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Balança comercial tem maior
resultado para fevereiro desde 1989
Febre amarela: Espírito Santo vai
receber mais 1 milhão de doses da vacina
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Moro condena Delúbio e mais quatro
em processo da Operação Lava Jato
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Justiça do
Equador
bloqueia
pagamentos à
Odebrecht
A Justiça do Equador determinou o bloqueio do pagamento de mais de US$ 40 milhões à Construtora Odebrecht por serviços prestados às
companhias equatorianas Refinaria do Pacífico e Empresa
Pública de Água.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Próximos cortes podem ser maiores do que o último, de 0,75
ponto per centual
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) pode intensificar o ritmo
de cortes na taxa básica de juros
(Selic). A indicação da nova estratégia consta da ata da última
reunião do comitê, divulgada na

quinta-feira (2).
No último dia 22, o Copom
anunciou o quarto corte seguido
na taxa. Por unanimidade, o comitê reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, de 13% ao ano
para 12,25% ao ano.

No primeiro turno, no ginásio José Liberatti, o Vôlei
Nestlé marcou 3 sets a 2 no
Rexona-Sesc, única derrota do
rival carioca na atual edição da
Superliga 2016/17. Por esse
motivo, e por ter superado o
Dentil/Praia Clube na rodada
passada com grande atuação, o
time de Osasco vai para o Rio
de Janeiro confiante em busca de mais um resultado positivo. Com 45 pontos, o técnico Luizomar e suas comandadas ocupam a vice-liderança e
terão pela frente o primeiro
colocado, com 53. Página 8

OURO
Compra: 116,56
Venda: 128,65

Temer confirma jantar com
Marcelo Odebrecht; Dilma
diz que declaração é mentira
O Palácio do Planalto divulgou na quinta-feira (2) nota em
que diz que o depoimento de
Marcelo Odebrecht confirma “o
que o presidente Michel Temer
vem dizendo há meses”: que teve
um encontro com o empresário,

Quase 300 mil contribuintes
acertaram as contas com o Leão
no primeiro dia de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Segundo balanço

Noite

divulgado pela Receita Federal,
287.571 declarações foram recebidas até as 17h de quinta-feira (2),
de um total de 28,3 milhões de
documentos esperados. Página 7

Copa Brasil Caixa
define equipe da
Copa Pan-Americana
da modalidade

Este será o 82º confronto dos clubes na história da Superliga

Matheus Leist estreia em
oval como um dos mais
rápidos nos testes em Miami
O Carnaval do atual campeão da F-3 Inglesa, Matheus
Leist, foi de muita velocidade e estreia no oval de Homestead, em Miami, nos testes de pré-temporada da Indy
Lights. O piloto de 18 anos
foi o segundo colocado na primeira sessão de segunda-feira com o tempo de 28s942,
marca que o levou a ser o mais
rápido entre os estreantes da
categoria.
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Matheus Leist

PAN da modalidade), que
será realizada nos dias 13 e
14 de maio, em Lima, no
Peru. Pelos critérios de convocação, a Confederação
Brasileira de Atletismo
(CBAt) chamará os campeões de domingo nas provas de
adultos e sub-20. Página 8

Atletas Shimano
disputam provas de
ciclismo e triatlo no
fim de semana

29º C
22º C

na época em que era vice-presidente, para tratar da campanha
presidencial, mas que, na ocasião, não foram discutidos valores. Segundo o Planalto, o depoimento do empresário não traz
novidades.
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Receita recebe 280 mil
declarações do IRPF 2017
no primeiro dia de entrega

A Copa Brasil Caixa de
Marcha Atlética, que será disputada no próximo domingo
(dia 5), na cidade de Bragança
Paulista (SP), tem uma atração
especial. Além de reunir os
principais marchadores do
País, a competição é seletiva
para a Copa Pan-Americana (o

Foto/ LLC Photo

Compra: 3,31
Venda:
3,31
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Vôlei Nestlé viaja
confiante para enfrentar
o Rexona-Sesc

DÓLAR

EURO

Prefeitura de São Paulo irá
sortear R$ 1 milhão por mês

Esporte

Comercial
Compra: 3,15
Venda:
3,15
Turismo
Compra: 3,00
Venda:
3,10

Com a recessão econômica
e as expectativas de inflação em
queda, o comitê indica que os
próximos cortes podem ser maiores do que o da reunião passada
de 0,75 ponto percentual. “Com
expectativas de inflação ancoradas, projeções de inflação na
meta para 2018 e marginalmente abaixo da meta para 2017, e
elevado grau de ociosidade na
economia, o cenário básico do
Copom prescreve antecipação
do ciclo de distensão da política
monetária [redução da Selic]”,
diz a ata.
A projeção de inflação do
Copom para 2017 caiu em relação à estimativa prevista em janeiro e ficou em torno de 4,2%,
abaixo do centro da meta de
4,5%. Para o próximo ano está
ao redor de 4,5%. Para instituições financeiras consultadas
pelo BC, a inflação ficará em
4,36%, em 2017 e em 4,5% em
2018.
Página 3

média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil.
As importações, por sua vez,
cresceram 11,8%.
Do lado das exportações, os
destaques foram as vendas de
petróleo bruto (alta de 326,6%
na comparação com fevereiro
de 2016), minério de ferro (alta
de 126,2%), soja em grão
(107%), carne suína (40%),
óleos combustíveis (480,7%),
veículos de carga (38,8%), ferro fundido (139%), óleo de soja
bruto
(109,9%)
e
semimanufaturados de ferro e
aço (92,6%).
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Sexta: Pancadas
de chuva a qualquer hora do dia e
da noite. Muitas
nuvens de manhã.

Foto/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O embaixador brasileiro
Roberto Azevêdo, que foi
reeleito para mais quatro
anos à frente da Organização Mundial do Comércio
(OMC) na terça-feira (28),
afirmou que a prioridade
para seu segundo mandato é
fazer com que o órgão continue alcançando resultados
importantes, apesar do atual cenário difícil da economia e do comércio internacionais.
Em entrevista à ONU
News, Azevêdo falou de planos
para o seu próximo mandato,
que deve ir até 2021. Segundo
ele, o quadro atual do comércio internacional não é fácil
mas apresenta boas perspectivas.
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Copom indica que pode
intensificar corte na taxa Selic

Foto/ João Pires

Chefe da
OMC aposta
no futuro,
apesar do
cenário difícil
da economia
mundial

A balança comercial brasileira teve superávit de US$
4,56 bilhões em fevereiro. Trata-se do maior resultado para
meses de fevereiro desde o início da série histórica do governo, em 1989. As exportações
ficaram em 15,472 US$ bilhões, superando os US$
10,192 bilhões em importações. Os dados foram divulgados na quinta-feira (2) pelo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
As exportações cresceram
22,4% em relação a fevereiro
de 2016 segundo o critério da

Ricardo Pscheidt em Araxá na temporada passada
Os atletas do Shimano Sports
Team estão entre os favoritos em
três provas no final de semana,
nas modalidades MTB, ciclismo

