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Governo espera arrecadar R$ 8,5 bi
com leilões de petróleo este ano
Ministro do STF nega pedido de
liberdade a Palocci na Lava Jato
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Operação investiga fraudes na Previdência
que causaram prejuízo de R$ 2,8 mi
Página 3

Banco
Central dos
EUA mantém
taxas de juros
no mesmo
patamar
O Federal Reserve (Fed),
banco central dos Estados
Unidos, cumpriu as expectativas da maioria dos analistas
de mercado americanos e
manteve o patamar das taxas
de juros do país entre 0,75%
e 1%, além de ter considerado os dados negativos de consumo e crescimento no primeiro trimestre como “transitórios”. As informações são
da agência EFE.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Ministr o da Fazenda, Henrique Meirelles, faz palestra no
encer ramento do 9º Fórum Liberdade de Imprensa e
Democracia, promovido pela OAB/DF
O governo federal ainda não
calculou o impacto financeiro
das últimas mudanças anunciadas

pelo relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado
Arthur Maia (PPS-BA), que in-

EURO
Compra: 3,44
Venda:
3,44

OURO
Compra: 119,70
Venda: 133,27

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, participará com mais de
cem atividades no Maio Amarelo, movimento que acontece
em várias partes do mundo para
incentivar a convivência entre
os modais e conscientizar a todos sobre a importância de reduzir os índices de mortos e

A regulamentação da operação civil de aeronaves remotamente pilotadas, os drones, pela
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), vai dar mais segurança para a operação dos equipamentos, segundo técnicos que

Noite

participaram na quarta-feira (3)
de um workshop promovido pela
agência para apresentar as regras.
Entre as normas, está a proibição da utilização dos equipamentos a menos de 30 metros de pessoas sem autorização. Página 4

Para quem quer se divertir em meio à natureza, amigos e famílias, uma boa ideia
é a etapa do Suzuki OffRoad neste sábado, dia 06 de
maio, na turística Pirenópolis, interior de Goiás. Com
localização estratégica, a
120 km de Goiânia (GO) e
150 km de Brasília (DF), a
cidade é circundada pela
Serra dos Pireneus, o que
traz diversas opções de roteiros e belas paisagens naturais para animar e divertir
os participantes do rali de
regularidade.
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Rafael Câmara quer vitória
na Copa São SP KGV como
presente de aniversário
O kart ista Rafael Câmara
espera retornar para a disputa da Copa São Paulo de Kart
KGV da melhor maneira possível. Completando 12 anos
na sexta-feira (05), o pernambucano quer comemorar
no pódio no sábado (06),
quando acontecem as três
corridas válidas pela 4ª etapa

Prova terá belas paisagens em meio às montanhas

Auto Jornal sobe no
pódio da Fórmula Vee
em Interlagos
Exatamente um ano depois
de sua primeira vitória do kartismo amador, o jovem (16
anos) Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie/Cazarré-MasterMidia Mktcom/
Auto Jornal) subiu no pódio
em sua segunda incursão no
mítico Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo
(SP). No último domingo ele
terminou na sexta colocação
no GP do Trabalhador de Fórmula Vee.
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Alberto Cesar Otazu

do campeonato e abertura
do Torneio de Inverno, no
Kartódromo da Granja Viana, em Cotia. Correndo pela
categoria Rotax Junior
Max, Câmara disputou duas
das três etapas realizadas,
com duas vitórias e um terceiro lugar em quatro corridas realizadas.
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Brasil encara Portugal
em clássico cheio de
rivalidade valendo vaga
na semi em Bahamas

26º C
15º C

feridos no trânsito.
Em 11 de maio de 2011, a
ONU (Organização das Nações
Unidas) definiu o período de
2011 a 2020 como a “Década
de Ações para a Segurança no
Trânsito”. Com isso, o mês de
maio se tornou a referência
mundial para discutir ações
para tornar o trânsito mais seguro.
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Regras da Anac trarão mais
segurança à operação de
drones, dizem técnicos

Pirenópolis recebe o rali
de regularidade Suzuki
Off-Road neste sábado

Foto/ Claudio Larangeira

Turismo
Compra: 3,01
Venda:
3,32

Prefeitura participa do Maio
Amarelo para incentivar
trânsito mais seguro

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,15
Venda:
3,15

cluiu na Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 287/16 os
agentes penitenciários, agentes
socioeducativos e policiais legislativos entre os servidores
com direito à aposentadoria com
idade reduzida.
“Ainda estamos fazendo os
cálculos e divulgaremos [os efeitos] o mais rápido possível”, disse na quarta-feira (3), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo o ministro, até terça-feira (2), quando Maia anunciou que atenderia à reivindicação
dos profissionais, o governo calculava que as mudanças já feitas na
proposta original enviada ao Congresso Nacional reduzem em 24%
a economia global que o governo
pretendia fazer em relação ao pagamento dos benefícios previdenciários futuros.
Página 3

de outubro. Ele também confirmou a 14ª rodada de licitação de concessões para o dia
27 de setembro. Além disso,
ainda este mês está prevista a
4ª rodada de campos marginais
de petróleo e gás.
No evento, Coelho Filho
destacou a adoção de medidas
para a melhoria do ambiente de
negócios no setor, com segurança jurídica e estabilidade
regulatória. Ele também citou
a mudança da obrigatoriedade
da participação da Petrobras
como operadora única do présal. (Agencia Brasil)

Foto/ Lea Well

Quinta: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite
ocorrem pancadas
de chuva.

Foto/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O grupo investidor chinês
HNA aumentou sua participação acionária no Deutsche
Bank, maior banco da Alemanha, por quase 1,8 bilhão de
euros, tornando-se assim o
maior acionista da instituição, segundo um comunicado
divulgado na quarta-feira (3).
As informações são da agência EFE.
Com a transação, a participação total do grupo chinês
no Deutsche Bank passou de
4,8% para 9,92% e está avaliada em 3,4 bilhões de euros,
superando a participação do
Catar, que tem 6% das ações
do Deutsche Bank, que são
cotadas nas bolsas de Frankfurt e Nova York.
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Governo vai calcular impacto
das mudanças na proposta
de reforma da Previdência

Foto/ Tom Papp

Grupo
investidor
chinês
torna-se maior
acionista do
Deutsche Bank

O ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho, disse na quarta-feira (3)
que os leilões de petróleo que
serão feitos neste ano deverão
arrecadar cerca de R$ 8,5 bilhões apenas em bônus de assinatura. Os leilões de 2017 e
2018 somados devem atrair investimentos na ordem de R$
200 bilhões nos próximos dez
anos, segundo o ministro.
Ao participar de um evento
no Texas (EUA), o ministro
confirmou que serão realizados
dois leilões para exploração de
petróleo no pré-sal no dia 27

Último confronto foi na final do Mundialito Cascais 2016:
vitória brasileira
Para muitos, uma final antecipada. Tetracampeão mundial FIFA (2009/2008/2007/
2006), o Brasil entra em quadra na tarde desta quinta-feira,
dia 4, para enfrentar Portugal,
atual campeão, em clássico
cheio de rivalidade e tradição
nas areias, com a bola rolando

