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Campanha mobiliza sociedade
no combate à corrupção no país
Na página da Enccla, as pessoas podem baixar material de divulgação das ações e até fechar parcerias
Foto: MEC

Com o objetivo de mobilizar a sociedade no combate
à corrupção, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(Enccla) lançou, ontem, a
campanha
#TodosJuntosContraCorrupção.
Por meio de ações de
conscientização e de projetos educacionais que contribuam para a formação de
cidadãos mais conscientes,
íntegros e engajados, a campanha tem a parceria do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) e da Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov).
A Enccla reúne mais de
70 órgãos e entidades no
país e busca consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção, fomentando
a integridade social e a educação para a cidadania.
Na página da campanha,
as pessoas podem baixar e
compartilhar o material de divulgação das ações e tirar dúvidas sobre as parcerias para
produção de cartazes, camisetas, banners e outras formas
de divulgação do conteúdo. A
Enccla lançou edital de chamamento público que visa a
selecionar e certificar inicia-
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Entidade lançou edital para selecionar iniciativas educacionais de prevenção primária à corrupção e educação para a cidadania
tivas educacionais, já implementadas ou embrionárias,
que tenham como objetivos a
prevenção primária à corrupção, o fomento à integridade
social e a educação para a cidadania.
As propostas selecionadas serão disponibilizadas
no final de 2017 à sociedade
para livre consulta e replicação, em um banco de propostas acessível pela inter-

Espécie de tartaruga
extinta é recuperada
Da Agência EFE
Um programa conjunto entre a direção do Parque Nacional Galápagos
(DPNG), do Equador, e a
ONG americana Galapagos
Conservancy
conseguiu
recuperar naquele arquipélago equatoriano uma
espécie de tartaruga da espécie “Chelonoidis niger”
que estava extinta há mais
de 150 anos. Os cascos dos
machos dessas tartarugas
podem medir até 120 centímetros de comprimento. A
informação é da EFE.
Segundo o pesquisador Washington Tapia, diretor do projeto “Iniciativa
para a Restauração das Tartarugas Gigantes”, estes animais tinham desaparecido
da ilha de Floreana e o projeto de resgate começou no
ano 2000, quando a DPNG
e a Universidade de Yale
(EUA) coletaram amostras
de sangue de tartarugas no
entorno do vulcão Wolf, no
norte da ilha de Isabela, e
encontraram uma com genes de uma espécie da ilha
de Pinta.
O arquipélago de Galápagos, que leva esse nome
devido às grandes tartarugas que abriga, está situado
a cerca de mil quilômetros
da costa do Equador e foi
declarado em 1978 como
Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.
Suas reservas terrestres e
marítimas contêm uma rica
biodiversidade, considerada como um laboratório
natural que permitiu ao
cientista britânico Charles
Darwin desenvolver sua
teoria sobre a evolução
e seleção natural das espécies. Washington Tapia
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lembra que, nos séculos XVI
e XVII, Galápagos foi refúgio
de caçadores de baleias e
de piratas, que consumiam
carne de tartaruga para
alimentação. Os registros
demonstram que eles usavam a ilha de Isabela como
último reduto de descanso
antes de deixar Galápagos
e que, quando queriam reduzir a carga, jogavam ao
mar as tartarugas vivas que
levavam nas embarcações.
Após essa descoberta, uma
expedição em 2008 recolheu amostras de sangue de
outras 1.700 tartarugas, e
em 2012 foi descoberto que
havia não uma, mas cerca de
80 tartarugas com ascendência genética da ilha de
Floreana e algumas de Pinta. Várias delas agora são
usadas para desenvolver
programa de reprodução e
criação em cativeiro, não só
para recuperar a espécie de
tartaruga de Floerana, mas
para contribuir com a restauração ecológica da ilha.

Integridade
“Em Galápagos não há
grandes mamíferos. Os mega-herbívoros são as tartarugas e, por Floreana ter
perdido suas tartarugas, há
processos ecológicos e evolutivos que estão alterados”,
indicou o pesquisador, que
agora espera que o retorno
da espécie à ilha permita
restaurar sua “integridade
ecológica”. O programa de
reprodução e criação, no
qual foi investido cerca de
US$ 1 milhão e que é desenvolvido no centro de
criação “Fausto Llerena”,
na ilha de Santa Cruz, começou com 20 tartarugas
divididas em quatro grupos reprodutores.

net. A prevenção primária à
corrupção pode ser entendida como toda ação voltada
para crianças, adolescentes e
adultos, no ambiente escolar,
acadêmico, organizacional
ou comunitário, com intuito
de promover a formação de
cidadãos conscientes e mais
participativos no enfrentamento à corrupção, tornando-os mais envolvidos com o
controle social. A criação do

banco de propostas promoverá a aproximação entre os
gestores dos sistemas educacionais e possíveis parceiros
apoiadores, como empresas,
órgãos públicos, academia e
entidades do terceiro setor.
O intuito é a implementação
ou replicação das melhores
propostas, tanto pelo apoio
financeiro quanto pelo compartilhamento de experiências e conhecimento.
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mento proporcional da gratificação natalina. A redução de
jornada se aplica a ocupantes
de cargo de provimento efetivo. O servidor poderá requerer a redução de jornada de
trabalho de oito horas diárias
e 40 horas semanais para seis
ou quatro horas diárias e 20
ou 30 horas semanais.
De acordo com a portaria, os integrantes das carreiras da Polícia Federal e de perito médico previdenciário e
supervisor médico pericial do
INSS não poderão requerer
a redução de jornada. Terão
direito de preferência na concessão quem tiver filho de até
6 anos de idade, responsáveis
pelos cuidados de pessoa idosa, doente ou com deficiência
que constem como dependente e servidores com maior remuneração.
A jornada de trabalho reduzida poderá ser revertida,
a qualquer tempo, a pedido
do servidor ou por decisão da
administração pública.

