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Horário de verão tem início à 0h de 
domingo em 11 estados

 A partir da zero hora 
do próximo domingo (4), os 
brasileiros de 10 estados e do 
Distrito Federal devem ajustar 
os relógios para dar início ao 
horário de verão. O horário 
adiantado em uma hora em re-
lação ao horário normal ficará 
em vigor até a meia noite do 
dia 15 de fevereiro de 2019.
 Os estados afetados 
são: Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Espírito 
Santo e o Distrito Federal.
 O Ministério de Minas 
e Energia explica que as re-
giões Norte e Nordeste não 
adotam o horário de verão, 
porque a hora adiantada é 
mais eficaz nas regiões mais 
distantes da Linha do Equa-
dor, onde há uma diferença 
mais significativa na luminosi-
dade do dia entre o verão e o 
inverno.
 Nos estados do Centro
-Oeste, Sudeste e Sul do país, 
os dias de verão são mais lon-
gos. O objetivo é estimular 
as pessoas e as empresas a 
encerrarem as atividades do 
dia mais cedo, a aproveitarem 

a iluminação natural e evitar 
que equipamentos eletrônicos 
sejam ligados para reduzir o 
consumo e a demanda ener-
gética no horário das 18h às 
21h.
 O ministério explica 
que no período também há au-
mento da temperatura e con-
sequente aumento do uso de 
aparelhos de ar-condicionado, 
o que neutraliza o impacto no 
sistema elétrico.

Horário voos
 Com o início do horá-
rio de verão no próximo fim de 
semana, a Infraero informou 
que os aeroportos da rede 

nas regiões Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste funcionarão de acordo 
com o horário especial.
 A empresa recomenda 
aos passageiros que, em caso 
de dúvidas sobre os horários de 
voos, entrem em contato com as 
companhias aéreas.

Enem

 No próximo domingo, 
será realizada a primeira etapa 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2018. O Ministério 
da Educação divulgou diferentes 
horários de abertura e fecha-
mento dos portões nos locais de 
provas. Confira os horários em 
cada estado.

 O juiz condu-

tor da Lava Jato na 1ª 

instância, Sérgio Moro, 

chegou às 9h desta 

quinta-feira (1º) na re-

sidência do presidente 

eleito Jair Bolsonaro 

(PSL), no Rio de Janei-

ro. Bolsonaro convidou 

Moro para assumir um 

superministério da Jus-

tiça, ampliado e com 

órgãos de combate à 

corrupção, que estão 

atualmente em outras 

Juiz Sérgio Moro já 
está reunido com 

Jair Bolsonaro

pastas, como a Polícia 

Federal e o Coaf, que 

estão envolvidas nessa 

operação. 

 Ao desembar-

car no aeroporto Santos 

Dumont, o magistrado 

não falou com a impren-

sa e antes de chegar 

à casa do presidente 

eleito fez uma pequena 

parada em um hotel que 

vem sendo usado como 

uma espécie de QG 

para quem visita Bolso-

naro.

 No Santos Du-

mont, Moro desem-

barcou diretamente na 

pista de pouso do ae-

roporto, de onde partiu 

em um carro da Polícia 

Federal. Por volta das 

9h30, seguia a conver-

sa entre os dois. A im-

prensa segue do lado 

de fora do condomínio 

na Barra da Tijuca, na 

zona oeste, aguardando 

informações.

Proibição à pesca de espécies 
nativas  inicia dia 1º 

de novembro
 O Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) anunciou o 
período de restrição à pesca 
de espécies nativas no Para-
ná, que começa nessa quin-
ta-feira (01.11) e segue até 28 
de fevereiro do ano que vem. 
Todas as espécies nativas do 
Estado são protegidas, como 
bagre, dourado, jaú, pintado 
e lambari. É durante esse pe-
ríodo, conhecido como pira-
cema, que a maioria delas se 
reproduz.
 Considerando o com-
portamento migratório e de re-
produção, a pesca é proibida 
na bacia hidrográica do rio 
Paraná – que compreende o 
rio principal, seus formadores, 
aluentes, lagos, lagoas mar-
ginais, reservatórios e demais 
coleções de água inseridas na 
bacia de contribuição do rio.
 MULTAS - A pessoa 
que for lagrada pescando 
em desacordo com as res-
trições determinadas pela 