a partir das 18h (horário de
Brasília), jogo válido pelas
quartas de final que vale vaga
na semifinal da Copa do
Mundo FIFA Bahamas 2017
- o SporTV transmite a partida ao vivo para todo o país
e a TV Bandeirantes exibe em
reprise.
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Prefeitura participa do Maio Amarelo
para incentivar trânsito mais seguro
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Enquanto Fernandinho ‘MBL’ pede mais segurança pros colegas e funcionários (leia-se caso da invasão do gabinete por figurinhas que não têm importância política), na sessão de hoje (CPI
da Dívida Ativa) Oracle, Ceagesp e Sabesp vão tentar ...
DE
... ’se explicar’ pro presidente Tuma (PSDB) e pro
relator Felix (PR), além de Guedes (PT), Goulart (PSD), Nunes
(PMDB), Amadeu (PTB) e Camilo(PSB), que foi quem mais
defendeu um novo parcelamento pra pagamento pros inadimplentes ...
S Ã O PA U L O
... Adilson Amadeu (PTB) comemora o fato do Tribunal de
Justiça (SP) ter extinto o processo que ‘garantia ao Uber
funcionar sem ser fiscalizado pela prefeitura. No dia 19, AA comandará audiência pública pela regulamentação de aplicativos.
PR E F E I T U RA ( S P )
Parece ter ‘caído a ficha’ - no comando mineiro do PSDB
nacional - que não tem como impedir João Doria ser o candidato
à Presidência ou ao governo paulista em 2018, neste acaso apoiando a candidatura do governador Alckmin ao cargo.
CONGRESSO
Primeiras pesquisas (qualitativas) de quem pode ser eleito
senador (2 vagas em 2018) por São Paulo tá mais em alta a exprefeita (ainda no PT) Marta (PMDB) e mais em baixa o ex-marido e novamente vereador paulistano Suplicy (PT).
PR E S I D Ê N C I A
A sorte de Temer é - aos 75 de idade - se dar ao luxo de
não precisar fazer média, uma vez que não vai disputar reeleição
em 2018, raciocínio válido inclusive pra parcela da imprensa, que
trata suas reformas de acordo com sua propaganda oficial.
J U S T I Ç AS
Artigo 312 do Código de Processo Penal (prisão preventiva)
não quer saber quem é o preso a ser libertado até condenação (ou
não) em 2ª instância. Daí os votos (Supremo) pró Zé Dirceu. de
Tofoli (ex-advogado - PT), Lewandowski e até Mendes (TSE).
PA R T I D O S
PROS - ter quebrado seu sigilo fiscal (via TSE), por desvio
no uso de dinheiro ilegal (caixa 2 pra eleição de Dilma em 2014),
dá ao partido, que teve no ministério (Educação de Dilma) o irmão de Ciro Gomes, a visibilidade que os demais 34 não não
querem.
H I S T Ó R I AS
Logo após a aparição do ex-prefeito paulistano (uma eleição
indireta e outra direta), ex-governador paulista (eleição indireta)
e atual deputado federal Paulo Maluf na propaganda do ’novo’ PP
na televisão, um sujeito se abalou lá do interiorzão ...
DA
... pra Capital e chegou à sede do diretório estadual dizendo o
seguinte: “tô aqui porque o doutor Paulo pediu que viesse me
filiar”. Após algum tempo de chá de cadeira, foi finalmente recebido. “Olha, na verdade foi pela televisão, mas ele ...
PO L Í T I CA
... só podia estar falando comigo”. Ao ouvir a história, o veteraníssimo jornalista Hélio Mauro (assessor de imprensa de Maluf) não se aguentou e segurou pra não gargalhar. “Após
meio Século de jornalismo, achei que já tinha visto e ouvido tudo”.
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 nas Associações (Cronistas de Política de São Paulo e Paulista de Imprensa).
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, participará com mais de
cem atividades no Maio Amarelo, movimento que acontece
em várias partes do mundo para
incentivar a convivência entre
os modais e conscientizar a todos sobre a importância de reduzir os índices de mortos e
feridos no trânsito.
Em 11 de maio de 2011, a
ONU (Organização das Nações
Unidas) definiu o período de
2011 a 2020 como a “Década de
Ações para a Segurança no Trânsito”. Com isso, o mês de maio
se tornou a referência mundial
para discutir ações para tornar o
trânsito mais seguro. Já o amarelo foi adotado para marcar esse
mês em alusão à cor do conjunto
semafórico que significa “atenção”, ou seja, a ideia é criar um
mês para ter “atenção pela vida”.
“Esta iniciativa vai contagiar
a cidade como um todo e espero
que a todos os que se utilizam de
mobilidade, desde os motoristas
de automóveis, de ônibus, de
vans, motociclistas, ciclistas e
pedestres. O Maio Amarelo é um
alerta para redução de acidentes
e conscientização da população
que utiliza algum modal diariamente sobre respeito às regras
e à legislação”, disse o prefeito
João Doria.
Alguns monumentos da cidade vão ser iluminados na cor
amarela pelo Ilume (Departamento de Iluminação Pública),
entre eles, viaduto do Chá, Monumento às Bandeiras, Monu-

mento 80 Anos da Imigração Japonesa, além das pontes Estaiada e das Bandeiras. O prédio da
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, localizado
no centro da cidade, recebeu um
laço amarelo na fachada.
No último dia do mês (31/
05), haverá o Dia D, que é um
desafio proposto pela Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes para terminar o dia
sem acidentes com vítimas. O
secretário Sergio Avelleda diz
que a ideia é conscientizar a todos para ter cautela no trânsito.
Na cidade de São Paulo, estão programadas várias atividades e, para contemplar a todos,
a secretaria vai destacar a cada
semana um modal diferente.

Durante a segunda semana
do Maio Amarelo estão programadas várias atividades para os
ciclistas, entre elas um passeio
ciclístico pelas ruas do centro
com o secretário Sérgio Avelleda. Além disso, está agendada
uma caravana onde os táxis pretos vão ganhar racks para bicicletas no Ibirapuera justamente para mostrar e incentivar a
convivência entre os modais.
Também haverá um centro itinerante de apoio aos ciclistas
nos principais parques da cidade, onde será possível fazer
pequenos reparos nas bicicletas. No shopping Eldorado, também será montada uma pista para
as bikes voltada para que as crianças.

Pedestres – 2 a 6 de maio
O destaque na primeira semana serão os pedestres e as
ações voltadas para tornar as ruas
mais seguras para quem anda a
pé. Serão feitas campanhas nos
cruzamentos para orientar o pedestre sobre a leitura correta
dos semáforos. Haverá uma operação piloto em 15 cruzamentos
da cidade para conscientizar o
pedestre de que não é preciso
correr para atravessar quando o
semáforo estiver no piscante. As
escolas municipais e CEUs
(Centros Educacionais Unificados), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, vão
fazer ações para informar os alunos e suas famílias sobre segurança no trânsito.

Motociclistas e motofretistas - 14 a 20 de maio
No shopping Eldorado, será
montado um circuito de motos
para que os motociclistas possam receber um treinamento gratuito e mais informações sobre
como trafegar com segurança
pelas ruas da cidade. Na marginal também haverá um ponto
para que os motociclistas possam fazer uma avaliação geral de
suas motos.

Ciclistas – 7 a 13 de maio

Veículos de passeio – 21 a
27 de maio
Uma das ações feitas durante essa semana será sobre o uso
consciente das vagas especiais,
que são voltadas para pessoas
com deficiências, idosos e gestantes. Também estão programadas várias apresentações de tea-

tro e distribuição de materiais
educativos para os condutores.
Veículos coletivos e de carga – 28 a 31 de maio
Os motoristas de ônibus e
ciclistas terão a oportunidade de
trocar de papel no trânsito. O
ciclista vai subir em um ônibus
para ver o ponto cego que o condutor encontra, enquanto este vai
pedalar para sentir como é dividir as ruas com os veículos mais
pesados.
Além da programação definida pela Prefeitura, entidades
de classe e a sociedade civil também podem participar do Maio
Amarelo e sugerir programações próprias por meio do site
criado
para
o
evento
(www.maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br).
O Maio Amarelo conta com
a parceria da Fundação Bloomberg, que fará o seminário
“Como tornar as ruas seguras
para as pessoas”, que será
aberto ao público com a presença de Skye Duncan, diretora de Desing Global da NACTO (National Association of
City Transportation Officials).
O aplicativo 99 também apoia
o evento e vai doar 300 racks
de bike para os táxis pretos,
justamente para incentivar a
integração entre os modais
(bicicleta e táxi). Por meio do
app também será possível, durante o mês de maio, participar de game dos modais que
vão dar vouchers para os ganhadores. As empresas Shimano e Caloi também são parceiras do Maio Amarelo.