de pista e triatlo. Em Araxá
(MG), 13 ciclistas apoiados
pela marca competem na CIMTB.
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Prefeitura de São Paulo irá
sortear R$ 1 milhão por mês
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Depois de pouco mais de 6 meses da 1ª mulher eleita e reeleita Presidente da República do Brasil - Dilma Rousseff (PT) ter sido ‘impedida’, pela maioria do Senado, de seguir
governando, as vereadoras e os vereadores (via partidos que ...
P A U L I S T AN A
... não têm vereadoras) vão homenagear mulheres que se destacam em seus segmentos de atuação. No maior e mais importante parlamento municipal brasileiro, o evento se dará dia 9 de
março, 1 dia depois da data oficial (8 de março).
PR E F E IT U R A
Enquanto o Presidente norte-americano Trump (Partido Republicano) completou seu 1º mês no cargo tendo que ’dar um
tempo’ com oposições no Congresso e imprensa tradicional, o
prefeito paulistano João Doria (PSDB) completou seu ...
PA U L I S T A NA
... 2º mês no cargo incrementando ações paulistanas, paulistas, brasileiras e internacionais. Portanto, gestores de grande prestígio no universo empresarial não são necessariamente bons ou
maus gestores no universo da política partidária.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputada Clélia Gomes (líder do PHS), poderosamente chefiando a Procuradoria Especial da Mulher, homenageará - dia 8
de março - mulheres poderosas, como por exemplo Bia Doria, 1ª
Dama paulistana e esposa do prefeito Doria (PSDB).
CONGRESSO
Com o senador Aloysio Nunes (PSDB) substituindo o colega
José Serra (PSDB) no Ministério (Exterior) do governo Temer
(PMDB), o vereador em São Paulo Atilio Francisco (PRB) sobe
pra 1ª suplência ao Senado (pelo Estado de São Paulo).
H I ST Ó R IA S
Já que o PMDB do Presidente Temer tá entre a ‘cruz e a caldeira’, vale lembrar que o Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), que de 1965 a 1980 reuniu os políticos desde o que era
a centro-esquerda até a extrema esquerda, realizou ...
DOS
... sua 1ª convenção nacional - como PMDB - em dezembro
de 1980, sob o risco de uma fragmentação, que é o que poder
rolar agora, caso deputados e senadores - via Justiça Federal, Eleitoral e Supremo - venham a ser condenados ...
PA R T I D O S
... por crimes de corrupção e roubo aos cofres públicos
durante os governos do PT, em especial quando passou a ter a
vice-Presidência, desde 2011. Naquela época, o deputado federal Ulysses Guimarães, que depois presidiu a Assembleia ...
POLÍTICOS
... Nacional Constituinte foi importantíssimo no processo de
organização do PMDB, a partir do extinto MDB. Ulysses apelava
aos companheiros de partido - nos Estados e municípios - expondo um sinal da preocupação com os riscos da ...
B R AS I L E I R O S
... da redução da força oposicionista em consequência da fragmentação (renascimento de partidos extintos - por exemplo o
PTB e o nascimento de novos) estimulada pelo fim do bipartidarismo (em 1965 pela via de um governo militar).
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação Paulista de Imprensa e na Associação dos Cronistas de Política (SP).
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O prefeito João Doria e o
secretário municipal da Fazenda, Caio Megale, lançam nesta
quinta-feira (2) o programa “Sua
Nota Vale 1 Milhão”, que irá sortear mensalmente R$ 1 milhão
entre os cidadãos que pedirem a
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe. Nos meses de dezembro, o prêmio chegará a R$
2 milhões. O sorteio será feito
pela Caixa Econômica Federal,
com transmissão ao vivo pela
internet. O primeiro sorteio
acontece no dia 5 de abril.
O objetivo do programa é
incentivar os moradores da capital paulista a pedir a nota fiscal e, com isso, ajudar o governo municipal no combate à sonegação de impostos. “Seguramente, a partir do programa, as
pessoas vão lembrar de pedir, os
prestadores de serviço vão emitir e será gerado um círculo virtuoso de melhorar e expandir a
arrecadação de impostos muni-

cipais, com benefícios para todos”, afirmou o prefeito Doria. A “Nota do Milhão” será a
marca fantasia da Nota Fiscal
Paulistana, criada em 2011 no
governo do prefeito Gilberto
Kassab.
O munícipe que deseja aderir ao programa, e concorrer ao
prêmio milionário, deve fazer o
cadastro
no
site
notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br
a partir de 6 de março. Até lá, o
s
i
t
e
nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br
continuará funcionando. Quem
está cadastrado na Nota Fiscal
Paulistana não precisa de um
novo cadastro, e concorrerá
automaticamente ao sorteio
do milhão.
Para concorrer, além do cadastro, o munícipe deverá solicitar a NFSe para qualquer prestador de serviços na cidade,
como estacionamentos, academias, escolas particulares, lavan-

derias, creches, faculdades, cursos de idiomas, construtoras,
cabeleireiros, hotéis, oficinas
mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Os
sorteios acontecem no 5º dia útil
de cada mês, com as notas emitidas até o dia 25 do mês anterior. Notas emitidas depois do dia
25 entrarão no sorteio seguinte.
Ao incluir o CPF na nota solicitada de qualquer valor, um
bilhete será gerado automaticamente e o munícipe concorrerá
ao R$ 1 milhão. Cada nota pedida, independente do valor, gerará um bilhete. Antes, os cidadãos
adquiriam um bilhete na primeira nota e os demais eram gerados somente a cada 50 reais gastos em serviços para, assim, concorrer aos prêmios mensais de
R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 40
mil. O programa será restrito às
Pessoas Físicas.
“Com esta nova campanha,
estamos focando, principalmen-

te, em beneficiar as pessoas físicas que utilizam diariamente os
serviços presta dos na capital
paulista. Assim, por meio de
um prêmio mensal robusto,
queremos incentivar que cada
vez mais cidadãos exijam a nota
fiscal e nos ajudem a combater a sonegação de impostos na
cidade de São Paulo”, afirma o
secretário Caio Megale.
A fiscalização nos estabelecimentos será intensificada para
garantir que todos os prestadores de serviços possam oferecer
a “Nota do Milhão” quando o
munícipe solicitar. A Secretaria da Fazenda oferece também o aplicativo Fiscalização
Cidadã, que pode ser baixado
gratuitamente pelo Google
Play ou pela Apple Store. Com
ele, qualquer morador de São
Paulo pode denunciar, de maneira anônima, irregularidades
que encon trar a respeito da
emissão da NFSe.

Conheça 5 serviços do Governo
de SP que ajudam a economizar
Está sem dinheiro e não sabe
como economizar? Fazer o dinheiro render mais pode parecer
uma tarefa impossível para algumas pessoas. Pensando nisso, o
Governo do Estado conta com
cinco serviços para ajudar a administrar melhor as finanças.
Confira:
Curso de controle das finanças pessoais
O Acessa SP conta com o
minicurso on-line gratuito de
“Controle das finanças pessoais“. O programa conta com uma
série de dicas dadas por especialistas em finanças preparados

para ajudar os interessados a
chegar ao objetivo. Confira aqui.
Orientação Financeira do
Procon para Endividados
Para que as pessoas possam
superar suas dificuldades financeiras, recuperar o crédito e tocar a vida adiante, a Fundação
oferece regularmente cursos e
palestras gratuitos aos consumidores, em sua sede.
Serviços que podem ser
cancelados quando for viajar
Ao deixar a residência desocupada durante um longo período, como férias, por exemplo, é

possível solicitar a suspensão de
alguns serviços. A Fundação
Procon-SP conta com uma serie
de dicas para ajudar o consumidor.

máximo os nutrientes dos
alimentos nas suas refeições.
O curso conta com uma série de
dicas dadas por especialistas
preparados para ajudar os interessados a chegar ao objetivo.

Minicurso ensina como
aproveitar o máximo dos alimentos
Para mostrar que é possível
comer b e m s e m g a s t a r o
Acessa SP conta com o minicurso
on-line
gratuito “Alimente-se bem
sem desperdícios”. O programa mostra que é possível
comer muito bem, de forma
econômica e aproveitando ao

Nota Fiscal Paulista: receba de volta parte do imposto em mercadorias
Quando o cidadão participa do programa Nota Fiscal
Paulista, ele recebe de volta
parte do imposto embutido
nas mercadorias e ainda concorre a prêmios em dinheiro. A inscrição é rápida e gratuita.

São Paulo forma profissionais
para atuar no Criança Feliz
Profissionais de saúde, educação e serviço social fazem parte da primeira turma de multiplicadores do Programa Criança
Feliz, formados no Estado de São
Paulo, para atuar em benefício
das crianças na primeira infância.
O Programa Criança Feliz,
do governo federal, assiste fa-

mílias que tenham crianças de
até três anos de idade, beneficiárias do Bolsa Família, Atende ainda crianças de até seis
anos, que recebem o benefício
do Benefício de Prestação
Continuada e as da faixa etária
que estão afastadas da família
por medida protetiva.

A adesão ao Criança Feliz no
Estado de São Paulo está acontecendo rapidamente. Segundo a
primeira dama, Lu Alckmin, presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), parceiro do Criança Feliz, 227 municípios paulistas já aderiram ao programa.