Servidores federais já
podem aderir ao PDV
Da Agência Brasil

A portaria do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que traz as
orientações sobre o Programa
de Desligamento Voluntário
(PDV) para o servidor da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional está publicada na edição
dessa quarta-feira (13) do
Diário Oficial da União.
A adesão ao programa
pode ser feita até o dia 31 de
dezembro. A portaria também
estabelece as orientações
para a jornada de trabalho
reduzida com remuneração
proporcional e a licença sem
remuneração.
O programa foi anunciado pelo governo em julho. O
servidor que tiver o pedido
de PDV aprovado terá assegurada indenização correspondente ao valor de 1,25 salário
por ano de efetivo exercício.
Não poderá aderir ao
programa o servidor que se
encaixar em situações como
estar em estágio probatório,
ter cumprido todos os requisitos legais para aposentadoria e ainda ter se aposentado
em cargo ou função pública e
voltado ao trabalho.
No caso de algumas carreiras como agente penitenciário federal, advogado da
União, papiloscopista, perito
médico previdenciário e supervisor médico pericial do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), a adesão ao programa poderá corresponder
ao máximo de 5% do total de
cargos efetivos ocupados.
A portaria estabelece
que o servidor que aderir ao
PDV receberá o acerto financeiro correspondente à indenização das férias a que tiver
direito, inclusive das acumuladas, se for o caso, e ao paga-

Licença
Servidores de cargo em
provimento efetivo poderão
requerer licença incentivada
sem remuneração, com duração de três anos consecutivos,
prorrogável por igual período. O período de concessão
referente aos exercícios 2017
e 2018 será encerrado em 31
de dezembro de 2018. Quem
obtém a licença recebe pagamento correspondente a
três vezes a remuneração recebida.
Uma vez concedida, a
licença não poderá ser interrompida a pedido do servidor
ou de acordo com o interesse
da administração. Os integrantes das carreiras de perito médico previdenciário e
supervisor médico pericial do
INSS não poderão requerer a
licença sem remuneração.

Vision Dynamics
Um ano após a apresentação de seus veículosconceito focados no futuro Vision Next 100, o BMW Group
mostra o BMW i Vision Dynamics no Salão de Frankfurt,
na Alemanha. Trata-se de um Gran Coupê, de quatro
portas, capaz de oferecer uma nova perspectiva para a
experiência de mobilidade elétrica do futuro com um novo
patamar de elegância esportiva. O BMW i Vision Dynamics
tem autonomia de 600 quilômetros e está apto a atingir a
velocidade máxima acima de 200 km/h, além de acelerar
de zero a 100 km/h em apenas 4 segundos.

Project ONE
Também em Frankfurt, a Mercedes-Benz apresenta
uma novidade para celebrar o 50º aniversário de sua
divisão de superesportivos, a AMG. O Project ONE é
o primeiro veículo de passeio da história a utilizar
a tecnologia híbrida da Fórmula 1. Conhecido como
hypercar, o modelo marca o futuro da performance
para a AMG, com seus mais de mil cavalos de potência e
velocidade que supera os 350 km/h. Outro destaque da
marca durante o evento é o novo Classe S, nas versões
coupé e cabriolet.
RS4
A Audi Sport
apresentou o
novo Audi RS 4
Avant, também em
Frankfurt. O modelo
procura combinar
alto desempenho com
usabilidade diária. A
perua vem equipada
com motor 2.9 TFSI
de 450cv e 600Nm de
torque, além de tração
Quattro de série, que
distribui a potência
do motor biturbo V6
para as quatro rodas.

Fit 2018
A Honda lança hoje o novo Fit, com melhorias em
design, conforto e segurança. O lançamento acontece em
uma coletiva de imprensa virtual, transmitida ao vivo
via internet para convidados. Todas as novidades você
confere aqui na semana que vem.
Total
A Total Lubrificantes do Brasil, quarta maior
companhia de petróleo e gás do mundo, participa pela
primeira vez da Feira de Tecnologia Automotiva do
Nordeste (AutoNor) 2017, que acontece até este sábado,
no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
A empresa mostra a linha Total QUARTZ, que conta
com lubrificantes sintéticos projetados para a melhor
performance do motor.
Ecosport
O novo
modelo da
Ford começa
a ser vendido
na Europa no
final do ano,
com a inédita
versão esportiva
ST-Line e
uma opção com motor diesel 1.5 e tração integral
inteligente AWD. O modelo europeu segue as mudanças
já introduzidas pelo utilitário esportivo no Brasil,
incluindo o novo design externo, acabamento interno
aprimorado e equipamentos como sete airbags, central
multimídia SYNC 3 com tela de 6,5” ou 8”, sensor de
ponto cego e controle de estabilidade com sistema
anticapotamento.