Prefeitura recebe doação de
20 motos para GCM e CET
O prefeito João Doria, os
secretários municipais Sérgio
Avelleda (Mobilidade e Transportes) e José Roberto de Oliveira (Segurança Urbana), e o
presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), João
Octaviano, apresentam nesta
quarta-feira (3) 20 novas motocicletas modelo XRE 300 doadas pela Honda, que serão utilizadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e pela CET.
“Esta é uma iniciativa solidária feita por uma empresa, que
aceitou o convite da Prefeitura
de São Paulo para a doação de
produtos e serviços sem nenhuma contrapartida”, disse o prefeito ressaltando a importância
para a capital de parcerias com
as empresas. Doria também se
colocou à disposição de outros
representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir

com a cidade.
Serão 10 motocicletas para
a GCM e outras 10 para a CET que já estão sendo utilizadas pelos agentes no projeto “Anjos da
Marginal”. A Honda também forneceu peças para recuperação de
outras 30 motos da GCM, sem
contrapartida para o município.
Entre os 29 itens de reposição
doados estão: câmara de ar traseira, embreagem unidirecional,
filtro de ar, filtro de óleo, pastilha de freio e vela de ignição.
A doação dos veículos será por
sistema de comodato (empréstimo) no período de quatro anos. A
empresa também será a responsável pela manutenção das 20 motos, no valor anual de R$ 65 mil.
Com as 10 novas motocicletas, a GCM poderá intensificar
o monitoramento do patrimônio
público, praças, parques e principais avenidas, garantindo mais

segurança ao cidadão.
“A nossa ideia agora é criar
uma equipe de motos ligada à Inspetoria de Operações Especiais
[IOPE], porque assim você não tem
uma área de atuação específica na
cidade e pode apoiar um bairro na
periferia, pode trabalhar no Centro
e pode fazer operações específicas, como a operação Marginal
Segura”, afirmou o secretário municipal de Segurança Urbana, José
Roberto de Oliveira.
“Anjos da Marginal”
A CET recebeu, em março,
10 novas motocicletas doadas
pela Honda para reforçar a fiscalização e o atendimento do
programa Marginal Segura. As
motos, também do modelo XRE
300, fazem parte das ações do
projeto “Anjos da Marginal”,
que prevê mais agilidade nos
deslocamentos para atendimen-

to de ocorrências, fiscalização
e segurança para aqueles que circulam diariamente pelas marginais Pinheiros e Tietê. Para atender melhor aos usuários das marginais, os agentes de trânsito da
CET realizaram treinamento de
pilotagem no Centro Educacional de Trânsito Honda.
“Esta doação é decisiva para
aumentar o nível de presença dos
agentes da CET no programa
Anjos da Marginal. Nós conseguimos atender com muito mais
eficiência e rapidez o que acontece nas Marginais”, disse o secretário municipal de Transportes, Sérgio Avelleda.
As novas motocicletas da
Honda se juntam as 10 pick-ups
da Mitsubishi, modelo L200 Triton Sport, que desde o dia 08 de
março ampliaram o atendimento de ocorrências nas marginais
Pinheiros e Tietê.

Prefeitura recebe doação de
computadores e impressoras da
indústria elétrica e eletrônica
O prefeito João Doria e o
secretário municipal de Inovação
e Tecnologia, Daniel Annenberg, anunciaram nesta quartafeira (3) a doação de equipamentos de informática por
empresas ligadas à Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), sem
custos ao município.
A cidade de São Paulo receberá o reforço de 750 computadores e 110 impressoras a laser,
itens doados por empresas
como Dell, HP, Lenovo e Positivo, com apoio da Intel e da
Microsoft. A Huawei irá contribuir com equipamentos de rede
e conectividade, como servidores, switches, roteadores, pontos de acesso sem fio, além de
suporte técnico pelo período de
um ano. A empresa já havia doado, em outra ocasião, equipamentos de rede e acesso à internet para a Prefeitura. João Doria ressalta a importância para a
capital de parcerias com as empresas e se coloca à disposição

de outros representantes da iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.
“O programa consiste na doação de equipamentos e softwares pela iniciativa privada para
programas de educação e empreendedorismo da Prefeitura. Será um processo contínuo
e por etapas. Por isso, nós esperamos que outras empresas
do setor privado, sejam brasileiras ou multinacionais, sigam esse exemplo e solidariamente venham ao encontro
do projeto”, disse o prefeito
João Doria.
Denominada de “Tecnologia
Solidária”, a iniciativa irá destinar os equipamentos a programas que precisam de ferramentas mais modernas, como o Poupatempo Municipal, que propõe
a descentralização dos serviços
municipais. Os equipamentos
também serão destinados
ao programa Empreenda Fácil,
lançado em maio deste ano com
o objetivo de reduzir o prazo de

abertura de empresas de mais de
100 dias para até uma semana,
utilizando a internet como ferramenta. O treinamento para os
servidores municipais conhecerem o novo sistema já começou.
Outra iniciativa beneficiada
pelo “Tecnologia Solidária” é o
CEU21, projeto da Secretaria de
Educação que garante a implantação de laboratórios de educação digital nas 555 escolas municipais. O foco da ação são as
crianças e jovens do Ensino Fundamental, com idade a partir de
6 anos.
“A indústria entende que, em
uma situação de crise e de dificuldades em relação às contas
públicas, temos que ser criativos
para voltar a crescer. Esta é a
nossa contribuição. Os programas da Prefeitura estão sintonizados com o setor eletroeletrônico na busca pelo uso da tecnologia como ferramenta de eficiência”, explica o presidente da
Abinee, Humberto Barbato.
No final de março, a Micro-

soft também fechou parceria
com a Prefeitura para ampliar a
utilização da tecnologia na rede
municipal de ensino permitindo
acesso às plataformas educacionais da empresa, além de ofertas de capacitação e doação de
softwares. Serão beneficiados
pelo projeto 422.110 estudantes
e 58.991 docentes.
“Precisamos de uma infraestrutura eficiente para garantir a
gestão da cidade. Esta iniciativa
dá suporte a programas extremamente relevantes, que contribuem para inserir São Paulo no
caminho da modernidade”, afirma Daniel Annenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia.
Sobre a Abinee
Fundada em setembro de
1963, a Abinee é uma sociedade
civil sem fins lucrativos que representa a indústria elétrica e
eletrônica, congregando cerca
de 500 empresas nacionais e
estrangeiras.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Varejo paulista espera crescimento
de 4% nas vendas de maio
O varejo paulista estima um
crescimento de 4% nas vendas do
mês de maio, na comparação com
o mesmo período do ano passado. Projeção da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo de São Paulo (FecomercioSP) indica que, no mês em que
se comemora o Dia das Mães, o
comércio deve faturar R$ 50 bilhões no estado. Na cidade de São
Paulo, as vendas devem alcançar
R$ 16 bilhões, alta de 5% em re-

lação a maio de 2016.
De acordo com a entidade, o
cálculo é feito considerando as
principais variáveis conjunturais,
como a queda da inflação, os
cortes na taxa básica de juros e
a elevação na renda agrícola, por
causa do aumento de exportações de commodities, que tem
relevância na economia paulista. A FecomercioSP destaca que
esses fatores “revelam uma
combinação positiva de elemen-

tos determinantes do movimento varejista”.
Na avaliação por setor, a previsão de crescimento nas vendas
de eletrodomésticos e eletrônicos deve ocorrer mais pela base
comparativa fraca de 2016 –
quando as vendas caíram 15% –
do que por um aumento de vendas real. A alta mais expressiva
deve ser registrada no setor de
farmácia e perfumaria, com uma
estimativa de que crescimento

“dois dígitos no mês”.
“A federação pondera que o
bom desempenho esperado para
o varejo no mês do Dia das Mães
não deve ser totalmente creditado a um aumento expressivo de
vendas na data comemorativa,
mas sim a uma combinação de
fatores específicos que estão
marcando o atual processo de
normalização do ritmo da atividade varejista”, avalia a entidade. (Agencia Brasil)

