digi-
tais. O Meu INSS é acessível por 
meio de computador ou celular. 
Para usar o serviço é preciso se 
cadastrar e obter uma senha no 
próprio site. Em caso de dúvida, 
basta ligar para o 135.

Para acessar os serviços de 
cópia de processo, revisão e re-
curso basta ir em Agendamen-
tos/Requerimentos, escolher 
o requerimento ou clicar em 
Novo Requerimento, atualizar 
os dados caso seja pedido e, 
em seguida, escolher a opção 
Recurso e Revisão ou Processos 
e Documentos. Este último é 
para aqueles que buscam uma 
cópia de processo (ABr).

O órgão espera melhorar o atendimento ao público.

O presidente do Conselho de 
Administração do grupo Caoa, 
Carlos Alberto de Oliveira An-
drade, condicionou ontem (13) 
o aumento dos investimentos 
no país à aprovação da reforma 
da Previdência. O empresário, 
que se reuniu na manhã com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que é preciso 
fazer a reforma para recuperar 
a confi ança.

“O que nós queremos do gover-
no é que resolva o problema da 
Previdência e dessa crise que o 
Brasil está passando, para termos 
confi ança de fazer o investimento. 
Tudo no Brasil hoje está depen-
dendo muito da Previdência. 

A cúpula e o prédio principal 
do Senado estão sendo ilumi-
nados na cor roxa durante toda 
esta semana. A iniciativa visa 
marcar a passagem, na quarta-
-feira (15), do Dia Nacional 
das Mucopolissacaridoses 
— doenças raras genéticas e 
hereditárias.

“Tal ação visa promover os 
direitos constitucionais das 
pessoas com doenças raras, 
além de orientar e conscientizar 
a sociedade e a classe médica 
sobre a existência destas doen-
ças”, afi rmou a senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE), au-
tora da solicitação de mudança 
da iluminação, atendendo ao 
pedido do Instituto Vidas Raras.

As mucopolissacaridoses 
impedem os indivíduos de pro-
duzirem normalmente enzimas 
essenciais aos processos quími-
cos vitais. Os sintomas variam 

e podem comprometer ossos, 
articulações, vias respirató-
rias, sistema cardiovascular, 
além das funções cognitivas 
dos pacientes. Segundo dados 
da OMS, as enfermidades são 
consideradas doenças raras 
quando afetam até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos. Fa-
tores genéticos respondem por 
80% dos casos.

Estima-se que haja em torno 
de 6 mil a 8 mil doenças raras 
no mundo, e a maioria não tem 
cura: em geral são crônicas, 
progressivas, degenerativas e 
podem levar à morte. No entan-
to, um tratamento adequado é 
capaz de reduzir complicações 
e sintomas, assim como impedir 
o seu agravamento. No Brasil, 
cerca de 13 milhões de pessoas 
sofrem com algum tipo de do-
ença rara, segundo a Interfarma 
(Ag. Senado).

Roque de Sá/Ag.Senado
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Antonio Cruz/ABr

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
ontem (13), que irá se reunir 
com seus homólogos russo, 
Vladimir Putin, e chinês, Xi 
Jinping, durante a cúpula do 
G20 em junho, no Japão. O 
anúncio do encontro com o 
presidente da China foi feito 
no dia em que Pequim decidiu 
impor novas tarifas sobre os 
produtos norte-americanos, 
em resposta às medidas de 
Trump que entraram em vigor 
na última sexta-feira (10).

“Vamos nos reunir no G20 
no Japão e essa provavelmen-
te será uma reunião muito 
frutífera”, disse o republica-

no durante encontro com o 
primeiro-ministro da Hungria, 
Viktor Orbán, na Casa Branca. 
Já em relação à reunião com o 
mandatário russo, Trump disse 
que espera ter um diálogo com 
Putin. 

No entanto, o Kremlin negou 
que existe uma reunião prevista 
entre os líderes. “Não houve pe-
dido. Não há acordo até agora”, 
disse o porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, à agência In-
terfax, após a declaração de 
Trump à imprensa. A cúpula do 
G20, que reúne as 20 maiores 
economias do mundo, será 
realizada em Osaka, entre os 
dias 28 e 29 de junho (ANSA).

Moscou negou que exista uma reunião prevista com Trump.