Os profissionais capacitados
pelo programa farão visitas periódicas aos domicílios. O papel
deles é o de orientar pais e filhos para a necessidade de fortalecer os vínculos familiares. A
expectativa do programa é a de
atender 4 milhões de crianças,
até 2018.

Startup apoiada pela Fapesp cria sala
de realidade virtual no Catavento
Sabia que a nova sala do Museu Catavento, a Dinos do Brasil, foi criada por uma startup
apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) ?
O projeto foi selecionado,
em 2016, Programa Pesquisa
Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE). Mas tudo começou
em 2013. “Apresentamos o projeto ao Museu Catavento e começamos a buscar patrocinadores”,
conta a idealizadora e fundadora
da start up VR Monkey, Keila Keiko. “No final de 2015, conseguimos obter o patrocínio da Intel e
da Ambev por meio da Lei Rouanet. E, em 2016, o projeto foi

selecionado pelo PIPE”, acrescenta. O custo foi de R$ 720 mil.
Na Sala Dinos, os visitantes
entram numa sala de 100 metros
quadrados, onde assistem expedição pela pré-história. Tudo
acontece por meio de realidade
virtual. E nessa viagem, de 30
minutos, as pessoas – com óculos de realidade virtual – conheçam algumas das quase 30 espécies de dinossauros que habitaram regiões do país ocupadas
hoje pelos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba,
Ceará, Maranhão e Minas Gerais.
Os ambientes foram recriados digitalmente, além dos próprios animais. Também há simu-

lação de como caminhavam, os
sons que produziam e alguns
comportamentos que apresentavam, como o de predação e “furto” de ovos.
Para dar conta de tudo isso,
os idealizadores tiveram a consultoria de Luiz Eduardo Anelli,
professor de paleontologia do
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGCUSP). Autor de diversos livros
sobre dinossauros do Brasil –
um deles, para crianças, também
intitulado “Dinos do Brasil” –,
Anelli foi curador da exposição
“Dinos na Oca e outros animais
pré-históricos”, realizada em
2006, no Parque do Ibirapuera,

em São Paulo, que registrou um
dos maiores recordes de público entre as exposições realizadas em todo o país.
Já a reconstrução dos dinossauros foi feita pelo paleoartista Rodolfo Nogueira. “A premissa da expedição virtual é que não
tivesse nada sem fundamentação
geológica e paleontológica”,
afirmou Anelli. “Tivemos a ajuda de um ótimo ilustrador, que
desenhou os dinossauros com
bastante conhecimento, o que
facilitou bastante. Mas também
levantamos muitos dados sobre
relevo e vegetação dos ambientes nas épocas retratadas na exposição”, afirmou.

Parceria distribuirá kits para
recepção de sinal de TV digital
Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS) e a entidade Seja Digital irá
distribuir kits para recepção de
sinal de TV digital para beneficiários ativos dos programas sociais
de transferência de renda. A ação
tem como objetivo assegurar a
permanência do acesso à programação da televisão aberta para todos os paulistanos e não trará ne-

nhum custo para a Prefeitura. O
acordo foi firmado nesta quartafeira (2) pela secretária municipal Soninha Francine (Assistência
e Desenvolvimento Social).
A entidade Seja Digital é responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil. As famílias com maior vulnerabilidade social, cadastradas
em programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida,

receberão gratuitamente uma
antena e um conversor, necessários para aderir ao sinal digital.
No dia 29 de março o sinal
analógico de televisão será desligado na cidade de São Paulo e
o acesso à TV será possível somente por meio do sinal digital.
Desde 13 de fevereiro, representantes da entidade oferecem orientações e recebem pedidos do
benefício em todas as unidades dos

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializado
em Assistência Social (CREAS).
Solicitações também podem ser
apresentadas pelo site da
entidade e pelo telefone 147. É
necessário informar CPF ou o
Número de Identificação Social
(NIS). Após o cadastro, o beneficiário poderá agendar a retirada
do kit gratuitamente.
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Balança comercial tem maior
resultado para fevereiro desde 1989
de bens de capital (9,8%) e consumo (4,4%).

Foto/ Arquivo/ EBC

A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 4,56
bilhões em fevereiro. Trata-se
do maior resultado para meses
de fevereiro desde o início da
série histórica do governo, em
1989. As exportações ficaram
em 15,472 US$ bilhões, superando os US$ 10,192 bilhões
em importações. Os dados foram divulgados na quinta-feira
(2) pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.
As exportações cresceram
22,4% em relação a fevereiro de
2016 segundo o critério da média diária, que leva em conta o
valor negociado por dia útil. As
importações, por sua vez, cresceram 11,8%.
Do lado das exportações, os
destaques foram as vendas de
petróleo bruto (alta de 326,6%
na comparação com fevereiro
de 2016), minério de ferro (alta
de 126,2%), soja em grão

As exportações ficaram em 15,472 US$ bilhões, superando os
US$ 10,192 bilhões em importações
(107%), carne suína (40%), óleos combustíveis (480,7%), veículos de carga (38,8%), ferro
fundido (139%), óleo de soja
bruto (109,9%) e semimanufaturados de ferro e aço (92,6%).

Nas importações, cresceu a
compra de combustíveis e lubrificantes (34,9%) e bens intermediários (16,3%) na comparação
com fevereiro do ano passado.
Por outro lado, caiu a aquisição

Saldo acumulado
O saldo positivo de fevereiro
ocorreu após o superávit de US$
2,725 bilhões no primeiro mês
deste ano, segundo melhor resultado da história. Em janeiro e fevereiro, há superávit acumulado
de US$ 7,3 bilhões, maior saldo
no período desde 1989.
Em 2016 a balança comercial também bateu alguns recordes mensais, encerrando o ano
no azul em US$ 47,69 bilhões,
maior superávit anual já registrado pelo Brasil desde o início da
série histórica.
A balança comercial tem superávit quando as exportações,
vendas do Brasil para parceiros
de negócios no exterior, superam as importações, que são as
compras do país também no
exterior.(Agencia Brasil)

Copom indica que pode
intensificar corte na taxa Selic
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) pode intensificar o ritmo
de cortes na taxa básica de juros
(Selic). A indicação da nova estratégia consta da ata da última
reunião do comitê, divulgada na
quinta-feira (2).
No último dia 22, o Copom
anunciou o quarto corte seguido na taxa. Por unanimidade, o
comitê reduziu a Selic em 0,75
ponto percentual, de 13% ao ano
para 12,25% ao ano.
Com a recessão econômica
e as expectativas de inflação em
queda, o comitê indica que os
próximos cortes podem ser maiores do que o da reunião passada de 0,75 ponto percentual.
“Com expectativas de inflação
ancoradas, projeções de inflação
na meta para 2018 e marginalmente abaixo da meta para 2017,
e elevado grau de ociosidade na
economia, o cenário básico do
Copom prescreve antecipação
do ciclo de distensão da políti-

ca monetária [redução da Selic]”, diz a ata.
A projeção de inflação do
Copom para 2017 caiu em relação à estimativa prevista em janeiro e ficou em torno de 4,2%,
abaixo do centro da meta de
4,5%. Para o próximo ano está
ao redor de 4,5%. Para instituições financeiras consultadas
pelo BC, a inflação ficará em
4,36%, em 2017 e em 4,5% em
2018.
Na ata, o Copom diz também
que se os cortes forem maiores,
o ciclo de redução da Selic (período de cortes) pode ser menor.
Ou seja, em vez de ir cortando a
Selic aos poucos a cada reunião,
o Copom pode fazer reduções
maiores na taxa em um período
menor de tempo. As reuniões do
Copom ocorrem aproximadamente a cada 45 dias. A próxima
reunião está marcada para os
dias 11 e 12 de abril.
O Copom ressalta que a
aprovação e implementação de

reformas fiscais são fundamentais para a sustentabilidade da
desinflação e para a redução da
taxa de juros ao longo do tempo. “Por fim, os membros do
Copom destacaram a importância de outras reformas e investimentos em infraestrutura que
visam ao aumento de produtividade, a ganhos de eficiência,
maior flexibilidade da economia
e melhoria do ambiente de negócios. Estes esforços são fundamentais para a estabilização e
retomada da atividade econômica e da trajetória de desenvolvimento da economia brasileira”,
diz a ata.
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores impulsionam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. Segundo o boletim Focus, os
analistas econômicos projetam
crescimento de apenas 0,48%
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços pro-

duzidos pelo país) em 2017. No
ano passado, a economia registrou retração. De acordo com o
Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), a
queda ficou em 4,34%. O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) vai divulgar o
PIB de 2016 no próximo dia 7.
O PIB (Produto Interno Bruto)
é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país
A taxa básica é usada nas negociações de títulos públicos no
Sistema Especial de Liquidação
e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de
juros da economia. Ao reajustála para cima, o Banco Central
segura o excesso de demanda,
que pressiona os preços, porque
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.
Quando reduz os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle
da inflação. (Agencia Brasil)