Governo vai calcular impacto das mudanças
na proposta de reforma da Previdência
O governo federal ainda não
calculou o impacto financeiro
das últimas mudanças anunciadas pelo relator da reforma
da Previdência na Câmara,
deputado Arthur Maia (PPSBA), que incluiu na Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC) 287/16 os agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais legislativos entre os servidores com
direito à aposentadoria com
idade reduzida.
“Ainda estamos fazendo os
cálculos e divulgaremos [os
efeitos] o mais rápido possível”,
disse na quarta-feira (3), o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. Segundo o ministro,
até terça-feira (2), quando Maia
anunciou que atenderia à reivindicação dos profissionais, o governo calculava que as mudanças já feitas na proposta origi-

nal enviada ao Congresso Nacional reduzem em 24% a economia global que o governo pretendia fazer em relação ao pagamento dos benefícios previdenciários futuros.
“Os cálculos feitos até ontem ainda estavam dentro dos
parâmetros aceitáveis [pelo governo], que é [a manutenção] de
algo em torno de um efeito fiscal equivalente a 76% do originalmente proposto. Isso é algo
que está dentro do patamar que
prevíamos”, acrescentou o ministro, alegando que, em uma
democracia, é normal que os vários setores interessados defendam seus interesses. “O importante é que o benefício fiscal seja substancial para que o
país volte a crescer e a criar
emprego.”
Meirelles disse esperar que
o plenário da Câmara dos Depu-

tados vote as mudanças das normas previdenciárias ainda este
mês. “Quanto mais cedo, melhor, por uma questão de expectativa da sociedade”.
O ministro voltou a declarar
que os indicadores econômicos
já dão indícios de que a atividade produtiva voltou a crescer
nos últimos meses. Disse, no
entanto, que uma pequena desaceleração deve ocorrer no
segundo trimestre em comparação ao primeiro trimestre
deste ano. Por isso, seria precipitado falar em revisão da expectativa de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas produzidas
em um país) para este ano, que
é da ordem de 0,5%.
“Uma série de indicadores,
como consumo de energia,
transporte de cargas, aumento do
fluxo de veículos pesados e pro-

dução de aço, entre outros, que
demonstram que a economia
está crescendo e deve ter atingido um crescimento anualizado de 3% no primeiro semestre”, disse o ministro durante o
9º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, realizado, em
Brasília. “Esperamos que caia
um pouquinho no segundo trimestre e que, depois, volte a se
recuperar e retorne a esse ritmo atual”.
Meirelles afirmou que, por
sugestão do Brasil, o Banco
Mundial está prestes a divulgar
os resultados de uma auditoria
nas contas da Previdência Social. A convite do Brasil, uma
equipe da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também vai auditar, de forma independente, as contas da Previdência. (Agencia Brasil)

Faturamento real da indústria cai
6,7% no primeiro trimestre
O faturamento real da indústria acumula queda de 6,7% no
primeiro trimestre de 2017 na
comparação com igual período
do ano passado. A informação
está na pesquisa Indicadores Industriais, divulgada na quartafeira (3) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A massa salarial também registrou recuo no período, diminuindo
5,6%, e o emprego no setor
apresentou queda de 4,4%.

A comparação também
mostra redução de 3,3% nas
horas trabalhadas e de 1,2% no
rendimento médio real em relação ao primeiro trimestre do
ano passado.
A análise mensal revela queda de todos os indicadores em
março deste ano ante o mesmo
mês de 2016.
Sinais positivos
No entanto, na comparação

com fevereiro, a atividade industrial em março deste ano mostra alguns sinais positivos. O faturamento real mês a mês aumentou 2,4%. Segundo a CNI,
foi a terceira alta mensal consecutiva do faturamento em um
período de cinco meses.
O rendimento médio cresceu 1,2% e a massa salarial aumentou 0,4% no mesmo período. Os outros indicadores caíram
na comparação mês a mês, com

recuo de 0,7% nas horas trabalhadas na produção e de 0,2% no
emprego.
Na avaliação da CNI, os dados de março apontam continuidade da dinâmica observada em meses recentes. “Os
dados da indústria alternam
variações positivas e negativas, sem caracterizar ainda
uma tendência de retomada da
atividade”, analisou a entidade. (Agencia Brasil)

Produção industrial cai 1,8% em março
A produção industrial brasileira recuou 1,8% entre fevereiro e março. Segundo a
Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada na quarta-feira (3)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o indicador continua
sem registrar desempenho
positivo em 2017 (neste tipo
de comparação), que também
teve uma queda de 0,4% e
uma estabilidade na produção

em fevereiro. A produção
cresceu 1,1%, na comparação
com março de 2016, e 0,6%
no acumulado. Na média móvel trimestral, houve recuo de
0,7%. Em 12 meses, o indicador acumula queda de 3,8%.
Na passagem de fevereiro
para março deste ano, as quatro
grandes categorias econômicas
da indústria tiveram resultado
negativo, com destaque para os
bens de consumo duráveis, que

recuaram 8,5%. Os bens de capital, que são as máquinas e equipamentos, caíram 2,5%, assim
como os bens intermediários,
que são os insumos industriais
para o setor produtivo. Os bens
de consumo semi e não duráveis
caíram 1,8%.
Quinze das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram
queda na produção entre fevereiro e março, com destaque para
veículos automotores, reboques

Brasil começa a importar
energia do Uruguai
O Brasil vai começar a importar energia do Uruguai a partir deste mês. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)
informou na quarta-feira (3) que
na primeira semana de maio está
prevista a importação de cerca de
50 megawatts médios pela conversora de Rivera, cidade uruguaia
na fronteira com o Brasil.
A quantidade de energia que
pode ser importada do Uruguai

será avaliada a cada semana, de
acordo com a necessidade e o
preço do produto no país vizinho.
Segundo a ministra de Indústria do Uruguai, Carolina Cosse,
a partir do próximo dia 11, a
energia será transferida por
meio de uma estação que a empresa estatal uruguaia de energia,
UTE, tem na cidade de Melo,
capital do departamento (estado)
de Cerro Largo, também na

fronteira.
O comitê informou que o risco de déficit de energia em
2017 é igual a 0,7% para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste e
de zero para o Nordeste.
A troca de energia com países vizinhos é feita de forma rotineira. O Brasil também tem
acordos com a Argentina para a
compra e venda de energia.
(Agencia Brasil)

IPC-S recua em seis capitais
na última semana de abril
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou em seis das sete capitais
pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na passagem
da terceira para a quarta semana
de abril. A maior queda foi observada em Salvador: 0,65 ponto percentual. Na capital baiana,
o índice recuou de uma inflação
de 0,12% para uma deflação
(queda de preços) de 0,53%.
Outra cidade que deixou de
registrar inflação (0,07%) e

passou a ter deflação (-0,10%)
foi São Paulo, onde a taxa recuou 0,17 ponto percentual. Em
Belo Horizonte, que já tinha registrado deflação (-0,12%) na
terceira semana de abril, a queda de preços se acentuou em
0,11 ponto percentual (0,23%).
Mais três cidades tiveram
queda no IPC-S, mas continuaram registrando inflação: Rio
de Janeiro (-0,23 ponto percentual, ao passar de 0,85% para

0,62%), Recife (-0,18 ponto
percentual, ao passar de 0,48%
para 0,30%) e Brasília (-0,14
ponto percentual, ao passar de
0,35% para 0,21%).
A ú nica cidade com alta na
taxa foi Porto Alegre, onde o
IPC-S subiu 0,05 ponto percentual, ao passar de 0,32% para
0,37%. A média nacional do
IPC-S, divulgada na terça-feira
(2), caiu 0,19 ponto percentual
e chegou a 0,12%. (Agencia
Brasil)

e carrocerias (-7,5%), produtos
farmoquímicos e farmacêuticos
(-23,8%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,3%).
Entre os nove ramos que
ampliaram a produção em março, a contribuição mais importante veio dos produtos alimentícios (1,3%). A alta do setor
eliminou parte do recuo de
2,4% de fevereiro de 2017.
(Agencia Brasil)

Taxa de retorno
de imóveis
comerciais
cresce 1,68%
no primeiro
trimestre
A taxa de retorno total para
quem tem imóveis comerciais (a
valorização do imóvel) cresceu
1,68% no primeiro trimestre
deste ano, na comparação com
o trimestre anterior. A taxa de
retorno da renda (receita gerada
pelo imóvel) cresceu 1,89%.
No entanto, a taxa de retorno de
capital caiu 0,21%, segundo dados divulgados na quarta-feira
(3), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
No acumulado de quatro
trimestres, a taxa de retorno total
cresceu 7,91%. A taxa de retorno
de renda subiu 8,48%, mas a de
retorno de capital, que acumula
quedas consecutivas nos últimos
quatro trimestres, caiu 0,54%.
Segundo a FGV, a melhora da
evolução da rentabilidade dos
imóveis comerciais no Brasil
“continua condicionada à reversão do atual quadro de queda na
atividade econômica, esperada
ao longo de 2017”, diz nota.
(Agencia Brasil)