EPA

Os passageiros que embarca-
ram ontem (13) no Aeroporto 
de Congonhas, já tiveram que 
seguir as mudanças nas regras 
relativas ao tamanho da baga-
gem de mão. As que estiverem 
acima do tamanho padrão terão 
que ser despachadas. As me-
didas da bagagem de mão são 
55 centímetros (cm) de altura, 
35 cm de largura e 25 cm de 
profundidade e foram padro-
nizadas pelas empresas para 

Rovena Rosa/ABr

Azul faz proposta 
A companhia aérea Azul infor-

mou, ontem (13), que protocolou 
na Justiça uma nova proposta 
para comprar parte das operações 
da Avianca Brasil, empresa que 
passa por recuperação judicial e 
cancelou diversos voos no último 
mês. Em nota, a empresa informou 
que requereu uma autorização 
específi ca para a compra de uma 
empresa que seria criada a partir 
do desmembramento da Avianca, 
no valor mínimo de U$ 145 milhões.

Moro: falhas do sistema e bons 
advogados ‘retardavam’ condenação

ao fi m da “impunidade dos 
poderosos”, o ministro disse 
que, embora o STF tenha, 
repetidamente, reconhecido a 
validade da decisão de 2016, há 
ainda a possibilidade de o en-
tendimento quanto à validade 
do início do cumprimento da 
pena antes mesmo de todos os 
recursos terem sido esgotados 
ser revertida.

“O processo deve garantir 
o direito de defesa a todas as 
pessoas, mas deve chegar ao 
fi m em um tempo razoável”, 
concluiu o ministro, assegu-
rando que o Ministério da 
Justiça desenvolve uma série 
de outras iniciativas, mas que 
o projeto anticrime é das mais 
importantes por, segundo ele, 
“resolver problemas sérios 
do nosso sistema de Justiça 
criminal e tem a aptidão de 
resgatar um pouco da credibi-
lidade das pessoas em relação 
ao que os governantes devem 
fazer, liderando o processo de 
mudanças” (ABr).

em segunda instância é um dos 
pontos fundamentais do pro-
jeto anticrime que o governo 
federal espera ver aprovado 
em ao menos uma das Casas 
(Câmara ou Senado) ainda 
neste semestre.

“Não adianta nada mexer na 
legislação penal; não adianta 
nada melhorar as leis; aumen-
tar o número de policiais, se o 
processo não tem capacidade 

de chegar a efetiva respon-
sabilização [do acusado]”, 
argumentou Moro ao abrir 
o Congresso Nacional sobre 
Macrocriminalidade e Combate 
à Corrupção, realizado pela Es-
cola da Magistratura do Paraná 
e Associação Paranaense dos 
Juízes Federais.

Ao defender que a execução 
em segunda instância repre-
senta um avanço em direção 

Pedidos de recurso e 
revisão do INSS por internet

Cúpula iluminada de roxo 
para lembrar doenças raras

Trump encontrará Putin e 
Xi Jinping na cúpula do G20

Reforma da Previdência pode 
multiplicar investimentos

Se a Previdência passar, nossos 
investimentos se multiplicarão”, 
disse, ao deixar o Ministério da 
Economia, em Brasília.

Andrade disse que o grupo 
continua negociando a compra 
da fábrica da Ford no ABC 
Paulista. “Já estivemos com 
os chineses que estão inte-
ressados em fabricar carros 
conosco lá. Existe uma grande 
possibilidade de a Ford voltar a 
funcionar, absorvendo todos os 
empregos”, afi rmou. Segundo 
ele, a negociação está sendo 
feita com sócios do grupo e será 
preciso ainda conversar com 
sindicatos dos trabalhadores 
e fornecedores (ABr).

Regras para bagagens já valem em Congonhas
melhor acomodação, conforto 
e segurança.

A psicóloga Daiana Priscila 
de Oliveira já chegou a Con-
gonhas preparada para não 
precisar pagar pela bagagem 
despachada. “Vim preparada, 
mas com medo de dar errado 
ainda porque quando eu medi 
a mala deu bem certinho, mas 
não eu não sei se um centíme-
tro a mais que passar eles irão 
implicar ou não”.

Foi disponibilizado um molde 
com as dimensões da mala para 
que os passageiros possam 
testar, antes do check in, se a 
mala está na dimensão correta. 
O administrador Cláudio Nos-
sig, que viaja toda semana, já 
sabia das novas regras. “Sabia 
das novas regras, então já vim 
com esta, que para quatro dias 
dá, mas quando viajo duas 
semanas aí não tem jeito, tem 
que despachar” (ABr).