Recuperação de preços de commodities
contribuiu para superávit comercial
A recuperação dos preços
das commodities (produtos básicos com cotação internacional) contribuiu para o aumento
das exportações brasileiras e,
consequentemente, para o saldo
positivo da balança comercial
em janeiro e fevereiro. No primeiro bimestre deste ano, a balança acumula saldo positivo de
US$ 7,3 bilhões, maior resultado para o período desde o início
da série histórica, em 1989.
Segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços, Abrão Neto, uma parcela do movimento de alta de
preços é explicada pela base de
comparação baixa. “Parte dessa
explicação deve-se a uma base
de comparação muito baixa no
ano passado, mas há de fato uma
recomposição parcial nos preços das commodities minerais”,
destacou Neto.
O petróleo bruto e o minério de ferro, exemplos de
commodities minerais, registraram respectivamente alta
de 75,1% e 131,7% nos preços no primeiro bimestre deste
ano em relação a igual período

de 2016. Já o volume exportado
subiu 61,3%, no caso do petróleo, e caiu 3,1%, no do minério
de ferro.
“A alta do preço do petróleo
parece ter consistência, em razão dos acordos entre os produtores. No caso do minério de
ferro, é preciso observar por um
pouco mais de tempo para saber
a consistência desse aumento”,
disse Abrão. A alta nas exportações de petróleo bruto contribuiu para uma conta-petróleo
positiva no início deste ano, com
superávit de US$ 1,8 bilhão.
Preço e quantidade
Outras commodities cujos
preços subiram no primeiro bimestre foram soja (12,7%), carne de frango in natura (21,2%),
café em grão (19,2%) e milho
(2,9%). Enquanto o volume embarcado de soja e frango aumentou, respectivamente 77,3% e
6,3%, a quantidade embarcada de
café recuou 9,8%. Em relação
ao milho, o volume e valor exportados caíram cerca de 80%,
em razão da quebra de safra.
Também houve alta de preços e volume exportado em pro-

dutos industrializados, caso dos
automóveis de passageiros e veículos de carga. No primeiro
caso, o preço aumentou 2,1% e
o total vendido para o exterior
cresceu 27,4%. No segundo, o
preço foi 4,5% maior em relação ao do primeiro bimestre de
2016, e o volume vendido subiu
52,7% no mesmo período de
comparação.
No geral, as exportações
brasileiras registraram alta de
21,5% nos preços no primeiro
bimestre de 2017 na comparação com os dois primeiros meses do ano passado. A quantidade exportada recuou 0,9% no
mesmo período. É uma situação inversa em relação à verificada em 2016, quando os preços das commodities estavam
em queda e a quantidade exportada de algumas compensava o
movimento.
Importações
Do lado das importações, a
situação também está diferente
este ano. As compras do Brasil
no exterior tiveram, em fevereiro, o terceiro mês consecutivo
de alta. Em 2016, o país regis-

trou um superávit comercial
anual recorde – de US$ 47,69
bilhões – mas exportações e
importações estavam em queda.
O saldo positivo só ocorreu em
razão do recuo mais intenso do
lado das importações.
Nos dois primeiros meses
deste ano, o preço dos produtos
importados ficou estável – alta
de 0,1% ante igual período de
2016 – e o volume registrou alta
de 9,2%. De acordo com Abrão
Neto, o principal motivo para
essa recuperação é o reaquecimento da economia brasileira.
“O aumento das importações
está muito relacionado a um aumento da demanda interna, pelo
perfil dos setores que cresceram: combustíveis e bens intermediários. Esse terceiro crescimento mensal e de bens intermediários nos indicam um sinal
importante de aquecimento da
economia”, avaliou.
O secretário de Comércio
Exterior reafirmou que, para este
ano, o ministério prevê superávit no mesmo patamar dos US$
47,69 bilhões registrados em
2016. “Pode ser um pouco mais
ou menos”. (Agencia Brasil)

Número de linhas de celulares ativas
no país registra nova queda em janeiro
O número de linhas de celulares ativas no país caiu 5,38%
em janeiro, na comparação com
o mesmo mês do ano passado.
O total de linhas móveis registradas no país em janeiro deste
ano foi 243,42 milhões. Em
comparação com dezembro de
2016, a queda no número de linhas foi 0,27%.
De acordo com a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), a queda do número de

celulares é consequência da redução da tarifa de interconexão,
que é o valor cobrado entre empresas fixas e móveis para a realização das ligações, e do valor
de remuneração de uso de rede,
praticado entre as operadoras de
celulares. “Com preços menores
das ligações de uma empresa para
outra, os consumidores cancelaram os chips de diferentes prestadores. A desaceleração econômica também contribuiu para en-

colhimento da base de acessos
móveis”, explica a Anatel.
Segundo especialistas, além
da redução no valor das ligações,
a queda no número de celulares
no país pode ser explicada pela
mudança na forma de comunicação dos brasileiros, que estão
deixando de usar o telefone para
falar e usando mais aplicativos
de troca de mensagens.
A queda maior no número de
linhas foi registrada na modali-

dade pré-paga. Nos últimos 12
meses, os acessos pré-pagos
sofreram queda de 10,88%, redução de 20,00 milhões de linhas móveis. Já os pós-pagos tiveram aumento de 6,17 milhões
de linhas (8,41%).
No ano passado, foi registrada
uma queda de 13,7 milhões linhas
de telefonia móvel, o que representa um decréscimo de 5,33% no
número de linhas ativas em relação
a 2015. (Agencia Brasil)

Chefe da OMC aposta
no futuro, apesar do
cenário difícil da
economia mundial
O embaixador brasileiro Roberto Azevêdo, que foi reeleito
para mais quatro anos à frente da Organização Mundial do Comércio (OMC) na terça-feira (28), afirmou que a prioridade para
seu segundo mandato é fazer com que o órgão continue alcançando resultados importantes, apesar do atual cenário difícil da
economia e do comércio internacionais.
Em entrevista à ONU News, Azevêdo falou de planos para o
seu próximo mandato, que deve ir até 2021. Segundo ele, o quadro atual do comércio internacional não é fácil mas apresenta
boas perspectivas. “Não é fácil porque o comércio quase sempre
está muito ligado à expansão da economia mundial. Na medida
em que a economia mundial desacelera e cresce de uma maneira
tão modesta como está crescendo agora, o comércio tende a seguir o mesmo padrão e isso não é bom.”
Apesar de tudo, o diretor-geral da OMC quer que os benefícios do comércio atinjam o maior número de pessoas possível,
sobretudo as micro, pequenas e médias empresas. E citou conquistas dos últimos quatro anos da OMC. “Nós fechamos o Acordo de Facilitação do Comércio, que pode aumentar o comércio
mundial em cerca de US$ 1 trilhão se for perfeitamente implementado. Eliminamos os subsídios da exportação de produtos
agrícolas, e levamos a zero mais de 200 linhas tarifárias de produtos de tecnologia da informação, que é um comércio de US$
1,3 trilhão”, falou.
Conferência Ministerial
Azevêdo lembrou a importância da 11ª Conferência Ministerial da OMC, marcada para acontecer em Buenos Aires, em dezembro, quando os membros da organização vão discutir temas
tradicionais e sensíveis, como a agricultura, a facilitação de serviços e investimentos, subsídios à pesca e comércio eletrônico.
Na opinião do chefe da OMC, será um encontro interessante
para saber como os ministros dos diversos países vão atuar para
sinalizar o caminho que será seguido no futuro. (Agencia Brasil)