Grupo investidor
chinês torna-se maior
acionista do
Deutsche Bank
O grupo investidor chinês HNA aumentou sua participação
acionária no Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, por quase 1,8 bilhão de euros, tornando-se assim o maior acionista da
instituição, segundo um comunicado divulgado na quarta-feira
(3). As informações são da agência EFE.
Com a transação, a participação total do grupo chinês no
Deutsche Bank passou de 4,8% para 9,92% e está avaliada em
3,4 bilhões de euros, superando a participação do Catar, que tem
6% das ações do Deutsche Bank, que são cotadas nas bolsas de
Frankfurt e Nova York.
O terceiro maior acionista do Deutsche Bank é agora o gestor de fundos Blackrock, com pouco menos de 6%.
O grupo investidor chinês entrou em fevereiro no capital do
Deutsche Bank, como acionista âncora, e anunciou que tinha interesse em ampliar sua participação até os 10%.
O Deutsche Bank emitiu nesta nova ampliação de capital 687,5
milhões de ações a um preço de 11,65 euros. (Agencia Brasil)

Banco Central dos EUA
mantém taxas de juros
no mesmo patamar
O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos,
cumpriu as expectativas da maioria dos analistas de mercado
americanos e manteve o patamar das taxas de juros do país entre
0,75% e 1%, além de ter considerado os dados negativos de consumo e crescimento no primeiro trimestre como “transitórios”.
As informações são da agência EFE.
“Os fundamentos econômicos que sustentam o crescimento
continuado no consumo continuam sólidos”, disse o Fed em um
comunicado, ao término de sua reunião de dois dias sobre política monetária.
O primeiro cálculo de evolução do Produto Interno Bruto
(PIB) no primeiro trimestre de 2017 foi de 0,7% em taxa anual,
o pior desempenho trimestral em três anos, marcado por uma
queda nos gastos dos consumidores.
Apesar disso, o Fed manteve suas previsões de duas altas adicionais dos juros ao longo de 2017, após a realizada em março
deste ano, que deixou as taxas entre 0,75% e 1%.
Os analistas não esperavam movimento dos juros por parte
do Fed neste encontro e apontam a próxima reunião do Comitê
Federal de Mercado Aberto, marcada para 13 e 14 de junho, como
possível data para um novo ajuste. (Agencia Brasil)

Operação investiga fraudes na
Previdência que causaram
prejuízo de R$ 2,8 milhões
A Polícia Federal (PF) e o
Ministério Público Federal
(MPF) investigam fraudes previdenciárias nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
que teriam causado aos cofres
públicos um prejuízo de, pelo
menos, R$ 2,8 milhões. Deflagrada na quarta-feira (3), a Operação
Conectividade envolveu o cumprimento de oito mandados de busca
e apreensão, três de prisão preventiva e um de prisão temporária. A Justiça também autorizou o
bloqueio dos bens de alguns possíveis envolvidos no esquema.
De acordo com a investigação,
uma organização criminosa obtinha para terceiros benefícios irregulares com base em falsos períodos de trabalho e contribuição
previdenciária. Os crimes envolveram também a falsificação de
documentos como contratos de
prestação de serviços, recibos de
pagamentos e declarações de imposto de renda.
As fraudes foram constatadas inicialmente pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social
(INSS) após o exame de aposentadorias e pensões concedidas
em Além Paraíba (MG). Ao

todo, foram constatadas ilegalidades em 59 benefícios. Considerando a expectativa de vida dos
beneficiários envolvidos, a investigação deverá resultar numa
economia de aproximadamente
R$ 32,8 milhões aos cofres da
Previdência Social.
Segundo o MPF, a quebra de
sigilo de dados telemáticos e
bancários autori zados judicialmente mostrou que o esquema
teve a participação de servidores
públicos, escritório de contabilidade, despachantes, procuradores,
falsários e aliciadores de segurados da Previdência Social interessados em se beneficiar das fraudes. Também foi observado que os
beneficiários contraíram empréstimos em valores elevados para
fazer pagamentos aos membros da
organização criminosa.
Os mandados foram cumpridos em Além Paraíba (MG), Juiz
de Fora (MG), Nova Iguaçu (RJ),
Resende (RJ) e Sapucaia (RJ).
Foram feitas ainda diligências
em Recreio (RJ) e Duque de
Caxias (RJ). Existe a suspeita de
que as fraudes também tenham
sido feitas em outros municípios. (Agencia Brasil)

Isec Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
FATO RELEVANTE
A Isec Securitizadora S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358/2002, conforme alterada, comunica ao
mercado em geral o que segue: no dia 2 de maio de 2017 o Conselho de Administração da Companhia, aprovou em votação unânime a alteração
do modo de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia, previsto em sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
Conforme faculdade conferida pela Instrução da CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014, a qual alterou a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio da página na rede mundial de
computadores do portal de notícias do Jornal o Valor (www.valor.com.br/ri). Além da divulgação no referido portal de notícias, os anúncios sobre
atos ou fatos relevantes também serão divulgados na página eletrônica da Companhia (www.isecbrasil.com.br) e por meio do sistema de envio de
informações periódicas e eventuais da CVM. A Companhia informa, ainda, que atualizará seu formulário cadastral para refletir a alteração da Política
mencionada acima. São Paulo, 2 de maio de 2017. Isec Securitizadora S.A. - Wolf Vel Kos Trambuch - Diretor de Relações com Investidores.

Nova Securitização S.A.
CNPJ/MF 08.903.116/0001-42 - NIRE 35.300.342.682
FATO RELEVANTE
A Nova Securitização S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358/2002, conforme alterada, comunica ao
mercado em geral o que segue: no dia 2 de maio de 2017 o Conselho de Administração da Companhia, aprovou em votação unânime a alteração
do modo de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia, previsto em sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
Conforme faculdade conferida pela Instrução da CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014, a qual alterou a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio da página na rede mundial de
computadores do portal de notícias do Jornal Valor Econômico (www.valor.com.br/ri). Além da divulgação no referido portal de notícias, os anúncios
sobre atos ou fatos relevantes também serão divulgados na página eletrônica da Companhia (www.novasec.com.br) e por meio do sistema de
envio de informações periódicas e eventuais da CVM. A Companhia informa, ainda, que atualizará seu formulário cadastral para refletir a alteração
da Política mencionada acima. São Paulo, 2 de maio de 2017.
Wolf Vel Kos Trambuch - Diretor de Relações com Investidores
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Ministro do STF nega pedido de
liberdade a Palocci na Lava Jato
MPF denuncia
ex-secretário de
Cabral e empresário
por obstrução da Justiça
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o médico Sérgio Côrtes, ex-secretário de Saúde do ex-governador Sérgio Cabral e o empresário Miguel Iskin por tentativa de obstrução da Justiça. Os
dois acusados, além de Sérgio
Vianna Júnior, são acusados
pela força-tarefa da Operação
Lava Jato no Rio de articulação
para influenciar no acordo de
colaboração premiada firmado
pelo ex-subsecretário executivo da pasta, César Romero.
Eles são investigados na Operação Fatura Exposta, desdobramento das operações Calicute e Eficiência, comandas
pelo juiz da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio, Marcelo
Bretas, que investigam a organização criminosa liderada
pelo ex-governador.
De acordo com a denúncia,
usando Vianna como intermediário, Côrtes e o empresário
agiram de forma conjunta para
constranger Romero a alterar
o conteúdo de sua delação, que
estava ainda em fase de negociação com o MPF, oferendo
inclusive dinheiro. Os acusados tentavam combinar entre si
versões a serem apresentadas,
buscando dificultar as apurações dos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro praticados no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e na

Secretaria de Estado de Saúde
do Rio.
Durante o período em que
negociava os termos de sua
colaboração, César Romero
foi procurado mais de uma vez
pelos acusados, segundo atestam gravações feitas por ele
e por registros do circuito fechado de TV de seu escritório. De acordo com os procuradores de Justiça, “a preocupação entre os denunciados em estancar as investigações ou pelo menos impedir
que chegassem com força às
suas condutas era evidente”,
aponta a denúncia do MPF
apresentada à 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro.
Ação
A Operação Fatura Exposta investiga as ramificações da
organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral na área da
saúde. Atualmente, além de
Sérgio Côrtes, Miguel Iskin e
seu sócio Gustavo Estellita
estão presos preventivamente
suspeitos de corrupção ativa e
passiva, lavagem de dinheiro
e organização criminosa. Segundo a acusação, eles teriam comandado um cartel de
distribuidoras e fornecedoras
de serviços, fraudando licitações no estado, principalmente na Secretaria de
Saúde. (Agencia Brasil)