portaria será enquadrada na 
lei de crimes ambientais. A 
multa é de aproximadamen-
te R$700,00 por pescador e 
mais de R$20,00 por quilo de 
peixe pescado. Além disso, 
os materiais de pesca como 
varas, redes e embarcações, 
poderão ser apreendidos pe-
los iscais.
 Além da pesca, o 
transporte e a comercialização 
também serão iscalizados.
 INSTRUÇÃO - A res-
trição é instruída pelo Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Ibama), 
pela instrução normativa nº 
25/2009, e reforçada pela por-
taria do IAP (nº 262/2018). A 
restrição anual acontece há 
mais de 15 anos.
 Não entra na restrição 
de pesca as espécies conside-
radas exóticas, que foram in-
troduzidas no meio ambiente 
pelos seres humanos, como 
bagre-africano, apaiari, bla-

Bancos já podem receber boletos 
vencidos acima de R$ 100

 Os boletos com va-
lor a partir de R$ 100, mes-
mo vencidos, poderão ser 
pagos em qualquer banco. 
A medida entrou em vigor 
no último sábado (13) e o 
primeiro dia útil de com-
pensação dos documentos 
é hoje (15). A medida faz 
parte da nova plataforma 
de cobrança da Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban), que começou a ser 
implementada em julho do 
ano passado.
 O novo sistema 
permite o pagamento em 
qualquer banco, indepen-
dentemente do canal de 
atendimento usado pelo 
consumidor, inclusive após 
o vencimento, sem risco de 
erros nos cálculos de mul-

tas e encargos. Além dis-
so, segundo a Febraban, o 
sistema traz mais seguran-
ça para a compensação de 
boletos, identiicando ten-
tativas de fraude, e evita o 
pagamento, por engano, de 
algum boleto já pago.
 A previsão inicial 
era que a partir de 21 de 
julho deste ano fossem in-
cluídos os boletos com va-
lores a partir de R$ 0,01. A 
expectativa era de que em 
22 de setembro o processo 
tivesse sido concluído, com 
a inclusão dos boletos de 
cartão de crédito e de do-
ações, entre outros. Pelo 
novo cronograma, os bole-
tos a partir de R$ 0,01 serão 
incluídos a partir do próximo 
dia 27 e os boletos de car-

tões de crédito, doações, 
entre outros, no dia 10 de 
novembro de 2018.
 Segundo a Febra-
ban, apesar de o sistema 
passar a processar do-
cumentos de menor va-
lor, com volume maior, os 
bancos não preveem difi-
culdade na realização dos 
pagamentos, com base nos 
testes feitos nas fases an-
teriores. Com a inclusão 
e processamento desses 
boletos no sistema, a Nova 
Plataforma terá incorpora-
do cerca de 3 bilhões de 
documentos – aproximada-
mente 75% do total emitido 
anualmente no país. Nas 
próximas fases, serão in-
corporados 1 bilhão de bo-
letos de pagamento.

ck-bass, carpa, corvina, peixe
-rei, sardinha-de-água-doce, 
piranha preta, tilápia, tucunaré 
e zoiudo. Além de híbridos - 
organismo resultante do cru-
zamento de duas espécies.
 COMPETIÇÕES - 
Será proibida, também, a re-
alização de competições de 
pesca, como torneios, campe-
onatos e gincanas. Exceto as 
competições de pesca realiza-
das em reservatórios, visando 
a captura de espécies não na-
tivas e híbridos.
 PENALIDADES - 
Fiscais do IAP e a Polícia Am-
biental reforçarão as ações de 
iscalização em todo o Estado. 
Aos infratores serão aplicadas 
às penalidades e sanções, 
previstas na Lei n° 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, no 
Decreto n° 6.514, de 22 de ju-
lho de 2008, na Lei n° 10.779, 
de 25 de novembro de 2003, 
e demais legislações especí-
icas.