Justiça do Equador
bloqueia pagamentos
à Odebrecht
A Justiça do Equador determinou o bloqueio do pagamento
de mais de US$ 40 milhões à Construtora Odebrecht por serviços prestados às companhias equatorianas Refinaria do Pacífico
e Empresa Pública de Água.
O bloqueio foi decretado pelo juiz de Garantias Penais Gustavo Brito, a pedido da Procuradoria (Fiscalia General del Estado). A decisão judicial se tornou pública na manhã desta quintafeira (2).
A Refinaria do Pacífico e a Empresa de Água deverão se abster de pagar qualquer quantia à Odebrecht pelo tempo que durarem as investigações sobre a existência de um suposto esquema
de suborno de servidores públicos equatorianos que, em troca,
beneficiariam a construtora. Com base em informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA), a Procuradoria equatoriana acredita que a Odebrecht pode ter gasto algo em
torno de US$ 33,5 milhões com subornos no país.
O caso está sendo investigado desde dezembro do ano passado, depois que a construtora brasileira assinou um acordo de leniência nos EUA. Ao pedir o bloqueio, o procurador que investiga o caso, Wilson Toainga, alegou que a medida seria uma forma
de garantir que, confirmadas as suspeitas de irregularidades, o
Estado será indenizado pelos eventuais prejuízos causados pelo
esquema.
Em dezembro do ano passado, a Justiça equatoriana já tinha
acatado o primeiro pedido da Procuradoria e proibido o Estado
de assinar novos contratos com a Odebrecht.
As investigações motivaram a apreensão de documentos e
equipamentos eletrônicos em escritórios da empresa em Quito
e Guayaquil, e a tomada de depoimentos de empregados da construtora no país. Além de informações do Departamento de Justiça dos EUA, as autoridades equatorianas também contam com a
colaboração de equipes do Brasil, da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México. Panamá, Peru, de Portugal, da República
Dominicana e Venezuela.
No Brasil
Em nota, a Odebrecht informou que não se manifestaria sobre a decisão judicial, mas reafirmou seu compromisso de colaborar com a Justiça, tanto no Brasil quanto no exterior. “A exemplo do acordo anunciado em dezembro com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça, a Odebrecht também está disposta a contribuir com as investigações realizadas pela Justiça
de outros países”, diz a nota.
Na quarta-feira (1º), o ex-presidente da holding Marcelo
Odebrecht foi ouvido pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro Herman Benjamin, como testemunha na
ação em que o PSDB pede à Justiça Eleitoral que casse a chapa
Dilma-Temer por suposto abuso de poder político e econômico
durante a eleição presidencial de 2014.
Condenado a 19 anos e quatro meses de prisão por participação em irregularidades em empresas públicas, como a Petrobras,
Marcelo está preso desde junho de 2015, na Superintendência da
Polícia Federal (PF), em Curitiba. Após algum tempo detido, o
ex-presidente do grupo assinou acordo de colaboração premiada
com a Justiça Federal. (Agencia Brasil)
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Aloysio Nunes será o novo
ministro das Relações Exteriores
Moro condena
Delúbio e mais quatro
em processo da
Operação Lava Jato
O juiz federal Sergio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou na quinta-feira o
ex-tesoureiro do PT Delúbio
Soares a cinco anos de prisão
em regime inicial fechado. A
condenação, que também inclui
o empresário Ronan Maria Pinto e mais três pessoas, é referente ao processo instaurado na
27ª fase da Operação Lava Jato,
deflagrada em abril do ano passado. Delúbio ainda responde a
outra ação penal decorrente das
investigações de irregularidades na Petrobras.
Na sentença, Moro lembrou que o ex-tesoureiro tem
“maus antecedentes” e citou a
condenação de Delúbio na
Ação Penal (AP) 470, que ficou conhecida como processo
do mensalão. “Não é, porém,
reincidente, pois o crime presente é anterior ao trânsito em
julgado da condenação na Ação
Penal 470”, escreveu o juiz.
Moro considerou, no entanto, que o réu agiu de forma
sofisticada. “A lavagem, no presente caso, envolveu especial
sofisticação, com utilização de
duas pessoas interpostas entre
a fonte dos recursos e o seu
destino final, além da simulação de dois contratos falsos de
empréstimo. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título de
circunstâncias”, diz o trecho da
sentença referente a Delúbio.
Também foram condenados
nesta ação penal os empresários Ronan Maria Pinto, Enivaldo Quadrado, Luiz Carlos Casante e Natalino Bertin. No
caso deste último, Moro considerou o crime como prescrito devido ao tempo decorrido
entre o último delito e o recebimento da denúncia.

Foram absolvidos no processo o empresário Oswaldo
Rodrigues Vieira Filho, o publicitário Marcos Valério de
Souza, o jornalista Breno Altmann e o ex-presidente do Banco Schahin Sandro Tordin.
Todos os condenados podem recorrer da sentença.
A investigação
A 27ª fase da Operação
Lava Jato foi deflagrada após
suspeita de fraude em um empréstimo realizado entre o pecuarista José Carlos Bumlai e
o Banco Schahin. Segundo o
Ministério Público Federal
(MPF), a dívida foi quitada
através da contratação do Grupo Schahin para operação do
navio-sonda Vitória 10.000. O
contrato custou à Petrobras
US$ 1,6 bilhão.
A investigação apontou Delúbio como solicitante do empréstimo. Segundo depoimento do publicitário Marcos Valério, parte do dinheiro foi destinada ao empresário Ronan
Maria Pinto, acusado de chantagear líderes do PT.
Defesas
O advogado Pedro Paulo de
Medeiros, que representa Delúbio Soares, disse em nota
que vai recorrer da sentença e
ressaltou que, “em momento
algum”, o ex-tesoureiro do PT
“solicitou ou anuiu com empréstimo de valores junto ao
Banco Schahin”.
Fernando José da Costa,
responsável pela defesa do empresário Ronan Maria Pinto,
também se manifestou por
meio de nota: “Não concordamos com a decisão proferida
e estaremos recorrendo perante os tribunais superiores”.
(Agencia Brasil)

Febre amarela:
Espírito Santo vai
receber mais 1 milhão
de doses da vacina
O Espírito Santo vai receber
1 milhão de doses extras da vacina contra a febre amarela. A
previsão do Ministério da Saúde é que, até o início da próxima
semana, 500 mil doses tenham
sido entregues ao estado. Após
a chegada de todo o novo quantitativo, o Espírito Santo terá
recebido um total de 3,6 milhões de doses da vacina.
De acordo com a pasta, o
estado já atingiu uma cobertura
vacinal de 73% para a febre amarela. O n úmero representa mais
de 1,1 milhão de doses aplicadas entre janeiro e fevereiro
em 60 municípios considerados áreas de risco. Os dados
foram divulgados na quintafeira (2) durante visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao Espírito Santo.
Segundo Barros, a expectativa do governo federal é que,
com a nova remessa de doses,
o estado consiga atingir a cobertura vacinal adequada – acima de 90%. “Isso será uma novidade, já que o Espírito Santo
não era área de vacinação regular antes do surto. Chegar a
este número, em tão pouco
tempo, demonstra o empenho
de todo o estado no combate à
febre amarela”, avaliou.