CCJ do Senado
aprova fim dos autos
de resistência
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
aprovou na quarta-feira (3)
projeto de lei que altera o Co
digo de Processo Penal (CCP)
para acabar com os chamados
“autos de resistência”. O texto, que segue agora para votação no plenário da Casa, determina que, em casos de morte
violenta ocorrida em ações que
envolvam agentes do Estado,
sejam realizados a necrópsia
completa da vítima e um exame do local.
Para a relatora do texto, senadora Lídice da Mata (PSBBA), a medida, proposta pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Assassinato de
Jovens, tem como objetivo evitar que policiais usem os autos de resistência para impedir
ou dissimular a apuração de
homicídios de jovens nas periferias do país.
“A aprovação do projeto vai
ao encontro do que a CPI do
Assassinato de Jovens apurou,
denunciou e, infelizmente, vemos todos os dias nas ruas de
nossas cidades. Como bem demonstrado pela CPI, os autos
de resistencia tratando, em especial da morte de jovens negros, sa o lavrados aos montes”,
afirmou a senadora.
Segundo a relatora, a interpretação equivocada do Artigo
292 do Código de Processo
Penal tem levado à dispensa do
inque rito policial e, consequentemente, da investigacâo
de homicídios sempre que o
policial afirme que houve resistencia a prisao o de parte do
suspeito ou de terceiros.
“Com efeito, a redacão da
proposta extingue os autos de
resiste ncia e deixa expli cito
que os agentes do Estado podera usar, moderadamente, dos
meios necessa rios para defender-se ou para vencer a resiste
ncia, cristalizando a ilicitude do
excesso cometido em tais casos”, explicou L ídice da Mata.

“Se houver ofensa a vida ou
a integridade corporal do resistente, sera obrigato ria a instaurac a o de inque rito policial, devendo a autoridade cuidar
da preservac a o do que possa
interessar a peri cia, como local, armas e vei culos”, acrescentou a parlamentar em seu
parecer.
O projeto altera também a
redação do Artigo 169 do CPP,
estabelecendo que o laudo de
exame de local devera conter
fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. “Se for o
caso de morte violenta ocorrida em ac o es com envolvimento de agentes do Estado, havera prazo de dez dias para a entrega do laudo a autoridade requisitante”, diz trecho do projeto.
A proposta também modifica os artigos 162, 164 e 165
do CPP, que tratam das auto
psias. Pela nova redação, os
laudos necrosco picos tambem
devera o conter “fotografias”,
“esquemas” ou “desenhos indicativos das lesões” constatadas.
“O exame interno do cada
ver passa a ser a regra para os
casos de morte violenta e só
poderá ser dispensado fundamentadamente pelo perito
quando as leso es externas permitirem precisar a causa da
morte”, prevê a proposta.
Atendendo sugestões apresentadas pela senadora Simone Tebet (PMDB-MS), a relatora modificou dois pontos do
texto. Trocou o termo “autópsia”, previsto inicialmente no
texto, por “necrópsia” e incluiu no texto a garantia de que
a vítima ou seu representante
legal indique assistente técnico para acompanhar o exame
de corpo de delito.
Caso seja aprovado pelo
plenário do Senado, o texto
seguirá para análise da Câmara dos Deputados. (Agencia
Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin negou na quarta-feira, (3)
pedido de liberdade ao ex-ministro Antonio Palocci, preso
em setembro na Operação Lava
Jato. O habeas corpus chegou
ao Supremo na sexta-feira (26).
Na decisão, o ministro entendeu que não há nenhuma ilegalidade na decisão do juiz federal Sérgio Moro, que determi-

nou a prisão.
“O deferimento de liminar
em habeas corpus constitui
medida excepcional por sua própria natureza, que somente se
justifica quando a situação demonstrada nos autos representar
manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou”, afirmou
o ministro.
Palocci e mais 14 pessoas

são réus em uma ação penal relatada por Sérgio Moro. Todos
são acusados dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia
Federal, a empreiteira comandada por Marcelo Odebrecht tinha
uma “verdadeira conta-corrente
de propina” com o PT. Para os
investigadores, a conta era gerida pelo ex-ministro Palocci.
Segundo os investigadores,

os pagamentos ao ex-ministro
eram feitos por meio do Setor
de Operações Estruturadas da
empreiteira, setor responsável
pelo pagamento de propina a
políticos, em troca de benefícios indevidos junto ao governo
federal.
A defesa de Palocci nega as
acusações e sustenta que Sérgio
Moro é parcial na condução do
processo. (Agencia Brasil)

Gilmar diz que, sem reforma
política Supremo deve proibir
coligações partidárias
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar
Mendes, afirmou na quarta-feira (3) que, caso o Congresso Nacional não aprove uma reforma
política válida já para as próximas eleições, o Supremo Tribunal Federal (STF), do qual ele
também faz parte, será levado a
proibir em breve as coligações
partidárias.
Os recentes casos de corrupção no financiamento de
campanhas de partidos coligados, que estão sendo julgados
tanto no TSE como no STF,
têm mobilizado os ministros
de ambas as cortes a impulsionarem a proibição, afirmou
Gilmar Mendes.
“Isso vai certamente levar o
Supremo, daqui a pouco, a reagir, como reagiu em relação à
doação corporativa, proibindo a
doação de empresas privadas.
Certamente, isso vai levar o Supremo a, se não vier uma reforma política, reagir também proibindo as coligações”, acrescentou o ministro.
Pelo sistema que vigora atu-

almente, nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, por exemplo, o candidato
de um partido que recebeu um
grande número de votos pode
fazer com que o candidato de
outro partido menor, da mesma
coligação, seja eleito com uma
quantidade relativamente pequena de votos, devido ao chamado
quociente eleitoral. Tal ponto
vem sendo criticado por Mendes
por, segundo ele, gerar distorções no compartilhamento de
recursos de campanha.
As declarações do ministro
foram dadas após ter recebido,
na quarta-feira (3), em seu gabinete no TSE, 29 deputados que
integram a comissão de reforma
política na Câmara, incluindo o
presidente do colegiado, Lúcio
Vieira Lima (PMDB-BA), e o
relator da matéria, Vicente Cândido (PT-SP).
Questionado se daria tempo
de aprovar uma reforma político-eleitoral antes de outubro,
limite para que as mudanças sejam válidas para as eleições majoritárias do ano que vem, Viei-

ra Lima respondeu: “tem que
dar”. Ele ressaltou que o financiamento de campanha é o tema
que tem impulsionado a urgência da proposta.
Continuidade do Caixa 2
O ministro Gilmar Mendes
ressaltou que, se não houver
mudanças em relação ao financiamento de campanha, a insuficiência de recursos levará ao
aumento das irregularidades,
abrindo espaço inclusive para a
participação, por exemplo, de
organizações do tráfico de drogas na política.
“Vai ser uma eleição certamente muito judicializada e também ‘policializada’, por conta da
inexistência de recursos públicos se não houver a mudança no
sistema. Inexistência de recursos privados. Certamente vamos
ter caixa 2, vamos ter dinheiro
do crime. Certamente vai ser
uma eleição policial e policialesca”, disse ele, que citou o
México como país que convive
com esse tipo de problema.
Mendes voltou a afirmar que

o Brasil necessita de um Plano
Real no campo da política, que
proporcione um “salto no plano
civilizatório”, capaz de levar o
país a superar a corrupção sistêmica ligada às campanhas eleitorais, assim como foi superada
a inflação crônica nos anos
1990.
José Dirceu
Perguntado sobre as declarações dadas na terça-feira
(2) pelo procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da
Operação Lava Jato, que questionou a decisão do Supremo
de libertar o ex-ministro José
Dirceu, Gilmar Mendes evitou
responder.
“O que eu disse está no meu
voto, que foi um voto histórico,
pode anotar”, disse o ministro.
Na tarde de terça-feira, a Segunda Turma do STF decidiu, por
3 votos a 2, revogar a ordem de
prisão de Dirceu. Empatado, o
julgamento acabou definido por
Gilmar Mendes, último a votar.
(Agencia Brasil)

