
• A massa de ar que predomina em algumas regiões 
do estado é quente, porém, os índices de umidade do 
ar não estão muito elevados. Mesmo assim, há pos-
sibilidade de chuvas fortes e até temporais no interior 
do Paraná.
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Corrida de São Silvestre 
reunirá 30 mil participantes 

em São Paulo

 Começa hoje 
(27) a distribuição dos 
kits com chip e camiseta 
para atletas e amadores 
inscritos na 94ª Corri-
da Internacional de São 
Silvestre, a tradicional 
prova que ocorre no dia 
31 de dezembro em São 
Paulo. Os cerca de 30 
mil corredores têm até 
domingo (30) para retirar 
seus kits no Palácio de 
Convenções do Anhem-
bi, zona norte da cidade.
 No pelotão de 
elite, participam 30 com-
petidores estrangeiros 
da Etiópia, do Bahrein, 
Quênia, de Uganda, da 
Tanzânia,Argentina,do 
Equador e da Bolívia. O 
percurso tem 15 quilô-
metros, com largada às 
8h20 na Avenida Pau-
lista, próximo ao núme-
ro 2.000, e chegada em 
frente ao prédio da Fun-
dação Cásper Líbero, 

também na Avenida Pau-
lista, número 900.
 Estrelas
 Foram confirma-
dos pela organização do 
evento os atletas Dawitt 
Admasu (campeão da 
São Silvestre em 2014 e 
2017), Sintayehu Haile-
micheal  (vice-campeão 
da São Silvestre em 
2017), Paul Kipkemboi 
(campeão da Meia Ma-
ratona do Rio de Janei-
ro deste ano), Nicholas 
Kieter (segundo coloca-
do na Volta Internacional 
da Pampulha deste ano),  
Edwin Rotich, (segundo 
colocado na Meia de Ma-
drid em 2017) e Mosinet 
Bayih (vice-campeão na 
Maratona de Chicago e 
campeão da Meia Mara-
tona de Buenos Aires).
 No feminino, 
as atrações são Esther 
Kakuri (campeã da Meia 
Maratona do Rio e da 

Meia Maratona de Bue-
nos Aires, ambas em 
2018) e Birtukan Alemu 
(campeã da Flushing 
Meadowns Queens este 
ano).
 Segurança
 A organização 
informou que vai coibir 
fraudes e que as ocor-
rências verificadas no 
ano passado, de núme-
ro clonado sendo usado 
por várias pessoas, es-
tão sendo avaliadas nas 
esferas civil e criminal. 
As áreas de acesso e 
dispersão serão restritas 
a atletas inscritos e não 
será permitida a presen-
ça de acompanhantes.
 A pipoca (com-
petidores sem inscri-
ção) não será permitida, 
uma vez que a estrutu-
ra do evento, como os 
sete postos de água e 
outros serviços, não su-
portará excedentes.

Conselho Nacional de Justiça finaliza 
804 julgamentos em 2018

 O Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), 
que tem como missão 
aprimorar o trabalho do 
Poder Judiciário, julgou, 
ao longo deste ano, 804 
processos em 36 ses-
sões. Segundo relatório 
divulgado hoje (27) pelo 
órgão, 447 processos 
(55,5%) passaram por 
apreciação em sessões 
ordinárias. Outros 106 
casos compuseram a 
pauta de sessões extra-
ordinárias e 251 de ses-
sões virtuais.
 Os conselheiros 
reservam as sessões 
presenciais para os ca-
sos de maior comple-
xidade, que exigem, 
em geral, mais debate. 
Esse tipo de reunião 
permite, inclusive, que 

os advogados das par-
tes interessadas façam 
sustentação oral para 
defender seu ponto de 
vista. De outro lado, as 
demandas que tenham 
menor possibilidade de 
produzir controvérsia 
entre os 15 conselheiros 
são decididas nas ses-
sões virtuais, nas quais 
o grupo vota por meio de 
uma plataforma online.
 Segundo o le-
vantamento, no primei-
ro trimestre de gestão 
do ministro Dias Toffoli, 
que assumiu o comando 
da instituição em 13 de 
setembro, foram exami-
nados 223 processos 
(27,7%).
 Entre setembro 
e dezembro, os conse-
lheiros analisaram 66 

processos em sessões 
presenciais, que acon-
tecem quinzenalmente, 
e 157 casos em sessões 
virtuais. Ao todo, entra-
ram em pauta de julga-
mento 316 casos. No 
período, houve 12 ses-
sões de julgamento, das 
quais seis foram plená-
rias e seis virtuais.
 De acordo com 
o balanço, houve 28 
pedidos de vista regi-
mental e 64 processos 
adiados ou retirados de 
pauta. O pedido de vis-
ta é um direito conferido 
aos conselheiros, que 
pode ser evocado quan-
do desejam estudar 
mais a fundo o conteú-
do do processo. Apesar 
de dispor de mais tempo 
para explorá-lo, o con-

selheiro que apresentar 
a solicitação deve co-
municar seu voto na pri-
meira sessão ordinária 
seguinte, conforme re-
gras do Regime Interno 
do Conselho.
 O CNJ escla-
rece, em nota, que no 
relatório não foram in-
cluídos os processos 
julgados na 51ª Sessão 
Extraordinária, ocorrida 
no dia 18 de dezembro, 
no plenário do órgão.
 O órgão informa 
também que encerrou 
2017 com um total de 
24 sessões presenciais 
e 11 sessões virtuais. 
Naquele ano, foram jul-
gados 372 processos, 
sendo 146 nas sessões 
presenciais e 226 nas 
virtuais.

Bolsonaro reafirma compromissos de campanha pelo Twitter

 O presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, 
reafirmou pelo Twit-
ter no ultimo sábado 
, o compromisso feito 
durante a campanha 
eleitoral de reduzir o 

Estado. Segundo ele, 
as convergências mi-
nisteriais darão o tom 
de desenvolvimento 
do país, que foi pau-
tada pela população. 
“Reduzir o Estado, 

desenvolvimento sem 
entraves de ONGs, 
acordos comerciais 
bilaterais já em anda-
mento e mudar a atual 
pífia linha educacio-
nal. Vamos alavancar 
o Brasil!”, disse.
 Pela mesma 
rede social, Bolso-
naro negou que um 
general que trabalha 
no gabinete de seu 
filho, o deputado Edu-
ardo Bolsonaro (PS-
L-SP), integrará seu 
governo. Pelo Twitter, 
usando a hastag fake 
news, ele disse que 
“nenhum general tra-

balha no gabinete do 
deputado”.
 Segundo a 
Agência Brasil, a Se-
cretaria de Comuni-
cação (Secom), órgão 
que será inserido na 
Secretaria de Gover-
no, comandada pelo 
general Carlos Alber-
to dos Santos Cruz, 
será ocupada por Flo-
riano Barbosa, atu-
almente assessor no 
gabinete do deputado 
federal Eduardo Bol-
sonaro. Floriano não 
é militar.
 B o l s o n a r o 
deve seguir para a 

Base Naval da Ilha de 
Marambaia, onde de-
verá passar o Natal. 
O presidente eleito 

deve retornar à sua 
casa, na Barra da 
Tijuca, no dia 27 de 
dezembro, e seguir 

para a Brasíl ia no dia 
29, onde deverá ficar 
até a posse, em 1º de 
janeiro.