Desde o início do ano, o ministério tem enviado doses extras aos estados que registram
casos suspeitos, além de outros
localizados na divisa com áreas
que tenham notificações. Ao
todo, 14,6 milhões de doses foram enviadas para Minas Gerais
(6,5 milhões), São Paulo (3,2
milhões), Espírito Santo (2,6
milhões), Rio de Janeiro (1 milhão) e Bahia (900 mil). O quantitativo é um adicional às doses
de rotina do Calendário Nacional de Vacinação, enviadas mensalmente aos estados.
Casos
Até a última sexta-feira (24),
foram confirmados 326 casos
de febre amarela no Brasil. No
total, foram notificados 1.368
casos suspeitos, dos quais 916
permanecem em investigação e
125 foram descartados. Dos
220 óbitos notificados, 109
foram confirmados, 105 ainda
são investigados e seis foram
descartados.
Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, de São
Paulo, da Bahia, do Tocantins,
Rio Grande do Norte e de Goiás continuam com casos em
investigação e/ou confirmados. (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
escolheu o líder do governo no
Senado, Aloysio Nunes (PSDBSP), para assumir o Ministério
das Relações Exteriores. Aloysio substituirá senador tucano
José Serra, que pediu demissão
do comando do Itamaraty por
causa de problemas de saúde.
Temer e o Aloysio Nunes se
encontraram no início da tarde
de quinta-feira (2), no Palácio do
Planalto, para fecharem os últimos detalhes da indicação.
Como novo chanceler, caberá a
Aloysio Nunes representar o
Brasil em compromissos internacionais e junto a embaixadas
estrangeiras no Brasil, além de
chefiar as delegações brasileiras
no exterior. Em maio, depois
que Temer assumiu a Presidên-

cia, ainda na interinidade, Nunes
foi escolhido para a liderança do
governo no Senado.
De acordo com o Palácio do
Planalto, Aloysio Nunes e o
novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, cuja confirmação no cargo
foi feita há uma semana, tomarão posse na próxima terça-feira (7), às 15h30.
O anúncio de Ferreira como
titular das Relações Exteriores foi
feito nesta tarde pelo porta-voz da
Presidência, Alexandre Parola.
Segundo ele, o parlamentar é um
homem público com “larga experiência política” no Executivo e
no Legislativo e possui uma “longa trajetória” em defesa das causas da diplomacia brasileira e da
agenda internacional do Brasil.

“Seu período como presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do
Senado é exemplo claro do elevado valor e das importantes
contribuições que o senador
Aloysio Nunes traz para a promoção e a defesa dos interesses
de nossa política externa”, afirmou o porta-voz.
Perfil
Aloysio Nunes Ferreira tem
71 anos e é senador desde 2011.
Na eleição presidencial de
2014, concorreu como vice-presidente da República na chapa
encabeçada pelo senador Aécio
Neves (PSDB-MG), que chegou
ao segundo turno mas acabou
sendo derrotado pela chapa Dilma Rousseff/Michel Temer.

Além de ter exercido mandatos
de deputado estadual e federal
por São Paulo, o tucano Ferreira foi vice-governador do estado de 1991 a 1994.
No governo Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes
foi ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, de
1999 a 2001, e comandou o
Ministério da Justiça, em 2001
e 2002. Formado em direito pela
Universidade de São Paulo, o
novo ministro ficou exilado na
França no período da ditadura
militar, onde se formou em economia política e fez mestrado em
ciência política pela Universidade de Paris. No lugar de Aloysio
Nunes no Senado, assumirá o primeiro suplente, Airton Sandoval
(PMDB-SP). (Agencia Brasil)

Temer confirma jantar com
Marcelo Odebrecht; Dilma
diz que declaração é mentira
O Palácio do Planalto divulgou na quinta-feira (2) nota em
que diz que o depoimento de
Marcelo Odebrecht confirma “o
que o presidente Michel Temer
vem dizendo há meses”: que teve
um encontro com o empresário,
na época em que era vice-presidente, para tratar da campanha
presidencial, mas que, na ocasião, não foram discutidos valores. Segundo o Planalto, o depoimento do empresário não traz
novidades.
Marcelo Odebrecht foi ouvido na quarta-feira (1º) pelo
ministro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) Herman Benjamin. O empresário é testemunha
na ação em que o PSDB pede a
cassação da chapa Dilma-Temer
por suposto abuso de poder político e econômico durante a
campanha presidencial de 2014.
Na nota divulgada na quintafeira, a Presidência da República confirma ainda que a construtora Odebrecht deu um auxílio
financeiro de R$ 11,3 milhões a

campanhas do PMDB, partido de
Temer, e que o montante foi declarado ao TSE.
Conforme reportagens veiculadas pela imprensa, no depoimento, Marcelo Odebrecht
confirmou o encontro com Temer para tratar da campanha de
2014, mas negou ter acertado
valores. Ele também teria dito
que doações foram acertadas
entre Cláudio Melo Filho, exdiretor da Odebrecht, e Eliseu
Padilha, atual ministro-chefe da
Casa Civil.
O depoimento de Marcelo
Odebrecht foi sigiloso. Condenado a 19 anos e quatro meses
de prisão por participação no
esquema investigado pela Operação Lava Jato e réu em outras
ações penais, o ex-presidente da
construtora Odebrecht está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde
junho de 2015. Em dezembro de
2014, as contas da campanha da
então presidenta Dilma Rousseff e de seu companheiro de cha-

pa, Michel Temer, foram aprovadas com ressalvas pelo TSE.
No entanto, o processo foi reaberto porque o PSDB questionou a aprovação, por entender
que há irregularidades nas prestações de contas apresentadas
por Dilma. Segundo entendimento do TSE, a prestação contábil
do presidente e do vice-presidente é julgada em conjunto.
Dilma Rousseff
A assessoria da ex-presidenta Dilma Rousseff divulgou também nota na qual afirma que todas as doações a suas campanhas
foram feitas de acordo com a
legislação, tendo as duas prestações de contas sido aprovadas
pelo TSE. Ela diz que é “mentirosa” a informação de que teria
pedido recursos a Marcelo Odebrecht ou a quaisquer empresários, e que tenha autorizado pagamentos a prestadores de serviços fora do país, ou por meio
de caixa 2, durante as campanhas
presidenciais de 2010 e 2014,

conforme reportagens divulgadas pela imprensa.
Dilma negou também ter indicado o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como seu representante junto a qualquer
empresa tendo como objetivo a
arrecadação financeira para as
campanhas presidenciais. “Nas
duas eleiç ões, foram designados
tesoureiros, de acordo com a legislação. O próprio ex-ministro
Guido Mantega desmentiu tal informação”, destacou Dilma. A expresidenta classifica de “insulto
a sua honestidade” e “despropósito a quem quer conhecer a verdade sobre os fatos” a insistência em impor a ela “uma conduta
suspeita ou lesiva à democracia
dou ao processo eleitoral”.
De acordo com reportagens
divulga das pela imprensa, o empresário Marcelo Odebrecht
disse, no depoimento, que
doou mais de R$ 150 milhões
à chapa Dilma-Temer na eleição de 2014 como caixa
dois. (Agencia Brasil)

TSE intima PSDB a explicar doações
de empreiteira a Aécio em 2014
O ministro Napoleão Maia,
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), determinou que o PSDB
se manifeste sobre o depoimento do executivo Otávio Marques
de Azevedo, ex-presidente da
construtora Andrade Gutierrez,
que disse ter feito doações não
declaradas à campanha presidencial de Aécio Neves, em 2014.
O magistrado atendeu a uma
petição feita pelo PT em dezembro, dentro do processo que julga as prestações de contas da
campanha de Aécio Neves. A solicitação do ministro do TSE foi
feita depois de Azevedo, que é

também um dos delatores na
Operação Lava Jato, ter prestado depoimento dentro da ação
que julga irregularidades da chapa Dilma-Temer, que é relatada
pelo ministro Herman Benjamin.
Azevedo deu dois depoimentos a Benjamin, um em setembro e outro em novembro do ano
passado. Na segunda oitiva, o
executivo afirmou que as doações eleitorais feitas pela Andrade Gutierrez tanto à chapa
Dilma-Temer como a Aécio Neves não estavam vinculadas a
qualquer contrapartida nem ao
pagamento de propina.

No entanto, Azevedo retificou o que havia dito anteriormente, afirmando que o valor
total das doações da empresa à
campanha de Aécio Neves foi de
R$ 19 milhões, maior do que os
R$ 12,6 milhões que constam
no sistema do TSE, o que motivou a petição do PT e a ordem
de esclarecimentos feito agora
no processo que julga as contas
do então candidato tucano.
No despacho datado de sexta-feira (24), Napoleão Maia deu
o prazo de três dias para o PSDB
explicar as declarações de Azevedo, contados a partir da noti-

STF adia para abril decisão
sobre denúncia contra
governador de Minas
O Supremo Tribunal Federal
(STF) adiou na quinta-feira (2)
o resultado do julgamento sobre
a validade da norma da Constituição de Minas Gerais que impede o governador do estado de
responder a uma ação penal sem
autorização da Assembleia Legislativa.
O julgamento deve ser retomado em abril, após a posse do
ministro Alexandre de Moraes,
porque a pauta de julgamento de
março já foi definida. A decisão
que for tomada pela Corte atingirá o atual governador, Fernando Pimentel, que é investigado
na Operação Acrônimo, da Polícia Federal.
A suspensão ocorreu por não
haver seis ministros a favor de
uma das teses que estivessem
presentes para julgar a constitucionalidade da norma. Em função da ausência de Gilmar Mendes, não foi atingido o número
mínimo de votos a favor do prosseguimento da análise da ação.