Moro determina que Dirceu deixe
prisão com tornozeleira eletrônica
O juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba, decidiu na quarta-feira (3) que o exministro José Dirceu deverá deixar a prisão com o uso de tornozeleira eletrônica e permanecer
na cidade onde reside, Vinhedo,
no interior de São Paulo. A medida foi tomada um dia após a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) revogar prisão preventiva de Dirceu na Operação Lava Jato.
“Há um natural receio de que,
colocado em liberdade, [Dirceu]
venha a furtar-se da aplicação da
lei penal”, avaliou Moro no despacho, ao lembrar que o ex-mi-

nistro já foi condenado a cerca
de 32 anos de prisão. “A prudência recomenda então a sua submissão à vigilância eletrônica e
que tenha seus deslocamentos
controlados”, completou o juiz,
que havia decretado a prisão preventiva do ex-ministro.
José Dirceu também não poderá deixar o país e terá de entregar seus passaportes brasileiros e estrangeiros à Justiça.
Moro também o proibiu de se
comunicar com outros acusados
e testemunhas nas ações penais
a que responde, com exceção
das testemunhas de defesa arroladas pela defesa do ex-ministro.

O juiz federal não exigiu
pagamento de fiança para que
Dirceu deixe a prisão por entender que já há ação de sequestro
de bens proposta contra ele.
A prisão domiciliar também
foi descartada por Moro porque,
segundo ele, não cabe esse tipo
de prisão neste processo.
José Dirceu está preso no
Complexo Médico-Penal, em
Pinhais, região metropolitana de
Curitiba, desde agosto de 2015.
Em maio do ano passado,
Dirceu foi condenado a 23 anos
de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na
sentença, Moro decidiu manter

a prisão preventiva. Posteriormente, o ex-ministro da Casa
Civil teve a pena reduzida para
20 anos e 10 meses. Ele foi acusado de receber mais de R$ 48
milhões por meio de serviços de
consultoria, valores que seriam
oriundos de propina proveniente de esquema na Petrobras, de
acordo com os procuradores da
Lava Jato.
Na manhã de terça-feira (2),
o Ministério Público Federal
(MPF) ofereceu nova denúncia
contra o ex-ministro José Dirceu pelo suposto recebimento de
propina de empreiteiras entre
2011 e 2014. (Agencia Brasil)

Regras da Anac trarão mais
segurança à operação de drones,
dizem técnicos
A regulamentação da operação civil de aeronaves remotamente pilotadas, os drones, pela
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), vai dar mais segurança
para a operação dos equipamentos, segundo técnicos que participaram na quarta-feira (3) de um
workshop promovido pela agência para apresentar as regras.
Entre as normas, está a proibição da utilização dos equipamentos a menos de 30 metros de
pessoas sem autorização, com
exceção de operações de segurança pública ou defesa civil.
O diretor comercial de uma
produtora de imagens aéreas e
fotografia Ramiro Simões disse que a regulamentação veio em
boa hora e que a maioria das pessoas que trabalham com drones
já seguem as regras. “A distância de 30 metros é mais uma regra de segurança do que uma restrição do segmento.”
“Pela falta de regras o setor
sofria com grandes deficiênci-

as, uma delas não deixava que a
gente obtivesse um seguro de drone, por exemplo, e agora o setor
de seguradora já está voltado para
esses seguros, o que para nós é
fundamental”, acrescentou.
O sócio-proprietário de outra empresa que realiza filmagens com drones Ricardo Souza
disse que também já segue as
regras há algum tempo. “Só faço
[filmagem com drones] em ambientes abertos. Mas se preciso
fazer o take próximo aos noivos, por exemplo, já tenho a anuência deles. Se tem convidados,
acho que será uma questão de se
fixar um aviso de modo que assim conseguiremos fazer a filmagem, seria uma anuência de
forma geral”, sugeriu.
Segundo Souza, a restrição
de 30 metros não inviabiliza o
trabalho de filmagem com os
drones. “Posso fazer com distância maior do que essa, consigo fazer o voo e as captações
sem estar próximo das pessoas

e enquadrar bem qualquer tipo de
imagem a mais de 30 metros,
então acho que a nova regra não
inviabilizam [as filmagens].”
Além de eventos, como festas e shows, os drones também
têm sido muito utilizados em
serviços de manutenção e segurança patrimonial. Gerente técnico de uma empresa do setor,
Renato Rosseto disse que a regulamentação também vai dar
mais segurança para esse tipo de
uso do equipamento. “Quando
falamos de manutenção industrial, [com o uso do drone] teremos redução de riscos quando
equipes vão fazer determinadas
inspeções técnicas em áreas perigosas. E na segurança patrimonial e eletrônica, que também
são associadas à questão da segurança das pessoas, poderemos
evitar eventuais delitos.”
Fiscalização
O superintendente de Aeronavegabilidade da Anac, Rober-

to Honorato, disse que o estabelecimento de regras para a
operação de drones foi pensado
para garantir a segurança de pessoas e bens e que o cumprimento será fiscalizado.
“A fiscalização entra no programa de vigilância da Anac e
também as denúncias serão tratadas pelo órgão. As forças de
segurança pública também podem atuar, tendo em vista que
algumas condutas podem ser
contravenção penal ou crime.
Com relação às penas, elas podem variar desde sanções administrativas, como multa, ou responsabilização penal”, destacou.
Outros órgãos também poderão atuar na fiscalização do uso
de drones, de acordo com suas
competências, como a utilização
do espaço aéreo, feita pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e de radiofrequência, feita pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel). (Agencia Brasil)
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Pirenópolis recebe o rali de
regularidade Suzuki Off-Road

Diversão garantida com muito 4x4
nenhuma taxa para participar.
Cada carro faz a doação de uma
cesta básica, que será destinada a associações assistenciais
do município.
“Começamos a participar faz
dois anos e já corremos no Paraná, Minas Gerais e São Paulo.
Sempre que conseguimos viaja-

mos para competir. É nosso hobby juntos”, comenta Suzana
Rodrigues, que participa ao lado
do marido, Giuliano.
Como participar
Para se inscrever do rali de
regularidade Suzuki Off-Road
não é necessário ter experiência,

nem qualquer preparação especial nos veículos. Antes da prova,
cada dupla recebe uma planilha
com o percurso a ser seguido e
o tempo de passagem em cada
ponto pré-determinado. Vence o
carro que se mantiver o mais próximo possível desse tempo. No
dia anterior à prova, é feita uma
aula de navegação para as duplas
novatas e um briefing contando
alguns detalhes do trajeto. Podem competir veículos 4x4 das
linhas Grand Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sidekick.
Acompanhe as novidades
através das redes sociais: Facebook (www.facebook.com/
SuzukiBR),
Instagram
(www.instagram.com/suzukibr), Twitter (www.twitter.com/
suzukiveiculos) e YouTube
(www.youtube.com/suzukiveiculos).
O Suzuki Off-Road tem patrocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Autoport Vix e Made in Silk.