Durante o julgamento, os
ministros Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Rosa Weber,
Luiz Fux e Carmen Lúcia entenderam que ação protocolada
pelo DEM é adequada tecnicamente para questionar a validade do impedimento. No entanto, Marco Aurélio, Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski e Celso
de Mello entenderam que ação
não pode ser julgada por ser inviável juridicamente.
Na ação, o DEM afirma que
a norma mineira é inconstitucional e pede que a Corte declare
que não há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia contra o governador.
Operação Acrônimo
A denúncia contra Pimentel
foi apresentada em maio do ano
passado pela Procuradoria-Geral República (PGR) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela
se baseia nas investigações da

Polícia Federal (PF) no âmbito
da Operação Acrônimo, instaurada para apurar esquemas
ilegais que teriam beneficiado o governador na campanha
eleitoral de 2014. Segundo a
PF, empresas pago vantagens
ilegais durante o período em
que Pimentel comandou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre 2011
e 2014.
Em outubro, o STJ decidiu
encaminhar a denúncia contra o
governador à Assembleia Legislativa após a maioria dos ministros entender que é necessária
autorização prévia do Legislativo local para dar prosseguimento ao processo.
O advogado do governador,
Eugênio Pacelli, sustenta que a
denúncia da PGR é frágil e “feita com base exclusivamente em
depoimento de colaborador, não
se apoiando em nenhum meio de
prova admitido pela Justiça”.
(Agencia Brasil)

ficação do partido.
A investigação de possíveis
irregularidades nas contas da
campanha de Aécio Neves foi
determinada em agosto do ano
passado pela ministra Maria
Theresa de Assis Moura, então
corregedora do TSE, após o PT
denunciar aparentes inconsistências nas contas do candidato
do PSDB à presidência.
À época, o PSDB disse que
as alegações do PT eram “desprovidas de qualquer verdade” e
que as denúncias tinham “nítido propósito político”. (Agencia Brasil)

TV por assinatura
perde clientes
no país
O número de clientes de TV por
assinatura no Brasil caiu 1,91%
entre janeiro do ano passado e o
mesmo mês deste ano, com redução de 364,4 mil assinantes. De
dezembro de 2016 para janeiro de
2017 houve queda de 105 mil clientes de TV paga no país.
Atualmente, o país tem 18,69
milhões de clientes de TV paga, segundo dados divulgados na quintafeira (2) pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). A tecnologia por satélite é a que tem o
maior número de assinantes, com
10,6 milhões de clientes, seguida
pela TV a cabo, com 7,7 milhões.
Nos últimos 12 meses Pernambuco liderou a redução percentual de assinantes de TV no
país, com queda de 8,02%, seguido de Rondônia (-7,98%) e Amapá (-7,58%). Lideraram o crescimento da TV paga no Brasil os
estados do Piauí (7,47%), Sergipe (4,26%) e Maranhão (4,08%).
Segundo especialistas, uma das
causas para a queda no número de
assinantes de TV por assinatura é a
crise econômica, que tem levado
muitas famílias brasileiras a cancelarem o serviço. (Agencia Brasil)
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Vôlei Nestlé viaja confiante
para enfrentar o Rexona-Sesc

Tandara releva confiança do time no resultado positivo
bem como mandante e oscilando fora de casa, por isso, estamos treinando bastante para melhorar neste aspecto. Será importante entrarmos determinadas,
focadas e acreditando que temos
condições de ganhar”, afirma a
levantadora.
Tandara acredita que a responsabilidade está do lado adversário, mas que a vitória no turno
e na rodada anterior dá moral ao
elenco. “Jogamos muito bem na
vitória contra o Dentil/Praia Clube, em casa. Nosso saque e sistema defensivo funcionaram bastante. Então, acredito que esses
fatores possam influenciar nessa partida também. O time está

confiante que pode ganhar. Elas
estão na liderança, portanto, a
responsabilidade é delas, mas
vamos para cima e estamos treinando para conquistar a vitória.
Estamos adquirindo confiança a
cada treino e jogo e uma boa atuação terá como consequência um
placar positivo. O primeiro turno ficou no passado, mas claro
que acreditamos pelo resultado
que tivemos contra elas em casa
e isso certamente ajuda, principalmente por ser a única equipe
que venceu o Rexona na Superliga”, garante a ponteira.
Esse confronto foi disputado
81 vezes na história da Superliga
e a equipe carioca leva vantagem

com 46 vitórias contra 35. Nos
últimos 23 jogos pela competição nacional, o Rio de Janeiro
soma 13 vitórias contra 10 de
Dani Lins e suas companheiras.
Somando todos os campeonatos,
de 2009 para cá, o time de Osasco está em desvantagem de 15 a
11. Esses são os clubes mais vitoriosos do vôlei brasileiro. São
11 títulos de Superliga e 4 SulAmericanos pelo lado do Rexona-Sesc. Já a agremiação de
Osasco tem cinco conquistas de
Superliga, é tetracampeã SulAmericana e campeã do Mundial de Clubes, em Doha/2012.
No momento, o Vôlei Nestlé se destaca nas estatísticas da
CBV no fundamento ataque, liderando com 29,02% de eficiência, e sendo o segundo em defesa, com 40,73%. Individualmente, a ponteira Tandara é a segunda melhor atacante, com 29,11%,
Paula a terceira, com 27,65%.
Camila Brait aparece na terceira
posição em defesa, com
39,14%, e Bia, sexta colocada
em aproveitamento de bloqueios, é a jogadora com mais pontos anotados com “paredão” certeiro, com 71 pontos neste fundamento, dez a mais que a segunda, a central Valquíria, do Genter
Vôlei Bauru.

Indy Lights

Matheus Leist estreia em
oval como um dos mais
rápidos nos testes em Miami
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No primeiro turno, no ginásio José Liberatti, o Vôlei Nestlé marcou 3 sets a 2 no RexonaSesc, única derrota do rival carioca na atual edição da Superliga
2016/17. Por esse motivo, e por
ter superado o Dentil/Praia Clube na rodada passada com grande atuação, o time de Osasco vai
para o Rio de Janeiro confiante
em busca de mais um resultado
positivo. Com 45 pontos, o técnico Luizomar e suas comandadas ocupam a vice-liderança e
terão pela frente o primeiro colocado, com 53. O confronto
será realizado na Arena da Barra,
nesta sexta-feira (3), às 21h30,
com transmissão do SporTV.
Dani Lins tem experiência no
maior clássico do vôlei brasileiro e acredita que o Vôlei Nestlé
tem condições de ganhar se entrar
focado. “A vitória do primeiro turno passou, já faz um tempo daquele
jogo e depois tivemos várias outras
vitórias e também derrotas. Temos
de pensar que será outra partida difícil e na casa delas. O local é diferente, mas elas estão treinando lá
desde segunda-feira, então só será
novo para a nossa equipe. O Vôlei
Nestlé vem de uma boa atuação diante do Dentil/Praia Clube e precisa colocar como referência essa
partida. Estamos jogando muito

Foto/ João Pires

O time de Osasco foi o único a vencer o adversário na atual edição da Superliga. A partida está marcada para esta sextafeira, às 21h30, na Arena da Barra

Matheus Leist
O Carnaval do atual campeão da F-3 Inglesa, Matheus
Leist, foi de muita velocidade
e estreia no oval de Homestead, em Miami, nos testes de
pré-temporada da Indy Lights.
O piloto de 18 anos foi o segundo colocado na primeira
sessão de segunda-feira com o
tempo de 28s942, marca que o
levou a ser o mais rápido entre
os estreantes da categoria.
“Os primeiros testes foram
muito bons aqui em Homestead, principalmente por ter sido
a primeira vez em que andei em
um circuito oval. Eu me adaptei
muito bem no carro da Carlin e
também no circuito. Espero poder continuar evoluindo na próxima sessão”, diz Leist.
No segundo treino, realizado no período da tarde do mesmo dia, Leist ainda melhorou
sua marca em um décimo e fechou com o sexto tempo. Após

Gideoni Monteiro
Os atletas do Shimano Sports
Team estão entre os favoritos em
três provas no final de semana,
nas modalidades MTB, ciclismo
de pista e triatlo. Em Araxá
(MG), 13 ciclistas apoiados pela
marca competem na CIMTB,
com início nesta sexta-feira (3)
e término no domingo (5). Em
São José dos Campos (SP), o
cearense Gideoni Monteiro disputa a abertura do Campeonato
Valeparaibano de Ciclismo, enquanto Reinaldo Coluci vai em
busca da vitória do 7º GP Extreme Endurance Triathlon, em São
Carlos (SP).
A Shimano terá 12 representantes nas duas super elite em
Araxá, sete deles da elite e outros cinco atletas sub-23, com
três dias de provas: Contrarrelógio na abertura, Short Track no
sábado (4) e Cross Country
Olímpico na decisão. Os ciclistas de elite confirmados são:
Rubens Valeriano e Guilherme
Muller (ambos Sense Factory
Racing), Sherman Trezza e Wolfgang Soares (ambos Caloi Elite

Team), Ricardo Pscheidt (Trek
Brasil), Daniel Grossi (Groove/
Shimano) e Mario Antonio Verissimo (Oggi/Isapa Team).
Já pela categoria sub-23 estarão em ação Jefferson Batista, João Pedro Firmeza e Danielle Moraes (os três do AVA
Project) e Luiz Renato Borges
e Karen Olímpio (ambos Oggi/
Isapa Team). O 13º integrante
do Shimano Sports Team será
o atleta júnior Mario Couto
(Sense Factory Racing), um dos
principais favoritos em sua categoria, que terá apenas uma prova no
domingo.
Quem chega com a confiança em alta a Araxá é Guilherme
Muller, após a vitória na Taça
Brasil de XCO, única prova realizada na temporada valendo pontos no ranking mundial. “A expectativa é grande, porque teremos
atletas muito fortes na competição. Garantir um top 5 seria um
resultado muito satisfatório, em
uma corrida em que tudo pode
acontecer, ainda mais em prova
de etapas. Tentarei manter a re-

gularidade nos três dias e ir em
busca de um bom resultado geral”, conta Guilherme, ciclista
que tem sua bike equipada com
o grupo XTR Di2 de troca de
marchas eletrônica.
Valeparaibano de Ciclismo
- O ciclista Gideoni Monteiro
(Indaiatuba/HTPro Nutrition/
FAB) fará sua terceira prova na
temporada, a segunda no ciclismo de estrada, na abertura do
Campeonato Valeparaibano de Ciclismo, em São José dos Campos.
A largada da elite masculina será
realizada às 10h do domingo, com
a previsão de duração de 1h50.
“Será uma boa oportunidade de
manter o ritmo, após ter vencido a
prova da Comarca de Poços de
Caldas em janeiro e ter competido na etapa da Colômbia da Copa
do Mundo de Pista. Espero ter um
bom resultado e garantir um lugar
no pódio”, avalia Gideoni.
GP Extreme - O triatleta
paulista Reinaldo Colucci (SESI/
Scott) terá no GP Extreme Triatlhon, sábado, às 12h, a sua última prova preparatória para o
Ironman 70.3 de Buenos Aires,
marcado para o fim de semana
que vem, no dia 12 de março. Na
competição no interior de São
Paulo, os atletas terão pela frente 1.000 metros de natação no
lago do Chibarro, 100 km de ciclismo nas vias do Parque Damha
e a corrida finalizando a competição, com 10 km também no interior do parque.
“Esta será apenas minha segunda prova na temporada, uma
vez que no mês passado disputei
o Triatlhon Internacional de Santos, onde obtive o terceiro lugar.
Estou bastante motivado para
competir, porém o foco maior

está na semana que vem, no Ironman 70.3 de Buenos Aires, e
meus treinos estão voltados para
essa competição na Argentina”,
conta Colucci. “Farei minha primeira disputa utilizando o grupo
Shimano Dura Ace Di2, na minha bike de Scott Plasma 5, e
também irei usar o capacete Lazer e as rodas PRO”, destaca.
Shimano Sports Team 2017
- Assim como diversas marcas do
segmento esportivo, a Shimano
apoiou e patrocinou inúmeros
atletas com foco nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Terminada a Rio 2016, a marca japonesa continua apostando no fortalecimento do ciclismo no Brasil
com a ampliação do número de
atletas apoiados. São eles:
No MTB cross country, Wolfgang Soares e Sherman Trezza
(Caloi Elite Team); Mario Veríssimo, Karen Olímpio, Kennedi
Lago e Luiz Renato (Team OGGI/
ISAPA); Rubens Donizete, Guilherme Muller e Mario Couto
(Sense Factory Racing); Daniel
Grossi e Isabella Lacerda (Team
Groove); Ricardo Pscheidt e
Adriana Nascimento (Trek Factory Racing); Jefferson Batista,
João Pedro Firmeza e Danielle
Moraes (AVA Project). No downhill, Lucas Borba (Audax); No
ciclismo de estrada: Flavia Oliveira (Specialized) e Gideoni
Monteiro (Indaiatuba/HTPro
Nutrition/Força Aérea Brasileira); No BMX: Priscilla Stevaux
(Caixa/Shimano) e Renato Rezende (Team Nissan). E, no triathlon: Laura Mira (Team OGGI/
ISAPA); Clara Guimarães Carvalho (Sense Factory Racing); Sabrina Gobbo (Trek Factory Racing) e Reinaldo Colucci (SESI/
Scott). Mais informações no
site: bike.shimano.com.br

Marcha Atlética

Copa Brasil Caixa define
equipe da Copa PanAmericana da modalidade
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Atletas Shimano disputam provas de
ciclismo e triatlo no fim de semana

ser o grande destaque do automobilismo brasileiro na Europa em 2016 com quatro vitórias e 11 pódios na F-3 Inglesa, o piloto de Novo Hamburgo (RS) tem como meta andar
entre os primeiros na principal categoria de acesso da Indy.
“Espero começar a temporada lutando pódios e vitórias.
A estreia acontece já no próximo final de semana em São
Petersburgo, então o nosso ritmo com a Carlin é de fazer os
nossos últimos ajustes nesse
último dia de treinos da prétemporada”, afirma Leist, que
deu 137 voltas no primeiro dia
de testes.
O segundo dia de testes
coletivos da Indy Lights, categoria de acesso à Fórmula
Indy, será nesta quinta-feira,
novamente em Homestead,
porém no circuito misto com
14 curvas.

Pódio masculino dos 20 km de 2016, no Rio
A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, que será disputada
no próximo domingo (dia 5), na
cidade de Bragança Paulista (SP),
tem uma atração especial. Além
de reunir os principais marchadores do País, a competição é
seletiva para a Copa Pan-Americana (o PAN da modalidade), que
será realizada nos dias 13 e 14
de maio, em Lima, no Peru.
Pelos critérios de convocação, a Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) chamará os
campeões de domingo nas provas de adultos e sub-20.
A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, o segundo evento do
calendário nacional da CBAt em
2017, terá oito provas, que serão
disputadas num circuito de 1 km,

na Avenida Alpheu Grimello, no
Jardim Nova Bragança, ao lado
do Lago do Taboão.
O Departamento Técnico da
CBAt alerta que a competição
não terá Congresso Técnico, mas
que a direção da prova estará à
disposição das equipes na área da
competição no sábado (4), das
14 às 18 horas, para dirimir eventuais dúvidas sobre a participação de seus atletas.
A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética integra o Programa
Caixa de Competições Nacionais 2017, da Confederação Brasileira de Atletismo. A realização
é da CBAt e da FPA, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista.