Auto Jornal sobe no pódio da
Fórmula Vee em Interlagos
Foto/Divulgação

Alberto Cesar Otazú andou em quarto no Campeonato Paulista e subiu no pódio no GP do Trabalhador

Alberto Cesar Otazu
Exatamente um ano depois de
sua primeira vitória do kartismo
amador, o jovem (16 anos) Alberto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Alpie/Cazarré-MasterMidia Mktcom/Auto Jornal) subiu no pódio em sua segunda incursão no mítico Autódromo de
Interlagos, na zona sul de São
Paulo (SP). No último domingo

ele terminou na sexta colocação
no GP do Trabalhador de Fórmula Vee.
“Atingi o objetivo que tinha
traçado. No sábado andei bom
tempo em quarto, mas tive problema elétrico na penúltima volta e recebi a bandeirada dentro
dos boxes na nona posição”, lembrou Alberto Cesar, que está par-

ticipando de suas primeiras provas no automobilismo.
“Mas no domingo recebi a
bandeirada em sexto e levo pra
casa o primeiro troféu com o
nome de Interlagos grafado
nele”, comemora Otazú, que na
Copa ECPA de Fórmula Vee já
havia conquistado os seus primeiros troféus na categoria, com
uma segunda e uma terceira posições, que garantiram-lhe a
vice-liderança no certame.
Na terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee
Alberto Cesar Otazú garantiu a
quarta fila no grid de largada e
partiu do oitavo lugar. Com uma
pilotagem agressiva ele foi subindo de posições até se estabelecer no quarto posto. No
entanto, na penúltima volta o
seu Fórmula Vee teve um curto-circuito no motor de arranque
e o piloto recebeu a bandeirada
dentro do box.
“O meu motor estava rendendo bem melhor do que na classificação, pois acertaram a injeção.
Já a estabilidade não estava como
na tomada de tempos. Pena que

tive esta pane elétrica e perdi a
chance de subir no pódio”, lamentou a oitava posição.
No GP do Trabalhador, em
homenagem aos mecânicos e
funcionários da Fórmula Vee,
Alberto Otazú largou do sexto
posto. Com a queda de rendimento de seu motor em virtude de problema de injeção, o piloto apoiado por Auto Jornal/Braspress/Pilotech/Alpie/Cazarré-MasterMidia Mktcom não conseguiu brigar
no pelotão dianteiro.
“Ao mesmo tempo que tive e
felicidade de subir no pódio em
Interlagos, ficou aquele gostinho
amargo de não poder andar mais
rápido e brigar pela vitória. Mesmo assim só tenho que agradecer a equipe F/Promo Racing e
trabalhar para acertar o meu carro e andar cada vez mais forte”,
encerra Alberto Cesar, que é
apoiado pelo caderno de veículos do Jornal O Dia SP.
A próxima rodada dupla da
Fórmula Vee será nos dias 19 e
20 de maio, novamente no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Kart

O kartista Rafael Câmara espera retornar para a disputa da
Copa São Paulo de Kart KGV da
melhor maneira possível. Completando 12 anos na sexta-feira (05),
o pernambucano quer comemorar
no pódio no sábado (06), quando
acontecem as três corridas válidas
pela 4ª etapa do campeonato e
abertura do Torneio de Inverno, no
Kartódromo da Granja Viana, em
Cotia. Correndo pela categoria
Rotax Junior Max, Câmara disputou duas das três etapas realizadas,
com duas vitórias e um terceiro
lugar em quatro corridas realizadas. Rafael não disputou a terceira
etapa do campeonato, pois coincidiu com a data do WSK Super
Masters Series, na Itália, que ter-

minou com a vitória do brasileiro.
“Não vejo a hora de voltar a
acelerar meu kart aqui no Brasil.
Aprendi muito durante o WSK na
Itália e agora quero brigar por
novas vitórias na Rotax Junior
Max”, disse o piloto do kart #88,
preparado pela equipe TR3.
O traçado escolhido pelos organizadores para a rodada tripla é
inédito nessa edição da competição. São 1.010m de comprimento, num total de 12 curvas, sendo
oito para a direita e quatro para a
esquerda. As corridas estão previstas para as 10h35, 12h35 e
14h05 de sábado. No Torneio de
Verão, Rafael terminou em sexto
lugar, com 51 pontos somados em
duas das três etapas.

Foto/ Bruno Gorski

Rafael Câmara quer vitória na Copa São
SP KGV como presente de aniversário

Rafael Câmara em ação na primeira etapa do Torneio de Verão

Beach Soccer

Brasil encara
Portugal em clássico
cheio de rivalidade
valendo vaga na semi
em Bahamas
Brasileiros e lusitanos, atuais campeões mundiais, já se
enfrentaram 44 vezes com 36 vitórias verde-amarelas.
Confronto eliminatório reúne cinco títulos mundiais e
será disputado nesta quinta-feira, dia 4, pelas quartas de
final da Copa do Mundo FIFA 2017

Foto/ Manuel Queimadelos

Para quem quer se divertir
em meio à natureza, amigos e
famílias, uma boa ideia é a etapa
do Suzuki Off-Road neste sábado, dia 06 de maio, na turística
Pirenópolis, interior de Goiás.
Com localização estratégica, a 120 km de Goiânia (GO)
e 150 km de Brasília (DF), a cidade é circundada pela Serra
dos Pireneus, o que traz diversas opções de roteiros e belas
paisagens naturais para animar
e divertir os participantes do
rali de regularidade.
“A prova está com muito visual e paisagens lindas”, garante Fernando Julianelli, diretor
de marketing da Suzuki Veículos. No percurso com cerca de
180 km, os participantes terão
pela frente piso de cascalho,
passagens por três rios, além de
serras e montanhas.
As inscrições estão abertas
no
site
www.suzukiveiculos.com.br as vagas são limitadas e não há

Foto/ Tom Papp

Com trajeto repleto de belezas naturais, prova reúne famílias e amigos para uma divertida disputa 4x4; últimas vagas estão
disponíveis pelo site

Daniel e Rodrigo comemoram um dos gols da goleada
sobre o Japão em Nassau
Para muitos, uma final
antecipada. Tetracampeão
mundial FIFA (2009/2008/
2007/2006), o Brasil entra
em quadra na tarde desta
quinta-feira, dia 4, para enfrentar Portugal, atual campeão, em clássico cheio de
rivalidade e tradição nas areias, com a bola rolando a partir das 18h (horário de Brasília), jogo válido pelas quartas de final que vale vaga na
semifinal da Copa do Mundo
FIFA Bahamas 2017 - o
SporTV transmite a partida ao
vivo para todo o país e a TV
Bandeirantes exibe em reprise. Depois de fechar a primeira fase com 100% de
aproveitamento, o Brasil, invicto há 32 jogos, tem pela
frente um velho conhecido:
são 44 confrontos, com 36
vitórias verde-amarelas e
apenas oito derrotas. Clima
de decisão.
“Desde o começo do
Mundial estamos encarando
cada jogo como uma final. E
é assim que vamos para essa
partida, preparados para uma
decisão, para dar a vida em
quadra para sairmos com a vitória. É esse o pensamento,
o nosso objetivo. Portugal é
uma grande seleção, a atual
campeã, conta com jogadores excelentes, e merece
todo o respeito. Será um
grande jogo, com certeza, é
o maior clássico das areias,
e vamos em busca da vitória
e da vaga na semifinal” falou
o defensor Daniel Zidane.
Equipes que se conhecem
bem. Não bastasse o histórico extenso de confrontos,
Portugal tem quatro jogadores brasileiros naturalizados:
os gêmeos Bê e Léo Martins,
Alan e o goleiro Andrade. A

amizade fica fora das quatro
linhas.
“Somos amigos, muitos
de nós já jogaram com eles
em clubes, mas essa amizade fica de lado nesse momento. Somos rivais, cada
um vai defender a sua seleção, e vamos fazer o nosso
melhor, dar o nosso máximo
para que o Brasil saia vencedor” afirmou o atacante
Bokinha.
Entre os 44 jogos disputados (263 gols marcados e
145 sofridos) até hoje, 26
deles foram em finais de
competições e o Brasil leva
ampla vantagem no retrospecto sobre os lusitanos: 21
vitórias e apenas cinco derrotas. No último confronto,
na decisão do Mundialito de
Cascais, em julho do ano
passado, vitória do Brasil por
6 a 4 e a conquista do eneacampeonato do torneio.
Confrontos em Copa do
Mundo FIFA
Esta será a sétima vez que
Brasil e Portugal vão se enfrentar em Copa do Mundo
FIFA. Até hoje, cinco vitórias verde-amarelas e apenas
uma derrota (2 a 1 na disputa de pênaltis, após empate
em 6 a 6 no tempo normal e
0 a 0 na prorrogação, na semifinal, em 2005). A Seleção
Brasileira levou a melhor em
2006 (semifinal 7 a 4), em
2007 (quartas de final 10 a 7),
em 2008 (semifinal 5 a 4), em
2009 (semifinal 8 a 2) e em
2011 (semifinal 4 a 1).
A Seleção Brasileira tem
patrocínios de Ultrafarma/
Sidney Oliveira e Nike, e
apoios de Confederação
Brasileira de Futebol (CBF),
Marinha do Brasil e Donna
Natureza.

